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Robotic Process Automation (RPA) har till viss del ändrat synen på processautomation genom introduktionen av 

en digital medarbetare som arbetar tillsammans med medarbetarna i verksamheten. Då processautomation ofta 

har en tendens att uppfattas som något negativt med en stark koppling till effektivisering och nedskärningar 

tilltar behovet av en strategi för att öka verksamhetens acceptans av implementeringen samt de förändringar som 

följer. Ett sätt att nå denna acceptans kan vara att använda sig av teorier inom förändringsledning för att 

understödja personalen och minska motståndet. Syftet med studien är att undersöka hur verksamheter arbetar 

med förändringsledning i samband med implementering av RPA för att få en bättre överblick över behovet samt 

se hur detta arbete förhåller sig till befintliga teorier inom förändringsledning. En kvalitativ metod användes i 

form av semistrukturerade intervjuer med personer i sex olika kommuner som varit delaktiga i förändringsarbetet 

i samband med implementeringen. Resultaten visade på att verksamheterna bedriver någon form av 

förändringsledning vid implementeringen, dock ofta något ostrukturerat utan en tydlig strategi. Över lag bedrivs 

förändringsledningen på ett sätt som till stora delar överensstämmer med befintlig litteratur. Av de områden som 

undersökts så har Delaktighet, Ledarskap & Kommunikation och framför allt Vision visat sig signifikanta vid 

implementeringen. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Traditionellt sett har processautomatisering varit en dyr och tidskrävande process (Syed et al., 

2020). På senare år har dock ett nytt sätt att automatisera blivit väldigt populärt, nämligen 

Robotic Process Automation (RPA) (Hofmann, Samp & Urbach, 2020). 

RPA är ett mjukvarubaserat verktyg som kan användas för att automatisera repetitiva, 

regelbaserade arbetsuppgifter enligt förutbestämda regler. Arbetsuppgifterna som det går att 

applicera RPA på utförs i ett eller flera olika informationssystem som kan vara helt oberoende 

av varandra. RPA-robotar kan antingen jobba självständigt (unattended) eller med ingripande 

från anställda (attended)(Hofmann, Samp & Urbach, 2020). 

Automation Anywhere (u.å) beskriver attended RPA som en sorts virtuell assistent vars syfte 

är att hjälpa den anställde att öka sin produktivitet. Vidare kan den anställde aktivera RPA-

roboten för specifika moment i arbetet Automation Anywhere (u.å). 

Enligt en undersökning så planerade 54 procent av företag i Europa att automatisera minst tio 

processer i sin verksamhet under 2020 (Hofmann, Samp & Urbach, 2020). Trots att 

coronapandemin satt sin prägel på den globala marknaden visar Costello (2020) på en fortsatt 

global ökning av intäkter med nästan tolv procent för RPA-mjukvara under 2020. Costello 

(2020) förutspår att 90 procent av stora organisationer kommer att ha börjat använda RPA i 

hela världen år 2022. Inom offentlig sektor så har ett flertal kommuner, bland annat Lunds 

kommun, Malmö Stad, Skellefteå kommun och Kristianstad kommun börjat använda RPA 

(Atea, u.å; Malmö Stad, 2020; Kleiner, 2019, SKR; 2019).  

Användning av RPA kan frigöra tid för personal från dessa repetitiva uppgifter, tid som kan 

användas för mer värdeskapande aktiviteter som problemlösning, personliga interaktioner och 

beslutsfattning (Syed et al., 2020). Många kommuner som implementerat RPA i sin 

verksamhet menar att syftet inte är att automatisera bort personalen och deras anställning, 

utan snarare att frigöra tid och kompetens till andra aktiviteter RPA (Atea, u.å; Malmö Stad, 

2020; Kleiner, 2019; SKR, 2019). I samband med en implementation av RPA kan även nya 

tjänster behöva skapas för att hantera och övervaka RPA-robotar (Syed et al., 2020). 

1.2 Problemområde 

Det kan vara otäckt när man som anställd får höra att verksamheten ska automatisera 

processer då automatisering av arbetsuppgifter skulle kunna innebära att ens anställning inte 

längre behövs. Lacity & Willcocks (2016) berättar dock att i verksamheter de studerat så har 

jobb snarare expanderats och förändrats än upphört. Det är enligt Lacity & Willcocks (2016) 

ändå vanligt för medarbetare att uppvisa en oro kring hur en implementering av RPA kan 

komma att påverka deras anställning. Lacity & Willcocks (2016) fann att anställda har en 
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tendens att överdriva vilken effekt RPA kan ha på deras jobb om de inte fått tillräcklig 

information kring implementeringen. I vissa fall har till och med medarbetare fått panik och 

saboterat RPA-initiativ, något som bör försöka undvikas. Här poängterar Lacity & Willcocks 

(2016) vikten av att verksamheten tydligt och öppet informerar personalen om vad RPA-

implementeringen har för implikationer för dem. 

(Lacity & Willcocks, 2016) 

Enligt Syed & Wynn (2020) är det vanligt för verksamheter att misslyckas med sin RPA-

implementering. Stora konsultföretag rapporterar att 50 procent av alla RPA-initiativ 

misslyckas (Syed & Wynn, 2020). En stor risk vid införande av RPA är att verksamheten 

lägger för stort fokus på tekniken. Willcocks, Hindle & Lacity (2019) hävdar att 

verksamheten bör anta ett holistiskt perspektiv där man försöker se till att människor, tekniken 

och processer går hand i hand. Verksamheter bör enligt Leslie Willcocks (Lhuer, 2016) 

beakta förändringsledning i samband med implementering av RPA för att få verksamheten att 

acceptera RPA-initiativet. I näringslivet tycks även denna idé få stöd från olika håll (Atea, u.å; 

Robiquity, 2019; Ross, 2019). Willcocks, Hindle & Lacity (2019) förklarar att dålig 

förändringsledning visar sig genom att intressenter motverkar, ignorerar, fördröjer eller till 

och med saboterar RPA-initiativet. När verksamheter försöker skala upp sina RPA-initiativ så 

möter de enligt Willcocks, Hindle & Lacity (2019) stora utmaningar med förändringsledning. 

Förändringsledning (Change Management) är en paraplyterm som refererar till teorier kring 

hur man kan jobba med att förbereda och stödja individer, grupper och verksamheter i 

samband med verksamhetsförändring (Wikipedia contributors, 2021). Projekt som använder 

sig av förändringsledning på ett bra sätt har en sex gånger så hög chans att lyckas och en fyra 

gånger så hög ROI (Jeston, 2014). 

Syed & Wynn (2020) hävdar att acceptans är en av de primära framgångsfaktorerna inom 

RPA-implementering. För att öka verksamhetens acceptans av RPA är det enligt Fernandez & 

Aman (2018) nödvändigt att använda sig av förändringsledning och kommunikativa 

strategier, för att säkerställa att personalen förstår fördelarna med RPA.  

I ett flertal framstående artiklar inom förändringsledning lyfts ett antal områden fram som 

centrala (Lauer, 2010; By, 2005; Oakland & Tanner, 2007; Kotter, 1995). Detta i kombination 

med att de omnämns i “KEYS TO RPA SUCCESS” (Willcocks, Hindle & Lacity, 2019)(som 

är en av få artiklar som på ett utförligt sätt beskriver hur man bör tillämpa förändringsledning 

vid en RPA-implementation) leder till att vi har valt att fokusera på följande områden inom 

förändringsledning: 

● Vision 

● Ledarskap 

● Kommunikation 

● Delaktighet 

● Befästa förändringen 

Forskning som beskriver hur verksamheter jobbar med förändringsledning i samband med 

RPA-implementering är dock begränsad. Flera författare nämner förändringsledning som en 

viktig del i RPA-implementeringen men oftast sker detta i förbifarten utan att man går in 

detalj på hur det faktiskt används i praktiken, exempel på detta ser vi i artiklar som 

(Fernandez & Aman, 2018; Rutaganda, Bergstrom, Jayashekhar, Jayasinghe & Ahmed, 2017; 

Kirchmer & Franz, 2019; Hindle, Lacity, Willcocks & Khan, 2018; Willcocks, Lacity & 

Craig, 2017. 
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Givet att forskning kring ämnet är begränsat mynnar vår frågeställning ut i: 

- På vilket sätt bedrivs förändringsledning i samband med RPA-

implementering? 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är ta reda på om förändringsledning faktiskt används i praktiken vid en 

RPA-implementering då vi ser att det saknas forskning kring detta. Vi avser även att reda ut 

på vilket sätt förändringsledning används vid införandet av RPA för att jämföra med befintlig 

litteratur inom förändringsledning. 

1.4 Avgränsningar 

Vi kommer inte ta hänsyn till att olika verksamheter med olika typer av ledning och 

företagskultur kan påverka hur man jobbar med förändring inom verksamheter. Vi kommer 

endast att undersöka hur svenska kommuner tillämpar förändringsledning vid införande av 

RPA. Detta kan således komma att påverka resultatens applicerbarhet för privata sektorn. Vi 

kommer även att undersöka fenomenet ur ett ledarperspektiv, vilket betyder att vi inte 

genomföra intervjuer med personal vars arbetsuppgifter ersätts eller direkt påverkas av 

implementeringen.
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2 Litteraturgenomgång 

2.1 Robotic process automation 

Robotic Process Automation (RPA) är en automatiseringsteknik för att automatisera 

verksamhetsprocesser. Mer exakt är RPA ett paraplybegrepp för mjukvarurobotar som körs 

direkt på andra systems gränssnitt på samma sätt som om det vore en människa utförde 

uppgiften (Van Der Aalst, Bichler & Heinzl, 2018). Den enda skillnaden är att roboten inte 

kräver några pauser och kan köras dygnet runt. Vanligtvis vid automation kommunicerar olika 

system med varandra via back-end, så är alltså inte fallet för RPA (Asatiani & Penttinen, 

2016). Detta innebär att befintlig mjukvara inte påverkas av att det är en mjukvarurobot i 

stället för en människa som utför uppgifterna. Man kan alltså med RPA:s hjälp på ett snabbt 

och enkelt sätt koppla äldre system med varandra (Van Der Aalst, Bichler & Heinzl, 2018) 

vilket annars kan vara svårt då det kan finnas begränsat stöd för denna koppling via back-end. 

Uppgifterna robotarna utför är till stor del uppgifter med en tydlig struktur som är regelstyrda 

samt repetitiva (Berryhill, Heang, Clogher & Mcbride, 2019). Det är även ofta uppgifter som 

är väldigt tidskrävande och som kräver en stor arbetsinsats av användaren (Uskenbayeva, 

Kalpeyeva, Satybaldiyeva, Moldagulova & Kassymova, 2019). Processerna som 

automatiseras bör var optimerade och mogna processer (Lhuer, 2016).  

Exempel på uppgifter som en RPA-robot kan användas till i offentlig verksamhet är (Houy, 

Hamberg & Fettke, 2019): 

● Fylla i elektroniska formulär 

● Databas in- och utmatning 

● Hantera inkomna ansökningar och formulär 

● Gå igenom E-mail 

● Integrera data från olika system med varandra, exempelvis från ERP 

 

Det krävs ingen kognitiv förmåga hos robotarna för att lösa sina uppgifter i de flesta fall, detta 

kallas klassisk RPA. När RPA är mer avancerad och tillämpar tekniker från ML och AI kallas 

det kognitiv RPA (Houy, Hamberg & Fettke, 2019). De RPA-mjukvaror som tillhandahålls av 

olika tillverkare har idag inget eller ytterst begränsat stöd för att analysera vilka processer som 

bäst lämpar sig för automation (Enríquez, Jiménez-Ramírez, Domíngues-Mayo & García-

García, 2020). Detta arbete måste därför till stor del göras manuellt. 

Fördelarna med RPA är många, förutom uppenbara såsom ökad produktivitet, högre 

noggrannhet och effektivitet är det även säkrare och mer skalbart (Hofmann, Samp & Urbach, 

2020). Att det är skalbart gör att man snabbt kan ändra ”personalstyrkan” vid behov 

(Kommera, 2019), vilket kan vara bra om man exempelvis förväntar sig en kortsiktig stor 

ökning av arbetsbörda vid en lansering av en ny tjänst/produkt.  

Idag använder sig verksamheter av outsourcing i en stor utsträckning, RPA kan fungera som 

ett alternativ till outsourcing. Vid outsourcing är ofta kommunikation ett problem, detta 

problem elimineras om i stället RPA används (Asatiani & Penttinen, 2016). 
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RPA anses vara investering som ger väldigt snabb avkastning (Van Der Aalst, Bichler & 

Heinzl, 2018). I vissa fall kan till och med hela investeringen betala av sig under det första 

året, i en undersökning där 16 företag som hade implementerat RPA undersöktes var deras 

ROI för första året 30–200 procent (Lhuer, 2016). Det är inte bara avkastningen som är snabb 

utan själva implementeringen också, enligt Willcocks går denna betydligt snabbare jämfört 

med implementering av en traditionell IT-lösning (Lhuer, 2016). 

Det låga priset kombinerat med att det tekniken är väldigt lätthanterlig gör därför att RPA är 

väldigt populärt för verksamheter som vill göra automation till en del av sin strategi 

(Davenport, 2018). Med RPA:s hjälp kan verksamheter spara pengar, men det betyder 

nödvändigtvis inte att personalen som ersätts av robotar förlorar sina jobb utan att de får i 

stället andra mer stimulerande och mindre repetitiva arbetsuppgifter (Lacity & Willcocks, 

2016). Verksamheterna kan därefter ta sig an en större arbetsbörda utan att behöva anställa ny 

personal. 

De största fallgroparna när det kommer till RPA är att man inte riktigt förstår sig på tekniken 

och hur den kan tillämpas, att stöd från chefer/ledning saknas samt att de anställda kan 

uppleva en rädsla av att förlora sina jobb (Ivančić, Vugec & Vukšić, 2019).  Lösning på detta 

sägs vara god förändringsledning som får RPA att bli en naturlig del i företagets kultur och 

strategi.  

2.1.1 Implikationer för personalen 

En vanligt förekommande föreställning om RPA är att det inte leder till nedskärning av 

personal (Osmundsen, Iden & Bygstad, 2019; Lacity & Willcocks, 2016; Eikebrokk & Olsen, 

2020). Eikebrokk & Olsen (2020) är skeptiska till denna optimistiska föreställning av RPA 

och har därför undersökt konsekvenserna för kunskapsarbetare vid RPA-implementering. 

Resultaten visar bland annat att det är vanligare med nedskärning av personal i privata sektorn 

jämfört med offentlig sektor, med störst andel nedskärningar inom finansbranschen. Över lag 

menar Eikebrokk & Olsen (2020) att det är ovanligt med nedskärning av personal, men att det 

förekommer. En undersökning av Willcocks, Hindle & Lacity (2019) visade på liknande 

resultat där endast 15 procent av verksamheter hade sagt upp personal till följd av RPA, och 

två tredjedelar hade tagit sig på mer arbete utan att anställa ny personal. Många verksamheter 

hade även omplacerat personalen inom samma avdelning (Willcocks, Hindle & Lacity, 2019). 

Vidare förklarar Eikebrokk & Olsen (2020) att många företag utnyttjar RPA som en hävstång 

för tillväxt och ökad produktivitet. 

Samtliga företag som Eikebrokk & Olsen (2020) intervjuat belyser även positiva 

konsekvenser som effektivare processer, mindre rutinarbete och viktigare uppgifter och i 

förlängning ett mer meningsfullt arbete. Enligt (Geldenhuys, Laba & Venter, 2014) kan även 

mer meningsfullt arbete leda till mer engagerade medarbetare. Baksidan av detta är att ett mer 

meningsfullt arbete i viss mån kan vara svårare än ett repetitivt rutinmässigt arbete. Det kan ju 

vara så att viss personal inte kan hantera de nya kraven som kan komma att ställas. 

 

I en studie där Asatiani, Penttinen, Ruissalo & Salovaara (2020) undersökte personalens 

inställning till planerad implementering av RPA var resultaten något delade. En del personer 

uttryckte oro över att arbetstillfällen skulle försvinna och att de skulle få minskad kontroll 

över arbetet, men samtidigt var det många som var nyfikna på RPA och vad det skulle kunna 

åstadkomma. Asatiani et al. (2020). Utifrån verksamhetens perspektiv var vissa personer 
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oroliga över att förlora insikt i verksamhetens processer om delar av dessa automatiserades 

och att detta kunde leda till förlorade kompetenser i verksamheten. (Asatiani et al., 2020) 

2.1.2 Förtroende 

Syed & Wynn (2020) nämner att en av framgångsfaktorerna för RPA-implementering är att 

tekniken accepteras av alla intressenter i verksamheten. Stora konsultföretag rapporterar att ca 

50 procent av alla RPA-initiativ misslyckas. Enligt Syed & Wynn (2020) är användarens tillit 

till RPA en stor utmaning för många. Vikten av tillit förstärks av Wewerka, Dax & Reichert 

(2020) som identifierar tillit som en av sex faktorer som påverkar användarnas acceptans av 

RPA. 

Det är inte alltid så att RPA används för att automatisera en hel process. Vid en introduktion 

av RPA kan människor och robotar alltså behöva dela på processer, då delar av dessa 

automatiseras. Detta kräver ett samspel mellan människor och RPA-robotar. (Syed & Wynn, 

2020). Det är då enligt Syed & Wynn (2020) viktigt att användaren har förtroende för RPA-

robotens förmåga. Syed & Wynn (2020) hävdar att RPA inte alltid kan nå upp till 

återförsäljares lovord om hur kapabel roboten är. Vidare förklarar Syed & Wynn (2020) att 

RPA-roboten är en ”black box” (okänd del) i processen och att detta kan påverka användarens 

tillit. 

Enligt Syed & Wynn (2020) bör verksamheten involvera slutanvändaren i processen att 

designa en RPA-robot. Det är även viktigt för RPA-designern att vara medveten om 

processens komplexitet, dess olika steg, samt användarens förväntningar på RPA-roboten. En 

av respondenterna i Syed & Wynn (2020) studie förklarar att en stor anledning till att 

användaren tappar förtroende till RPA-roboten härstammar från RPA-programmeraren/RPA-

designers bristande förståelse för processen som RPA-roboten skulle verka i. (Syed & Wynn, 

2020)  

Det bör finnas en plan för de tillfällen då RPA-roboten slutar fungera, då detta enligt Syed & 

Wynn (2020) kan vara ett orosmoment för personalen. Syed & Wynn (2020) nämner tillgång 

till support som en faktor som påverkar personalens förtroende för RPA. Wewerka, Dax & 

Reichert (2020) kommer fram till liknande resultat där de menar att tillgång till 

dokumentation och stöd från experter är en faktor som påverkar användarens acceptans. 

2.2 Förändringsledning 

The Association for Change Management definierar förändringsledning som “En bestämd 

uppsättning aktiviteter som underlättar och stödjer lyckad förändring på individuell och 

organisatorisk nivå samt förverkligandet av dess avsedda resultat” (ACMP, 2021) (vår 

översättning). Lauer (2010) ger lite ytterligare precision genom att belysa att 

förändringsledning primärt är en uppgift som riktar sig inåt i verksamheten och lägger fokus 

på personalen. För att ny teknik och nya arbetssätt skall accepteras av de anställda krävs det 

en beteendeförändring; förändringsledning handlar enligt Hallin, Olsson & Widström (2019) 

om att understödja dessa beteendeförändringar. Verksamheter består till stor del av 

människor, ändras processer är det därför de som berörs och det är därför dem fokus bör 

läggas på vid förändringsprocesser (Jeston, 2014).  
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Förändring sker inte direkt över en natt utan föranleds av en övergångsperiod. Hur lång denna 

övergångsperiod blir beror på hur snabbt och hur villiga personalen är till att ändra sina 

beteendemönster (Hallin, Olsson & Widström, 2019). Det är därför viktigt att personalen 

understöds genom förändringsprocessen för att övergångsperioden ska bli kortare. 

Lauer (2010) förklarar att personalens motstånd till förändring är huvudproblemet inom 

verksamhetsförändring. Waddell & Sohal (1998) påstår dock att motstånd till förändring inte 

bara är negativt. Vidare förklarar Waddell & Sohal (1998) att motståndet kan spela en 

avgörande roll i att uppmärksamma om förändringen är ogenomtänkt eller olämplig. Detta 

belyser vikten av att ha en kontinuerlig dialog med personalen (Waddell & Sohal, 1998) 

samtidigt som det är viktigt att faktiskt vara öppen till möjligheten att personalens motstånd är 

rättfärdigat. 

En av de mest citerade forskarna inom verksamhetsförändring är John Kotter, som i en artikel 

från 1995 presenterar 8 fallgropar att beakta inom verksamhetsförändring (Kotter, 1995). 

Dessa fallgropar har sedan omvandlats till framgångsfaktorer. Kotter tar här upp aspekter som 

Vision, Kommunikation, Konsolidering av förändring samt att verksamheten ska känna av ett 

behov av att snabbt förändras. Starkt ledarskap är även en aspekt som Kotter belyser; att 

förändringen drivs av personer mer stort inflytande och makt. (Kotter, 1995) 

Thomas Lauers bok från 2010 (Lauer, 2010) har även den varit en stor inspiration till valet av 

områden att undersöka. Lauer (2010) identifierar i sin bok ett antal kritiska framgångsfaktorer 

som bland annat innehåller Vision, Kommunikation & Deltagande. By (2005) jämför Kotters 

modell med två andra modeller för planerad verksamhetsförändring och finner att Vision och 

Institutionalisering av förändring delas av samtliga modeller. Oakland & Tanner (2007) listar 

huvudpunkter från litteraturen inom förändringsledning.  Dessa innefattar bland annat 

kommunikation, vision deltagande och ledarskap.  

En av få rapporter som vi funnit mer utförligt beskriver olika teorier inom förändringsledning 

i samband med RPA-implementeringar är “KEYS TO RPA SUCCESS” av Willcocks, Hindle 

& Lacity, (2019). Där nämner författarna bland annat hur viktigt det är att: kommunicera 

visionen kontinuerligt och tydligt, aktivt deltagande från intressenter, transparent och tydlig 

information kring vad implementeringen kommer ha för konsekvenser för personalen, samt 

vikten av att få tidigt och aktivt stöd från ledningen och högt uppsatta chefer. Willcocks, 

Hindle & Lacity (2019) hävdar även att en förutsättning för stöd från intressenter 

(“Stakeholder buy-in”) är att försäkra att förändringen institutionaliseras och integreras i 

verksamhetens arbetssätt. 

Baserat på ovanstående har ett urval gjorts av författarna kring vilka områden som ska 

behandlas i studien. Dessa innefattar: Vision, Ledarskap, Kommunikation, Delaktighet & 

Befästa förändringen- och utvecklas i följande avsnitt. 

 

2.3 Vision 

En av grundstenarna i lyckad förändringsledning är att skapa en vision för förändringen, detta 

vittnar flertalet studier och modeller om (Gerkhardt, Frey & Fischer, 2008; Lauer, 2010; 

Oakland & Tanner, 2007; Hiatt, 2006).  Bland annat är skapandet av en vision ett av stegen i 

Kotters 8-stegsmodell (Kotter, 2012; Kotter, 1995), en modell vars ursprungsartikel av vissa 
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anses vara den som ligger till grund för hela området förändringsledning (Wallenholm & 

Granberg, 2021).  

Det räcker inte att bara skapa en vision, den bör även vara lätt att förstå och tilltalande 

(Kotter, 1995). Visionen bör även på ett tydligt sätt förmedla i vilken riktning den leder 

verksamheten (Lauer, 2010). Annars riskerar förändringsinitiativet att bara bli ett i mängden 

av alla projekt en verksamhet jobbar med för tillfället. Man riskerar även att de anställda 

tappar motivationen om de inte vet mot vilka mål de arbetar och av vilka anledningar 

förändringen sker (Lauer, 2010).  

Vid förändring finns det ofta bakomliggande faktorer såsom exempelvis ekonomiska, 

juridiska eller teknologiska faktorer som gör att en förändring måste ske (Hallin, Olsson & 

Widström, 2019). Exempelvis är kan de teknologiska förutsättningarna ändras, som vid 

RPA:s intåg på marknaden. Helt plötsligt har verksamheter möjligheten att både billigt och 

lätt automatisera verksamhetsprocesser. 

Det är viktigt att förmedla en problembild till de anställda så att alla är överens om vad syftet 

till förändringen är samt varför den behöver genomföras (Gerkhardt, Frey & Fischer, 2008). 

Att de anställda förstår varför förändringen måste genomföras är den viktigaste aspekten i att 

få dem motiverade till att genomföra förändringen (Luecke, 2003). Beroende på deras 

nuvarande inställning till det befintliga systemet och hur mycket de har investerat i det 

kommer de vara olika mycket mottagliga till att ta till sig problembilden (Hiatt, 2006). För att 

ytterligare förstärka problembilden påstår Kotter (1995) att man verkligen ska trycka på och 

visa för de anställda att läget är akut och att förändring därav är ett måste.  

Därför måste man först kartlägga hur verksamheten fungerar idag och hur den eventuella 

förändringen påverkar detta (Gerkhardt, Frey & Fischer, 2008). I denna kartläggning bör alla 

berörda parter blandas in för att få en så bra bild som möjligt av läget. Om kartläggningen 

enbart genomförs av personer högre upp i hierarkin finns det övervägande risk att den blir 

felaktig och man riskerar även att få tillitsproblem bland de som faktiskt berörs av 

förändringen (Luecke, 2003). Genom denna kartläggning kan hindren för att genomföra 

förändringarna och vilka fördelarna med förändringen är identifieras vilket underlättar det 

fortsatta förändringsarbetet. När man väl gjort ovanstående bör målsättningar för vad 

förändringsprocessen ska åstadkomma sättas.   

Ett vanligt problem vid införsel av exempelvis en ny teknik är att den underpresterar i 

förhållande till vad som på förhand har utlovats (Lacity & Willcocks, 2016).  Det är därför 

viktigt att realistiska mål sätts för att undvika besvikelser från inblandade parter. Dessutom 

bör det tydligt framgå vilka målen är och vilka leverabler som förväntas. 

Avslutningsvis för att verkligen ta till sig visionen krävs det att man lägger det gamla bakom 

sig (Kanter, 1992) och att man går vidare. Enligt Annergård & Mårtensson (2018) är det 

viktigt att tydliggöra syftet till automatiseringen och att vara transparant (Bengtsson, 2021) 

samt sätta upp en plan för nyttorealisering som ledningen står bakom. Denna bidrar till insikt i 

vad verksamheten ska uppnå samt hur man ska använda de resurser som eventuellt frigörs i 

samband med automatiseringen. Vision lyfts av Aladwani (2001) fram som ett krav för att 

säkerställa att en förändring långsiktigt lyckad.  
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2.4 Ledarskap 

Ett delområde inom förändringsledning vilket vi identifierade är ledarskap. Likt vision och 

övriga delområden är ledarskap frekvent återkommande i artiklar som berör 

förändringsledning (Kanter, 1992; Oakland & Tanner, 2007; Kotter, 1995; Gerkhardt, Frey & 

Fischer, 2008; Hallin, Olsson & Widström, 2019; Wallenholm & Granberg, 2021; Lauer, 

2010; Hiatt, 2006).  Varje projekt och situation är unikt påstår Wallenholm & Granberg 

(2021) och därför finns det många olika sätt att genomföra förändring på. Trots detta finns det 

forskning där best practices har identifierats, exempel på detta är Proscis ”Best Practices in 

Change Management” (Prosci, 2020). 

Vartannat år genomför Prosci en omfattande studie där deltagarna frågas vilka de starkast 

bidragande orsakerna till lyckade förändringsledningsinitiativ är. Den senaste studien 

genomförd 2019 hade 1863 deltagare från 85 länder. I resultatet listades de sju viktigaste 

faktorerna. Två av dessa faktorer kan direkt knytas till ledarskap. På första plats hamnade 

”Mobilisera ett aktivt och synligt stöd från ledare” och på sjunde plats hamnade ”engagera er i 

och understöd mellanchefer” (Prosci, 2020). Dessutom kom ”Integrera projektledning i 

förändringsledning” på sjätte plats. Ledarskap är alltså en väldigt viktig faktor när det 

kommer till förändringsledning. Att projektledning bör vara och är en viktig del av 

förändringsledning är något Oakland & Tanner (2007) håller med om, de hävdar även att 

projektledning bör kombineras med klara mål och leverabler. 

Vad som utmärker en god ledare är enligt (Luecke, 2003) att de inger respekt och är effektiva. 

Vidare bör en ledare vara inspirerande och motiverande samtidigt som den även är duktig på 

att planera och organisera arbetet (Lauer, 2010). Att bygga ett starkt förändringsteam är något 

som är frekvent återkommande i litteraturen kring förändringsledning. Vad som definierar ett 

starkt förändringsteam skiljer sig lite från källa till källa, men konsensus verkar vara att inte 

bara involvera chefer utan även folk från de avdelningar som berörs av förändringen 

(Gerkhardt, Frey & Fischer, 2008). Kotter (1995) pekar på att det viktigt att högt uppsatta 

chefer är delaktiga för att på sätt försäkra sig om att förändringen är förankrad i den styrande 

ledningen.  

De chefer som involveras bör vara bra på att arbeta med folk och ha en god insyn i hur 

verksamheten i stort fungerar. Är cheferna övertygande om att förändringen är nödvändig 

kommer det leda till att de även övertygar övriga anställda (Prosci, 2021). Väl inom 

förändringsgruppen behöver nödvändigtvis inte personerna i chefspositioner ha mest makt 

utan man bör jobba mer jämlikt. I stället för att fungera som en hierarkisk grupp kan man i 

stället se förändringsgruppen som ett nätverk av människor som tillsammans arbetar för att 

genomföra förändring (Kotter, 2012). Det är även viktigt att de anställda i nätverket faktiskt är 

där av fri vilja (Kotter, 2012)., på så sätt blir de mer trovärdiga som sponsorer till projektet. 

Att de deltar av egen fri vilja och är motiverade till att samarbeta är en starkt bidragande orsak 

till en lyckad förändringsprocess (Luecke, 2003). En effekt av att jobba med nätverk i stället 

för hierarkiskt är att det går att arbeta mer agilt. 

Att man inte bör tillämpa hierarkisk struktur är även något Wallenholm & Granberg (2021) 

håller med om då de anser att hierarkier är riskminimerande och förändringsundvikande och 

på så sätt lämpar sig dåligt för förändringsledning. Luecke (2003) hävdar även att hierarkier 

leder till byråkrati och att man stannar i gamla beteendemönster. Samarbete mellan chefer och 

anställda löser många problem i en förändringsprocess. Chefer bör   arbeta för att få de 

anställda involverade i förändringen och stödja dem i detta arbete (Waddell & Sohal, 1998). 

Arbetar chefer i stället mot förändringen är detta ett problem som bör åtgärdas (Kotter, 1995).   
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Lauer (2010) påstår att det ibland kan vara bra att ta in konsulter i förändringsarbetet. 

Fördelarna med detta kan vara många, exempelvis kan de komma in med kunskap som saknas 

och vara neutrala och opartiska. Det kan även vara lättare för externa personer att fatta svåra 

beslut då de inte har lika stark personlig anknytning till verksamheten.  

Ett sätt att få personalen mer engagerade och villiga att ta till sig förändringen är att se till att 

de förstår varför förändringen är bra och hur de kan utnyttja den för att göra sitt eget arbete 

lättare. Ett sådant sätt är att hålla utbildningar och träningsprogram för personalen (Kanter, 

1992). Ett annat sätt att få med sig personalen är att ledare fattar strategiska beslut kring vilka 

processer man automatiserar först (Kotter, 1995). Genom att välja en lätt process kan man 

redan på ett tidigt stadie visa fördelarna med RPA. 

När det kommer till RPA och ledarskap är de framgångsfaktorer som nämns väldigt lika de 

generella framgångsfaktorerna för ledarskap i förändringsledning. Stöd av flera olika aktörer 

nämns, ledning (gärna VD) samt personal som jobbar med de automatiserade tjänsterna är 

enligt Willcocks, Hindle & Lacity (2019) synnerligen viktigt. De understryker även vikten av 

att involvera IT. Stöd från ledningen och höga chefer nämns även som en framgångsfaktor när 

det kommer till att få de anställdas förtroende (Syed et al., 2020). 

Utöver att vara stöttande bör även ledningen vara engagerad i förändringsprocessen 

(Bengtsson, 2021). Vid arbetet med RPA och förändringsledning bör förändringsteamet 

arbeta centraliserat, de som lyckas bäst med sina implementeringar har ofta tillämpat ett 

Center of Excellence där arbetet utgår från (Lacity & Willcocks, 2016, Hindle et al., 2018). 

Verksamheter som implementerar RPA har ofta inte all nödvändig kompetens som behövs i 

den egna organisationen. Externa konsulter måste då tas, framför allt under uppstartsfasen. 

Hur man sen väljer att arbeta vidare skiljer sig från verksamhet till verksamhet, men det 

vanligaste sättet att arbeta på är att kombinera externa konsulter med insourcing (Willcocks, 

2019). 

2.5 Kommunikation 

Enligt Johansson & Heide (2008) tillskrivs motstånd från personalen ofta som orsaken till 

misslyckad verksamhetsförändring. Forskning visar dock på att bristande intern 

kommunikation, framför allt genom verksamhetens hierarkiska struktur är den största 

anledningen till misslyckandet (Johansson & Heide, 2008). I litteraturen kring 

förändringsledning finns det flera exempel som talar om vikten av kommunikation vid 

verksamhetsförändring (Johansson & Heide, 2008; Gerkhardt, Frey & Fischer, 2008; Lauer, 

2010; Kotter, 1995). Lauer, (2010) påstår att motstånd från personalen är en primär orsak till 

misslyckad förändring men påstår att man inte ska bemöta motståndet med disciplinära 

åtgärder, då det inte bemöter den underliggande orsaken till motståndet. Lauer (2010) föreslår 

i stället kommunikation som ett värdefullt verktyg för att motverka motstånd. 

Johansson & Heide (2008) förklarar att personalen i brist på information ofta själva försöker 

att bilda sig en uppfattning om vad som händer i verksamheten, en bild som inte 

nödvändigtvis representerar verkligheten. Detta kan i sin tur leda till osäkerhet bland 

personalen och oändliga diskussioner kring vad som kommer att hända, vilket kan ha större 

konsekvenser än man anar (Johansson & Heide, 2008). Otydlig kommunikation kan även leda 

till missförstånd och konflikter (Lauer, 2010). 
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Johansson & Heide (2008) påstår att kommunikation är viktigt för att skapa förståelse för 

behovet och den önskade/planerade effekten av förändringen, för att minska motstånd från- 

och osäkerhet bland personalen samt öka personalens stöd och engagemang för förändringen. 

Troligtvis är det lättare att acceptera en förändring i verksamheten om man förstår 

anledningen till att den behövs. Detta betyder dock inte att personalen nödvändigtvis 

accepterar premissen att behovet finns, så vi tror att det finns en utmaning i att klargöra detta 

på ett sätt som accepteras av samtliga i verksamheten som kanske har olika perspektiv. 

Cheferna har enligt Johansson & Heide (2008) en avgörande roll inom förändringsprocesser 

då det chefernas berättelse om förändringen kraftigt påverkar medarbetarnas bild av den. Det 

är även viktigt att uppmuntra kommunikation mellan chefer och medarbetare då delaktighet är 

en viktig framgångsfaktor vid verksamhetsförändring (Johansson & Heide, 2008). Johansson 

& Heide (2008) refererar till Langer & Thorup som fann att förändringsprocesser måste 

innehålla en dialog med personalen för att lyckas. 

Verksamheten bör även försöka vara så öppen och omfattande som möjligt gällande 

informationsspridning, med tidiga besked samt möjliggöra för diskussioner (Johansson & 

Heide, 2008). I Deborah Barrets kommunikationskriterier presenteras bland annat vikten av 

att kommunicera tydligt och konsekvent samt motivera personalen att stödja förändringen 

(Johansson & Heide, 2008). Enligt Tang (2019) bör man inkludera personer inom 

verksamheten som har stor influens på annan personal i kommunikationsprocessen. 

Vid implementering av affärssystem så hävdar Aladwani (2001) att kommunikation är ett 

viktigt verktyg för att förändra personalens inställning till systemet. Enligt Mayeh, Ramayah 

& Mishra (2016) är kommunikation en av de viktigaste framgångsfaktorerna inom ERP-

implementering. Kommunikation kan enligt Mayeh, Ramayah & Mishra (2016) bidra till att 

minska personalens osäkerhet samt bidra till att minska olika tolkningar av förändringen. En 

effektiv strategi är enligt Aladwani (2001) att informera användare om fördelarna med 

systemet, i stället för att fokusera på systemets attribut. Man måste dock enligt Aladwani 

(2001) vara uppmärksam så att personalen inte bygger upp en orealistisk förväntan på 

systemets förmågor, då detta kan bidra till mer motstånd. En annan effektiv strategi som 

Aladwani (2001) hänvisar till är att verksamheten presenterar en allmän beskrivning för hur 

systemet kommer att fungera i praktiken. Kommunikation mellan användare och utvecklare 

leder enligt Mayeh, Ramayah & Mishra (2016) till ett mer användarvänligt system. I en 

kvantitativ studie kom Mayeh, Ramayah & Mishra (2016) fram till att kommunikation har en 

positiv effekt på tillit till ERP-systemet och ERP-försäljaren. 

När verksamheten introducerar RPA för IT-avdelningen bör de enligt Noppen, Beerepoot, 

Van De Weerd, Jonker & Reijers (2020) sätta upp en plan för kommunikationen som 

beskriver RPA:s potential, förmågor och begränsningar. Vidare förklarar även Noppen et al 

(2020) att transparent kommunikation till IT-avdelningen minimerar motstånd mot RPA. 

Lacity & Willcocks (2016) hävdar att verksamheter bör uppmärksamma den interna 

kommunikationen, bland annat för att informera personalen om strategier och hur personalen 

kommer påverkas av förändringen. Det tycks inte vara en bra idé att undanhålla information 

kring förändringen för personalen, då Lacity & Willcocks (2016) förklarar att personalen kan 

överdriva effekten av RPA på deras arbete i brist på tydlig information. Willcocks, Hindle & 

Lacity (2019) hävdar att personalen måste informeras tidigt, tydligt och konsekvent om 

förändringen och eventuella konsekvenser, då personalen framför allt vill veta vad som 

händer. Willcocks, Hindle & Lacity (2019) ser en trend inom kommunikation där många 

framgångsrika RPA-kunder fokuserade på att informera om RPA:s värde för personalen och 

hur RPA kunde berika deras arbete. 
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2.6 Delaktighet 

En framgångsfaktor för förändringsledning som vi identifierat i litteraturen är delaktighet. 

Flera författare understryker vikten av att involvera personalen i förändringsprocessen 

(Levasseur, 2010; Lauer, 2010; Johansson & Heide, 2008; Hiatt, 2006; Oakland & Tanner, 

2007). Lauer (2010) pekar på att personal som deltar i förändringsarbetet vanligtvis är mer 

motiverade och mindre benägna att motarbeta förändringen.  Vidare förklarar Lauer (2010) att 

verksamheten även kan nå bättre resultat genom att dra nytta av kunskapen hos många 

personer. Enligt Johansson & Heide (2008) kan brett deltagande i förändringsprocessen leda 

till att personalen får en större upplevd kontroll över situationen. 

Enligt Lauer (2010) är sannolikheten för motstånd högre om personen upplever sig pressad att 

ändra sitt beteende eller sin åsikt. Genom att personen får en mer aktiv roll elimineras den 

yttre påverkande kraften och detta kan enligt Lauer (2010) leda till minskat motstånd till 

förändring. Ett sätt att involvera alla i verksamheten är att skicka ut enkäter till alla i 

personalen där var och en kan återge sin åsikt kring den planerade förändringen (Lauer, 

2010). Med enkäter kan verksamheten snabbt få reda på om det finns motstånd och vad 

orsaken till detta är (Lauer, 2010). Lauer (2010) understryker vikten av att resultatet av 

enkäten bör leda till konkret handling och inte endast diskussioner. 

Vid implementering av affärssystem hävdar Abdinnour & Saeed (2015) att involvering av 

slutanvändaren är viktigt då det dels kan ge användaren insikt i systemets potential men även 

dess begränsningar. Amoako-Gyampah (2007) påstår även att de personer som bidragit till 

utformningen av systemet har en tendens att uppfatta det som mer användbart. Detta kan man 

dra nytta av genom att involvera gruppledare och inflytelserika personer i 

implementeringsprocessen som i förlängningen kan komma att övertyga sina kollegor att 

systemet är användbart (Aladwani, 2001). 

Willcocks, Hindle & Lacity (2019) understryker vikten av att tidigt i 

implementeringsprocessen involvera IT-avdelningen, de fann att lyckade RPA-projekt ofta 

har detta gemensamt. Vidare förklarar Willcocks, Hindle & Lacity (2019) att även 

verksamheten behöver IT-stöd för att välja lämpliga verktyg, sätta upp infrastrukturen och 

eventuell integrering med existerande informationssystem. Vid implementering av RPA såg 

Osmundsen, Iden & Bygstad (2019) exempel på hur involvering av lokala medarbetare i 

RPA-initiativet bidrog till en ökad entusiasm för teknologi och digitalisering av 

verksamheten. Osmundsen, Iden & Bygstad (2019) betonar vikten av att involvera de som 

jobbar i processerna som ska automatiseras i RPA-implementeringen.  

Annergård & Mårtensson (2018) håller med om att man bör involvera medarbetarna i RPA-

initiativet, exempelvis genom att de får vara med och kartlägga och identifiera processer för 

automatisering och genom testning. I rapporten framtagen av Bengtsson (2021) lyfts det även 

fram att det är viktigt att involvera personer som har god insyn i hur de tilltänkta processerna 

för automatisering fungerar. Det föreslås även att börja RPA-arbetet med att automatisera en 

inte allt för komplex process, på sätt kan man tidigt skapa framgång som kan förmedlas till de 

anställda. 
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2.7 Befästa förändringar 

Efter genomförd förändring kommer en period där man måste befästa förändringarna för att 

förhindra att rutiner och arbetssätt går tillbaka till hur det var tidigare. Konceptet är 

återkommande i litteraturen (Kotter, 1995; Lauer, 2010; Gerkhardt, Frey & Fischer, 2008, 

Burnes (2004); Hiatt, 2006.; Kanter, 1992; Luecke, 2003). Kurt Lewin kallar detta för 

“freezing” där förändringen måste stabiliseras och integreras i verksamheten efter att ha 

brutits upp som en förutsättning till förändring (Lauer, 2010; Burnes 2004). Det kan enligt 

Kotter (1995) vara förödande för verksamheter att ta ut segern i förskott. Vidare förklarar 

Kotter (1995) att det kan ta flera år att ändra på verksamhetens företagskultur, och under den 

tiden är förändringen instabil. Gerkhardt, Frey & Fischer (2008) förklarar att förändringen kan 

konsolideras antingen genom att ändra regler och rutiner, eller genom att verksamheten får en 

ny vision. Vidare fann Gerkhardt, Frey & Fischer (2008) att ett övertygande ledarskap är 

viktigt i denna aspekt.  

Enligt Hiatt (2006) är det viktigt att uppmärksamma förändringen som genomförts, man kan 

göra detta genom att fira milstolpar och framgångar. Hiatt (2006). Riktig förändring tar lång 

tid, men det är samtidigt viktigt att uppnå snabba vinster för att inte förändringen ska tappa 

momentum (Kotter, 1995). Dessa kortsiktiga vinster är viktiga för att kunna visa att 

ansträngningen ger resultat, vilket i sin tur motiverar personalen att fortsätta (Kotter, 1995). 

Ett misstag som många verksamheter gör enligt Kotter (1995) är att inte förankra 

förändringen i företagskulturen. Kotter (1995) förklarar att pressen till att förändras kommer 

att minska så småningom, och då är det viktigt att sociala normer och värderingar som stödjer 

förändringen etablerats. I denna aspekt är det då viktigt att visa på att förändringen är en 

förbättring och att den har bidragit till bättre resultat (Kotter, 1995).  

Det är viktigt att under tiden som förändringen pågår kontinuerligt utvärdera 

förändringsprocessen. Ett tydligt mål ger möjligheten att tidigt upptäcka om projektet är på 

väg i fel riktning (Gerkhardt, Frey & Fischer, 2008). Gerkhardt, Frey & Fischer (2008) 

förklarar att mjuka såväl som hårda faktorer är intressanta att utvärdera i samband med 

förändringen. Hårda faktorer syftar på milstolpar och andra konkreta mätbara resultat och 

mjuka faktorer kan handla om deltagarnas motivation. 

Efter implementeringen av ett ERP-system följer att det måste accepteras av verksamhetens 

intressenter och integreras i det dagliga arbetet och enligt Pishdad & Haider (2013) 

misslyckas många verksamheter med detta. I litteraturen om ERP-implementering, kallas 

detta för institutionalisering av systemet. Pishdad & Haider (2013) hävdar att systemet inte 

kan fullständigt integreras innan personalen kan använda systemet effektiv och därför måste 

verksamheten satsa på utbildning och träning. Maheshwari, Kumar & Kumar (2010) förklarar 

att en stor utmaning med att befästa förändringen är att hantera användarnas förväntningar på 

systemet. För att hantera detta påstår Maheshwari, Kumar & Kumar (2010) att 

kommunikation och användardelaktighet i ERP-kommittémöten är viktigt. 

2.8 Litteratursammanfattning 

Robotic Process automation är en automatiseringsteknik som används för att automatisera 

repetitiva och ofta regelstyrda verksamhetsprocesser som tidigare genomfördes av människor. 

Fördelarna är många men de som oftast lyfts fram är att det billigt, att det inte påverkar 

befintlig IS-infrastruktur då det körs direkt på befintligt gränssnitt (Van Der Aalst, Bichler & 
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Heinzl, 2018) samt att det är lätt att implementera. 

Det diskuteras huruvida den berörda personalen drabbas positivt eller negativt av en RPA-

implementation, de verkar enligt forskning främst få positiva konsekvenser (Willcocks & 

Lacity, 2016) så som att de slipper de repetitiva arbetsuppgifter och kan istället arbeta med 

mer stimulerande arbetsuppgifter. Det verkar även vara ovanligt att den berörda personalen 

förlorar jobbet. En viktig aspekt när det kommer till en RPA-implementation är att få de 

anställda att lita på RPA-roboten (Syed & Wynn, 2020) och att de accepterar den förändring 

som sker i arbetssättet till följd att de får en mjukvarurobot som kollega. För att detta ska 

lyckas krävs det en beteendeförändring, detta är inte alltid lätt utan de anställda kan behöva 

lite hjälp på traven.  Det kan därför vara bra att som verksamhet tillämpa förändringsledning. 

Förändringsledning innebär att man aktivt arbetar för att stödja och underlätta 

förändringsprocessen/beteendeförändringen både på individnivå och på organisatorisk nivå 

(ACMP,2021). 

Inom förändringsledning har vi identifierat fem delområden, dessa beskrivs kortfattat nedan: 

2.8.1 Vision 

En vision bör vara lätt att förstå och tilltalande (Kotter, 1995). Det räcker inte att bara 

förmedla en vision och målbild, syftet och anledning till att förändringen måste genomföras 

måste också förmedlas till de som berörs. För att på bästa sätt komma fram till detta syfte och 

målbild bör de anställda involveras i framtagandet av dessa (Luecke, 2003).  

2.8.2 Ledarskap 

När det kommer till förändringsledning är stöd från chefer något av det viktigaste (Kotter, 

1995). Chefernas roll är att stödja och motivera de anställda genom förändringen genom att 

själva vara delaktiga i och engagerade i förändringsprocessen. Stödjer de inte förändringen 

och i stället arbetar mot den är detta ett problem som behöver åtgärdas.  

2.8.3 Kommunikation 

Vid misslyckade förändringsprocesser är det ofta kommunikationen som på olika sätt har 

fallerat. Kommunikation är ett viktigt verktyg för att skapa förståelse för behovet och 

innebörden av en förändring (Johansson & Heide, 2008).  Görs detta på rätt sätt kan man 

minska motståndet och osäkerheten hos personalen. Exempel vad som lyfts fram som rätt sätt 

är öppen och transparent kommunikation.   

2.8.4 Delaktighet 

Vikten av att involvera och att få personalen och de som berörs att bli delaktiga i förändringen 

är ständigt återkommande i litteraturen kring förändringsledning. Genom att själva få en aktiv 

roll i förändringsprocessen minskar motståndet till förändringen (Lauer, 2010).  

Det är ofta den berörda personalen som har störst insikt hur den process som ska 

automatiseras fungerar, det är därför av största vikt att de deltar i förändringsarbetet.  
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2.8.5 Befästa förändring 

När väl förändringen genomförts gäller det att bibehålla det nya arbetssättet och att inte gå 

tillbaka till gamla banor, detta kallas att befästa förändringen.  

Det är viktigt att inte ta ut segern i förskott då det kan ta lång tid innan förändringen verkligen 

sätter sig. En strategi som kan tillämpas för att få personalen att förstå det positiva med 

förändringen är att planera för snabba vinster (Kotter, 1995). Kan man redan på ett tidigt 

stadie visa potentialen med förändringen blir det lättare att få med sig personalen. När väl hela 

förändringen är genomförd gäller det att institutionalisera förändringen i verksamheten. För 

att detta ska kunna ske måste personalen verkligen förstå förändringen, därför kan utbildning 

och träning behövas (Pishdad & Haider, 2013).  



Robotic Process Automation ur ett förändringsperspektiv Ahlgren, Myhrberg 

– 16 – 

3 Metod 

3.1 Metodval 

Efter att vi valt att vår uppsats på något sätt skulle handla om RPA genomförde vi en 

grundläggande litteraturgenomgång för att kunna identifiera ett problemområde.  

Detta visade sig vara betydligt svårare än vi på förhand trodde men till slut hittade vi vad vi 

upplevde vara en lucka i forskningen, nämligen hur verksamheter arbetar med 

förändringsledning i samband med en RPA-implementation. För vår empiriska undersökning 

valde vi en kvalitativ ansats då vi ville gå in på djupet kring verksamhetens relation till 

förändringsledning vid implementering av RPA. Enligt Jacobsen (2000) ska en kvalitativ 

metod användas när vi inte har omfattande kunskap om det studerade fenomenet. Med tanke 

på att ämnet är relativt outforskat så var det lämpligt att välja en kvalitativ metod. Vi visste 

inte heller om verksamheter jobbade med förändringsledning vid införandet av RPA eller på 

vilket sätt. Vi valde visserligen ett antal områden att utgå ifrån, men var öppna till möjligheten 

att dessa inte varit huvudområden för respondenterna. I undersökningen har använt en 

deduktiv ansats, där vi först bildade oss en uppfattning om teorin kring förändringsledning 

och RPA, och sedan utformat frågor utifrån detta för att se hur väl de stämmer överens med 

teorin (Jacobsen, 2002). 

3.2 Urval 

3.2.1 Val av verksamheter 

Valet att enbart intervjua kommuner gjordes eftersom det är en relativt homogen grupp av 

verksamheter som förmodligen i viss utsträckning även automatiserat samma processer. Detta 

medför att vi lättare kan se skillnader i resultat beroende på hur kommunerna har använt sig 

av förändringsledning i implementeringen. Vi började med att försöka hitta information om 

vilka kommuner som idag har implementerat RPA. Detta gjorde vi genom att leta efter 

nyheter från kommunerna i både press och på deras interna hemsida. Vi hittade även ett antal 

rapporter där kommuners användning av RPA undersökts, via dessa rapporter kunde vi 

identifiera ett antal kommuner. 

3.2.2 Val av respondenter 

Då vår uppfattning är att projektledning och förändringsledning är svårt att hålla isär så 

kontaktade vi kommuner och efterfrågade projektledare eller personer som jobbat med 

förändringsledning i samband med RPA-implementeringen. På grund av att vår tid var 

begränsad tid så valde vi att inte genomföra intervjuer direkt med personal vars arbete 

påverkats av RPA. På ett sätt hade vi kunnat få mer representativa svar om just personalens 

inställning och omställning vid implementeringen. Men utifrån forskningsfrågan så var det 
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ändå mer rimligt att hålla intervjuer med personer som haft mer av en ledarroll eller befunnit 

sig utanför den operativa verksamheten.  

3.2.3 Intervjuer 

På grund av den rådande pandemin beslöt vi oss för att var bäst att genomföra intervjuerna på 

distans. Med detta som bakgrund valde vi att genomföra intervjuerna i form av videosamtal då 

vi kände att det blev mer personligt än telefonintervjuer.  

Vi tillämpade semi-strukturerade intervjuer vilket innebar att vi hade en intervjuguide som vi 

följde men vi tillät oss själva att ställa följdfrågor och för att på så sätt kunna gå in mer i detalj 

i frågorna (Oates, 2005). Detta gav oss även möjligheten att kunna ställa situationsbaserade 

frågor beroende på vad respondenten kom in på i sina utläggningar. Då förändringsledning i 

kontexten av RPA är relativt outforskat var behovet till att kunna ställa följdfrågor påtagligt. 

Vi valde att spela in intervjun då det enligt Jacobsen (2002) är den mest kompletta formen av 

registrering. Detta var även praktiskt för oss då vi turades om att leda intervjun och genom att 

slippa skriva anteckningar kunde vi vara mer uppmärksamma på vad respondenten berättade. 

3.2.4 Intervjuguide 

Tabell 1.1: Intervjuguide 

Etik ● Tillstånd att transkribera 

● Radering efter transkribering 

● Möjlighet att avbryta 

● Anonymitet 

● Användning av intervjumaterial 

● Godkännande av transkribering 

● Godkännande av uppsats 

Introduktion ● Be R presentera sig själv, titel, tid 

● Roll i implementation - ansvarsområde 

● Tidigare erfarenhet av RPA 

● Definition förändringsledning: 

"Förändringsledning (Change Management) är en paraplyterm 

som refererar till teorier kring hur man kan jobba med att 

förbereda och stödja individer, grupper och verksamheter i 

samband med verksamhetsförändring. Det handlar till stor del 

om hur man ska hantera motstånd till förändring och motivera 

personalen att förändras. Så den biten av förändringsprojekt 

som handlar om människor.” 

● När började ni RPA-arbetet 

● Hur många processer har ni automatiserat? 

● Vilka processer började ni med? 

-Varför? 

Implikationer för ● Hur har implementeringen påverkat personalen?  
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personalen och 

reaktioner 

-Hur stor del blev påverkade? 

● Vad har hänt med personalen som har ersatts av RPA? 

● Personalens reaktioner på RPA? 

-Förändrats under resans gång? 

-Hur viktigt är det med personalens förtroende för RPA? 

Allmänt 

förändringsledning 

● Arbetar ni med förändringsledning i samband med RPA? 

-Fördelar? 

● Gör ni skillnad på projektledning och förändringsledning? 

-Om ja hur kombinerar ni de två? 

● Skiljer sig förändringsarbetet när det kommer till RPA från andra 

projekt? 

-På vilket sätt? 

Vision ● Hur viktigt är det att ha en tydlig och gemensam vision över 

behovet för förändring samt vad man vill uppnå? 

● Hur kommuniceras visionen till de anställda? 

● Vilka var personalens förväntningar på RPA? 

-Hur hanterades dessa? 

Kommunikation ● Har personalen fått utrymme att uttrycka sina tankar kring 

förändringen? 

-Hur? 

● I vilken utsträckning har ni informerat personalen om vad som 

händer? 

-Hur tidigt? 

Ledarskap ● Vilka personer är delaktiga i förändringsteamet? Bara chefer? 

● Hur ser ledarskapet i teamet ut? 

-Hierarkiskt? 

● Är RPA-arbetet centraliserat? 

● Är det viktigt med stöd för implementeringen från ledningen 

eller hög uppsatta chefer? 

-Varför? 

Delaktighet ● Har personalen ute i verksamheten varit delaktiga i RPA-

implementering? 

- Hur? 

● Har ni försökt motivera delaktighet? 

-Hur? 

Befästa ● Hur utvärderar ni att ni lyckats med implementeringen? 

● Har ni behövt arbeta med att befästa förändringen? 

(Se till att förändring kvarstår) 

● Har personalen utbildats inom RPA? 

Avslutande frågor? ● Upplever ni att någon annan aspekt vi inte behandlat i intervjun 

har varit viktig i ert förändringsarbete med avseende på 

personalen? 
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● Ranka vision, ledarskap, deltagande, kommunikation, befästa 

efter vad ni har varit viktigast i samband med er RPA-

implementering? 

● Avsluta och tacka för intervju  

3.2.5 Transkribering & Kategorisering 

Intervjuerna transkriberades i efterhand, vi försökte att göra detta så tätt in på intervjuerna 

som vi hade möjlighet till. Att transkribera inspelade intervjuer till textform gör att datan blir 

lättare att analysera (Oates, 2005). Vi var oroliga över att missa viktig information eller att 

inte fånga upp rätt information om vi endast använde oss av anteckningar, därför valde vi att 

spela in och transkribera intervjuerna i stället. I samband med transkribering så kategoriserade 

vi datan utifrån de områden som identifierats i litteraturen genom att färgkoda dessa. Dessa 

finns tillgängliga i bilagan för uppsatsen (8.1 Färgkodning). Att skapa kategorier i empirin är 

viktig för att få en överblick av resultatet. Enligt Jacobsen (2000) är kategorisering en 

förutsättning för att kunna jämföra olika texter med varandra. 

3.3 Validitet & Reliabilitet 

Validitet handlar enligt Jacobsen (2000) om resultatens giltighet. Resultatens giltighet beror 

bland annat på om vi har hittat rätt källor och om vi kan argumentera för att källorna ger riktig 

information (Jacobsen, 2000). Med facit i hand så borde vi ha genomfört någon intervju med 

personer från en HR-avdelning, då vi har ett stort fokus på personalen i förändringsarbetet. 

Det är svårt att svara på om respondenterna har haft tillräcklig kompetens för att svara på 

frågeställningen. Innan intervjun bokades har det dock klargjorts under kontakt med 

verksamheten att uppsatsen handlar om just förändringsledning i samband med 

implementering av RPA. 

En del av undersökningen var dessutom att undersöka om det finns ett medvetet arbete med 

förändringsledning i samband med införandet av RPA. Och om detta saknas, kommer 

kompetenser kring förändringsledning troligtvis vara ganska låg. Urvalet av områden i 

teoridelen skulle kunna göra att vi missar viktiga insikter av informanterna. För att försöka 

gardera oss mot detta inkluderade vi en fråga i slutet av intervjuerna där vi frågar 

respondenten om de anser att vi missat något då det kommer till förändringsarbetet. Gällande 

rangordningen av områdenas signifikans så tycks det ha varit problematiskt att ställa upp de 

mot varandra. Genom att be respondenterna poängsätta områdets signifikans oberoende av 

varandra kanske vi hade fått mer talande resultat. Vi har endast intervjuat personer inom 

kommuner, detta kan således påverka resultatens validitet i andra sammanhang. 

Vi genomförde totalt sex intervjuer, med både projektledare och verksamhetschefer för att 

försöka få en mer heltäckande bild av ämnet. Några av respondenterna önskade att få frågorna 

i förväg och i de fallen skickades frågorna till dessa. Vi gjorde dock inte detta med samtliga 

respondenter. Att tillgodose respondenterna med frågor i förväg bidrog troligtvis till att vi fick 

mer genomtänkta och utvecklade svar. Detta hade kanske varit att föredragit, då vissa 

respondenter uttryckte att några av frågorna var svåra att svara på. 

Jacobsen (2000) förklarar att kvalitativa metoder är kontextbundna och att det därför anses 

svårt att replikera kvalitativa undersökningar. Det är därför viktigt med öppenhet och kritisk 
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granskning av metoden som använts och utförandet, samt hur detta kan ha påverkat resultatet 

(Jacobsen, 2000). 

3.4 Etik 

Innan intervjuerna genomfördes informerade vi respondenten om lite praktiska och etiska 

aspekter. För att respondenten ska ge sitt samtycke till att delta i undersökningen är det viktigt 

att denne har tillräcklig information om hur materialet skall användas och i vilket syfte 

(Jacobsen, 2000). Därför började vi varje intervju med en kort presentation av oss själva och 

uppsatsen till vilken resultatet av intervjun skulle användas. Därefter frågade vi om tillstånd 

för inspelning och transkribering. För att säkerställa att respondenten upplever sig rättvist 

representerad erbjöd vi att skicka transkribering och uppsats för godkännande. Vi har valt att 

anonymisera namn, då vi anser att personens befattning i huvudsak är det som är relevant för 

undersökningen. Respondenterna tillfrågades även om de ville anonymisera vilken kommun 

de tillhörde. Slutligen informerade vi respondenten om att hen kunde avbryta intervjun när 

hen ville och att inspelningarna raderas efter transkriberingen. 
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4 Resultat 

4.1 Presentation av respondenter 

Tabell 1.2: Presentation av respondenter 

Respondent Kommun Roll/Titel Datum och 

längd 

Appendix 

R1 Kommun 1 Förändringsledare/Kravställare 

RPA 

29/4 0:39:36 2 

R2 Kommun 2 Objektförvaltare IT-avdelningen 

Ansvarsområden: automation, 

integration och dataanalys 

29/4 1:00:28 3 

R3 Kommun 3 Biträdande enhetschef - Arbete och 

försörjning (Enheten ansvarar för 

förändringsarbete) 

30/4 0:39:33 4 

R4 Kommun 4 Enhetschef barn och ungdom (vid 

tillfället för implementeringen, 

numera metodansvarig för 

förvaltningen) 

3/5 0:31:15 5 

R5 Kommun 5 Enhetschef digitala kontoret 3/5 0:53:22 6 

R6 Kommun 6 Projektledare för införande av RPA 

på verksamhetssidan (fungerar som 

kontakt mellan IT och 

verksamheten) 

4/5 1:04:02 7 

4.2 Kommunernas RPA-arbete 

Hos de sex kommunerna som intervjuades verkar RPA vara ett relativt nytt verktyg. 

Kommun 1 påbörjade sitt RPA-arbete 2017(R1:23) och med det var de tidigast att hoppa på 

tekniken av respondenterna. De flesta av kommunerna har bara automatiserat ett fåtal 

processer medan Kommun 2 har automatiserat 35 processer (R2:64). RPA är inte bara ett nytt 

verktyg för kommunerna utan merparten av våra respondenter hade ingen tidigare erfarenhet 

av RPA innan de började sina nuvarande RPA-projekt. 
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Vilka processer man valt att automatisera skiljer sig från kommun från kommun men en 

återkommande process i intervjuerna var försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd (R1:27; R6:14, 

R3:15). Anledningen till att ekonomiskt bistånd är återkommande är för att den är väldigt 

tidskrävande och att man har inspirerats av andra kommuner som har automatiserat just denna 

process med gott resultat, detta nämner bland annat R1(27). 

Hos Kommun 6 som har automatiserat ekonomiskt bistånd ägnade sig handläggare till 80 

procent åt administration medan enbart 20 procent av tiden spenderas med brukare. Med 

RPA:s hjälp hoppas de kunna omvända detta förhållande till 20 procent administration och 80 

procent brukare (R6:14).  Förutom försörjningsstöd verkar ekonomiprocesser vara populära 

att automatisera (R1:29; R5:30).  

R1(111) säger att RPA inte bara behöver användas till stora processer utan att det går bra att 

använda för punktinsatser eller engångsjobb. För att visa vad RPA kan åstadkomma och för 

att få fler att använda det kan man göra mindre pilotstudier och automatisera mindre processer 

(R2:54; R5:101) 

Något som togs upp i intervjuer var att det fortfarande var mycket pappersansökningar och 

liknande. För att bättre nyttja RPA är det därför viktigt att digitalisera först(R5:47). Huruvida 

RPA är en långsiktig lösning råder det viss skepticism kring (R1:117; R2:47). RPA verkar i 

stället ses som en mer kortsiktig lösning och målet för framtiden kanske i stället bör vara 

integrering och automation via back-end. 

4.3 Personalaspekten av RPA 

4.3.1 Implikationer 

Genomgående i intervjuerna verkar det råda konsensus kring att personalen vars 

arbetsuppgifter har automatiserat inte behöver vara rädda för att förlora jobbet. Effekten av 

införsel av RPA verkar i stället vara att de anställda kan ägna sig åt mer kvalitativt arbetet i 

stället för repetitivt administrativt arbete (R1:45; R2:69; R4:35). Dock nämnde R5(32) att de 

inte behövde ersätta pensionsavgångar. Att personalen i stället för att sägas upp kan ägna sig 

åt mer kvalitativt arbete verkar vara målsättningen för kommunerna. Kommun 6 hävdar att 

vad roboten tar över är den lilla biten i förändringsarbetet. Skiftet för personalen och vad de 

ska göra med sin frigjorda tid är i stället den stora biten (6:54). 

4.3.2 Förtroende 

Kommunerna är överens kring att det är viktigt med personalen tillit till RPA.  

För att få de anställdas förtroende är det viktigt att involvera dem i processen för att de på så 

sätt ska få en ökad förståelse kring vad det är som händer (2:113; 5:40; 6:34). Har man inte 

denna förståelse och tillit riskerar man personalen inte litar på det jobb roboten har utfört och 

att de dubbelkollar allt (6:40) 

Att hålla förväntningar till en rimlig nivå verkar även det vara viktigt enligt R3 och R4(3:48; 

4:71).  
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4.3.3 Inställning & Reaktioner 

R2(15) säger att de var beredda på att möta oro från personal men reaktionerna på införseln av 

RPA hos våra respondenter var generellt positiva (R2:47; R6:34; R5:40) dock med vissa 

mindre undantag. Exempelvis nämner R4(41) att de haft vissa tekniska problem med sin RPA 

vilket har lett till stress hos de anställda. Just tekniska problem verkar vara den faktor som 

leder till mest missnöje, detta har även varit ett problem hos Kommun 1 och Kommun 3 

(R3:26). 

R3 (18) säger att förändringsarbetet har varit svårt eftersom folk är vana att arbeta på sitt sätt 

som de alltid har gjort. Att de anställda har svårt och jobbigt att förändra sig håller även R6 

och R5 (49) med om. De fann att de anställdas inställning till förändring hänger ihop med hur 

länge de har varit anställda (R3:18) snarare än deras ålder (R6:36), nyanställda är alltså mer 

benägna att ta till sig förändring. R5s upplevelse är att det är lätt att få med sig 80 procent av 

personalen i en förändringsprocess medan resterande 20 procent är mer motsträviga. Det är 

därför viktigt att ge extra stöd till 20 procent motsträviga (R5:47).  R6 nämner att det var 

blandad inställning till RPA till att börja med men att det i takt med att man såg värdet i RPA 

har inställningen ändrats till enbart positiv. De anställda såg värdet i att de faktiskt gjorde det 

de var utbilda för i stället för att syssla med administrativt arbete(R6:34). 

4.4 Verksamhetens uppfattning av förändringsledning 

Alla respondenter har hört talas om förändringsledning. Deras definition av 

förändringsledning skiljer sig dock lite åt även om det finns likheter. R1(13) tycker att 

förändringsledning är ett lite “luddigt” begrepp men menar att det handlar om att se till 

helhetsperspektivet. Att se till att hela verksamheten anpassas till det man förändrar. R2 (40) 

förklarar att man ska förbereda organisationen på ett nytt arbetssätt. R5 (17) nämner saker 

som att förbereda och planera för förändring, samt leda gruppen genom förändringen. 

R3 (6) berättar att förändringsledning handlar om att skapa en tydlighet i vad verksamheten 

ska göra, och vad målet är samt att en stor del är inkludering i arbetet. Även R4 (22) nämner 

att man ska ha en tydlig vision om var man ska och att man ska ta med personalen på “tåget”. 

R6 (8) lägger fokus på att få med sig verksamheten och medarbetarna på “tåget”, och säger att 

man ska få till en förändring i arbetsgruppen. Både R1 (61), R2 (91), R3 (42) och R6 (44) 

berättar att de inte gör skillnad på projektledning och förändringsledning. R4 (56) menar att 

projektledning styr mot ett tydligt slutmål, medan syftet med förändringsledning är få med 

folk på “tåget” och nå målet på ett bra sätt. R1 (63) menar dock att slutmålet är det som är 

viktigt, inte hur man uppnår det.  R5 (61) berättar att deras arbete är uppstyrt och strukturerat 

inom projektledning till skillnad från förändringsledning. Möjligheten finns inte heller att 

beställa en förändringsledare (R5: 61). Förutom R1 som säger att vi kan kalla hen 

förändringsledare/kravställare har ingen respondent nämnt att de har haft en tillsatt 

förändringsledare i samband med implementeringen. Två respondenter, R5 (63) och R6 (44) 

menar dock att det är chefen som ska vara förändringsledare. 

Anser de själva att de arbetat med förändringsledning vid införandet av RPA? 

R2 berättar att de gör det, men att de inte gör det med utgångsläget att “nu ska vi jobba med 

förändringsledning”. R5 (55,59) säger också att de gör det men att de inte riktigt använder 

begreppet. R1 (59) säger att de inte har satt upp någon specifik strategi eller plan för 

förändringsledning, hen säger även att det nödvändigtvis inte är någon skillnad med 
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förändringsledning just vid RPA utan att det mest handlar om att få med sig personalen. R3 

(38) berättar att de arbetat mycket med att vara med och stötta i början av implementeringen, 

men att man släppt det arbetet lite allt eftersom. Vidare förklarar R3 (38) att de inte riktigt är i 

mål med det arbetet ännu och förtroendet inte riktigt är fullkomligt ännu. R4 svarar att 

kommunen arbetar med förändringsledning hela tiden och även i samband med RPA-

projektet. R6 berättar att även de arbetat med förändringsledning i samband med RPA-

implementeringen. R2 (45,47) menar att det är tacksamt att driva förändringsledning vid 

implementering av just RPA, då tekniken är lätt att förstå samt lätt att demonstrera, även för 

icke-tekniska personer.  

4.5 Vision 

Vision är det området som lyfts fram av flest respondenter som det viktigaste av de områden 

som vi identifierat. Hela fyra av de sex intervjuade kommunerna rankar det som det viktigaste 

medan resterande två rankar det som tvåa respektive trea. R4 (67) säger att det svårt att få 

med sig medarbetarna om man inte har en tydlig vision. 

Vad kommunernas visioner och mål var med införseln av RPA verkar variera. Exempelvis var 

Kommun 2s mål att erbjuda tjänster åt kommunmedborgarna (R2:69) i främsta hand, därefter 

var målsättning att de egna medarbetarna skulle få mindre monotona arbetsuppgifter. 

En utmaning när det kommer till förändring hos kommuner är att förändringen kan vara ett 

politiskt påtvingat mål(R3:6). R3 berättar att dessa mål måste man anpassa sig till och göra de 

till en del av sin egen vision. 

Man bör klargöra varför man ska satsa på RPA(R5:70) och vad syftet med det är enligt 

R2(100) och R6(46) och även vart man är på väg (R4:63) med förändringen. Alltså klargöra 

varför förändring behöver göras, detta säger även R1. Enligt R5(70) är det viktigt att 

verkligen bottna i anledning till att förändringen genomförs. För att åstadkomma detta krävs 

det att alla inom organisationen har samma målbild(R6:48), denna arbetar man tillsammans 

med för att ta fram. Exempel på detta är att R5 haft workshops där man tillsammans gått 

igenom hur man jobbar idag och hur man vill jobba i framtiden (R5:47). R2 säger att det är 

viktigt att kommunicera ut vision så att medarbetare ute i verksamhetens själva får en 

drivkraft att vilja automatisera, vidare säger hen att drivkraften inte ska komma från IT-

avdelningen utan från behov ute i verksamheten.  

R2 säger att genom att ha en tydlig vision har man lyckats befästa förändringen lättare 

(R2:153). R4(63) nämner att det verkligen ifrågasatte varför man gjorde på ett visst och på 

sätt fick man bättre resultat. R5 (70) förklarar att det är viktigt att verkligen förankra visionen 

i verksamheten genom att i flera steg svara på varför man genomför en förändring. 

4.6 Ledarskap 

Våra respondenter har av intervjuerna att döma en relativt platt organisation där alla får 

komma till tals. Vidare säger alla respondenter att arbetet med RPA är centraliserat i 

kommunen (R1:91; R2:126; R3:62; R4:87; R5:84, R6:72). R5(84) säger att detta kan var en 

utmaning då hen upplever att det blir svårare att hitta och att sälja in processer som kan 
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automatiseras om man inte har en person i ledningsposition från den egna förvaltningen i en 

centraliserad roll.   

Hur man arbetar med ledarskap och hur ledarskapet ser ut i projekten skiljer sig lite från 

kommun till kommun men en gemensam nämnare är att man försöker involvera personalen i 

förändringsarbetet. Exempel på personer som kan ingå i förändringsteamet är ”early adopters” 

och personer som kan få med sig andra(R5:80). Man bör dock inte vara för många då det 

leder till att det blir svårare att fatta beslut (R6:87). Åtminstone fyra av respondenterna uppger 

att man tagit hjälp av konsulter i arbetet med implementeringen av RPA (R1; R3; R4; R5) 

Det är enligt våra respondenter viktigt med stöd från cheferna i förändringsprocessen, 

exempelvis nämner R1 att du måste förankra förändringen uppåt när du genomför stora 

förändringar (R1:96). R1 påstår till och med att det är viktigare med managementstöd än att 

ha personalens förtroende (R1:53). Även R2 håller med om att det är viktigt med stöd från 

cheferna (R2:131).  De måste inte bara stödja förändringen, de måste också ha förståelse kring 

att det är ett långsiktigt projekt som kostar mycket pengar att utveckla innan man får 

avkastning. R5 gav exempel på vad som händer om en chef inte stödjer förändringen, 

nämligen att skepticismen till projektet då smittar av sig till övriga chefer (R5:88).  

Medarbetarna kommer märka om cheferna inte tycker RPA är viktigt (R6:78). I stället för att 

motarbeta förändringen bör chefer arbeta för att motivera de anställda genom att verka som 

förebilder föra ut budskapet om RPA till medarbetarna (R6:78).   

När det kommer till förändring är det en framgångsfaktor att det är någon från den egna 

verksamheten som förklarar varför och hur förändringen sker i stället för att det är någon 

extern part som gör det (R1:59).  De anställda tar lättare till sig förändringen om den kommer 

från någon som de vet vem det är. Respondenterna gör i många fall inte skillnad på 

projektledning och förändringsledning. En projektledare måste inte vara en chef, men vid 

förändringsledning måste chefer vara med och lyssna på vad de anställda har att säga (R4:56).  

4.7 Kommunikation 

R2 berättar att man var beredda på att möta oro från medarbetarna och att man därför tidigt 

valde att kommunicera om vad som kommer hända. R3 (54) säger också att medarbetarna 

informerades direkt om implementeringen. R4 (69) förklarar att då personalen varit med i 

arbetet så har man haft en dialog hela tiden kring förändringen, informationsspridningen har 

främst skett via möten. R3 (54) berättar att de som inte varit med i styrgruppen ändå fått 

kontinuerlig återkoppling i vad som händer och hur långt arbetet har kommit. Man samlade 

även in tankar och idéer så att personalen kunde vara involverad även utanför styrgruppen. R6 

(42) berättar att man har haft digitala träffar och digitala öppna forum där personalen ska 

kunna ställa frågor. Vidare förklarar R6 (101) att det är viktigt att personalen får 

informationen i förhand så de vet vad som är på gång. R6 (32) berättar att verksamheten till 

en början använde sig av envägskommunikation där information gick ut till medarbetarna. 

Men under 2020 så har man ändrat på detta då de insåg att det inte fungerade.  

R1 (68) berättar att det är verksamhetsansvarig som har hanterat kommunikationen till 

personalen. Där har man tydligt informerat medarbetarna om att implementeringen handlar 

om kvalitetsökning. Vidare förklarar R1 (86) att det implementeringen aldrig hållits hemlig, 

utan informationen har funnits hela tiden. R5 (74) tror att hur chefen kommunicerar 

förändringen till personalen kan påverka medarbetarnas inställning till RPA. Enligt R6 (110) 
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är det svårt att rangordna kommunikation då det går in i alla andra områden. R3 (92) 

förstärker denna bild genom att förklara att god kommunikation är en förutsättning för att 

skapa en bra vision och att engagera och få medarbetarna att delta i förändringen. 

4.8 Delaktighet 

Det är tydligt att delaktighet är en betydande faktor när det gäller att få med personalen på 

förändringen. R2 (54) berättar att de tidigt identifierade en nyckelfaktor i att så många som 

möjligt skulle få testa på RPA. R2 (113) menar att det är viktigt att medarbetarna är med då de 

har kunskap om hur processerna fungerar. R2 (113) säger vidare att personalens deltagande i 

workshops är en viktig del för att bygga förtroende och förståelse. R1(99) har dock inte 

uppfattat att personalen varit delaktiga i implementeringen i någon större utsträckning. R1 

(99) förklarar att endast några utpekade specialister gett input till hur processerna fungerar 

och att dessa hjälpt till med lite testning. R5 (47) menar att när personalen är med och skapar 

RPA-robotens processflöde och får lite erfarenhet så blir de mer självsäkra över RPA-

robotens förmåga och hur man kan dra nytta av den. 

Personalen har i RPA-implementeringen varit delaktiga på lite olika sätt. R2 (109) säger att de 

främst varit delaktiga i kartläggning av processer. R3 (46) säger att man samlade in feedback 

från personalen med vad de vill att RPA-roboten skulle kunna göra. R6 (32) berättar att i sin 

verksamhet så har man jobbat med arbetsgrupper som kommer med förslag till styrgruppen i 

stället för att styrgruppen fattar beslut som förmedlas ner till alla medarbetare. Detta påstår R6 

(32) har varit viktigt för att engagera personalen och minimera känslan av att beslut fattas 

över deras huvuden. 

R3 (72) och R4 (91) säger att det vanligtvis inte krävts någon extra motivation för att få 

personalen att delta i implementeringen. R4 (91) förklarar att människor vanligtvis vill vara 

med om man bjuder in dem. R6 (83) påstår dock att personalen ibland kan vara lite rädd för 

att föreslå saker i arbetsgruppen och säga vad de önskar att få ut av RPA-roboten.  

4.9 Befästa förändring 

Behovet till att arbeta med att förstärka eller befästa förändringarna är något delad bland 

respondenterna. I flera fall har inte behovet funnits att befästa nya arbetssätt (R1:107; R2:153; 

R3:78). En aspekt som lyfts fram är att det inte alltid går att gå tillbaka till det gamla 

arbetssättet vilket underlättar befästningen (R1:107; R3:78; R4:95). 

Dock berättar R2 (153) att hen har noterat andra kommuner som gjort pilotprojekt utan en 

organisation som kan ta hand om roboten när den slutar fungera, och då har man återgått till 

gamla sätt att arbeta på. Att en RPA-robot slutar fungera så småningom kan man räkna med 

då uppdateringar i systemet kan göra att den inte kan göra längre. 

Svårigheten i att befästa förändringen verkar enligt intervjuerna i de flesta fall snarare handla 

om att få kommuninvånare att använda den nya automatiserade tjänsten än att få personalen 

att ta till sig det nya arbetssättet (R3:78, R5:99). I de flesta fallen handlar detta om att öka 

antalet digitala ansökningar. R5 (103) föreslår att behovet till att integrera förändringen beror 

på vilken process det är och hur central den är för verksamheten. 
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R6 säger dock om befästa förändringar: 

-          ”Ja. Det är jätteviktigt och där handlar det mycket om att hela påminna om det nya 

arbetssättet och att det hålls levande och särskilt i början tänker jag innan det kanske har 

satt sig ordentligt” (R6, 95). 

Vidare förklarar R6 att när RPA-roboten införs så ändras arbetssättet, och då behöver rutiner 

uppdateras. Kommunen har där ett system som innebär att teamledaren går igenom den 

uppdaterade rutinen med handläggaren. R6 (95) berättar även att personalen måste ta hänsyn 

till och inte plocka ärenden från RPA-roboten.  

Ett sätt att befästa förändringen är att uppmärksamma resultatet så att personalen ser att deras 

ansträngning lönar sig (Hiatt, 2006).  R1 (105) och R4 (93) berättar att man inte har några 

mätetal för att utvärdera RPA-implementeringen. R2 (149) säger att de får in data på hur 

många ärenden som roboten hanterar, och de kan mäta tiden för hur snabbt det går att få svar 

på sina ansökningar till kommunen, även R5 (97) har möjlighet att mäta resultaten genom att 

jämföra med businesscaset som man räknat fram. R2 (149) menar att de vill följa upp på om 

medarbetarna och medborgarna är nöjda med implementeringen, men att man inte kan mäta 

detta i nuläget. R4 (94) säger att man inte har utvärderat effekten av RPA-roboten, mer än att 

man vet att roboten fungerar. 

4.10  Rangordning 

Som avslutande fråga under intervjuerna ombads respondenterna att rangordna våra 

identifierade områden.  

“Rangordna Vision, Ledarskap, Deltagande, Kommunikation, Befästa efter vad ni anser har varit 

viktigast i samband med er RPA-implementering.” 

Respondenterna uttryckte att detta var svårt, bland annat för att det är svårt att särskilja dem   

eller att de är vaga i sin beskrivning som R1 (128) säger om befästa förändringen “Den är ju 

lite flummig… “. Men även på grund av att som R3 (92) uttrycker: “...alla är otroligt 

viktiga…”. De verkade dock förhållandevis överens om att visionen har varit mest signifikant 

i deras RPA-implementationer. De tycks även vara överens om att behovet till att befästa 

förändringen inte har varit lika påtagligt, även om R6 sätter befästa förändringen sist endast 

på grund av att den kommer sist i flödet. 

Tabell 1.3: Områdesranking 

Område R1 R2 R3 R4 R5 R6 Medel 

Vision 1 3 2 1 1 1 1.5 

Deltagande 5 1 3 2 4 2 2.8 

Kommunikation 3 2 1 5 3 4 3 
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Ledarskap 2 4 5 3 2 3 3.2 

Befästa 4 5 4 4 5 5 4.5 

 

Placering 1 = mest signifikant & 5 = minst signifikant. 

5 Diskussion 

5.1 Personalaspekten av implementeringen 

5.1.1 Implikationer 

I litteraturen kring RPA visar forskning att det ovanligt med nedskärningar som leder till att 

personalen förlorar sina arbeten på grund av en implementation av RPA. Enligt Eikebrokk & 

Olsen (2020) är det även ännu ovanligare med nedskärningar inom offentlig sektor. 

Detta stämmer väl överens med vad respondenterna, som alla är verksamma i offentlig 

verksamhet säger i intervjuerna. Den enda som säger något som skulle kunna tolkas som 

nedskärningar är R5 nämner att de inte har behövt ersätta pensionsavgångar till följd av 

implementeringen. 

Vad som i stället blev påföljden för de anställda berörda av implementeringen är att de slapp 

göra tidskrävande, repetitiva arbetsuppgifter. I de fall där försörjningsstöd har automatiserat 

har handläggarna nu fått tid till att faktiskt göra det som de är utbildade till i stället för att 

ägna tid åt pappersarbete. Enligt Lacity och Willcocks (2016) är det just det här som är en av 

de stora fördelarna med RPA, att personalen i stället kan ägna sig åt mer stimulerande 

arbetsuppgifter. R2 hävdade till och med att detta kan användas som en konkurrensfördel 

gentemot konkurrenter, genom att locka med att slippa de repetitiva arbetsuppgifterna kan 

man locka till sig ny personal.  

5.1.2 Förtroende 

Respondenterna är överens om att det viktigt att personalen har förtroende för RPA. R1 verkar 

ha samma åsikt även om hen väljer att i stället lyfta fram att det är viktigare med 

management-stöd på vår fråga angående hur viktigt det är med personalens förtroende. 

Att det är viktigt med personalens förtroende går i linje med vad Wewerka, Dax & Reichert 

(2020) och Syed & Wynn (2020) säger. Att medarbetarna är engagerade i förändringen i 

förändringen lyfter bland annat R6 fram som en faktor som är viktigt för att få medarbetarnas 

förtroende. Även detta är något som tas upp i Syed & Wynns (2020) artikel.   
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5.1.3 Inställning & reaktioner 

När det kommer till personalens inställning och hur de har reagerat på införseln av RPA är det 

över lag positiva reaktioner.  

I de fall där det varit negativa reaktioner har det haft att göra med att tekniken strulade, detta 

säger både R3 och R4. I litteraturen tar teknikstrul upp som en anledning som kan leda till 

misstro och negativa reaktioner och enligt Syed & Wynn (2020 bör det finnas en plan för de 

tillfällen då RPA-roboten slutar fungerar.  

R3 upplever att förändringsarbetet har varit svårt eftersom folk är vana att arbeta på samma 

sätt som de alltid har gjort, detta höll även R5 och R6 med om. Det verkar finnas ett samband 

mellan hur länge man utfört en uppgift och motstånd till förändring, detta vittnar R6 om och 

även R3 till viss del. Att det kan ta olika lång tid för de anställda att ta till sig förändringen är 

något Hallin, Olsson & Widström (2019) också tar upp i sin bok. Hiatt (2006) säger att 

beroende på hur investerad man är i det befintliga systemet kommer man vara olika mycket 

mottaglig till att ta till sig det nya systemet och därmed ändra sitt arbetssätt.  Det är viktigt att 

ge extra stöd till de individer som är negativt inställda detta säger R5 och det stöds av 

litteraturen. 

5.2 Verksamhetens uppfattning av förändringsledning 

Vi började intervjun med att be respondenterna återge sin egen definition av 

förändringsledning, för att se om vi har en liknande uppfattning. R2 & R5 lägger stor vikt vid 

att förbereda verksamheten för förändring. R4 & R6 uppfattar att förändringsledning handlar 

om att få medarbetare att acceptera och engagera sig i förändringen. Båda dessa 

förhållningssätt går i linje med Hallin, Olsson & Widström (2019) beskrivning som går ut på 

att understödja beteendeförändringar bland medarbetarna. Flera respondenter refererar till 

tydlighet kring mål, samt delaktighet vid frågan om definitionen av förändringsledning (R4, 

R3), vilket korresponderar med de områden som vi identifierat i litteraturgenomgången 

(Vision, Delaktighet).  R1 menar att det handlar om att se helhetsperspektivet och inte bara till 

tekniken. Efter att vi i intervjun läste vår egen definition som går att se i intervjuguiden så fick 

vi instämmande respons från samtliga respondenter. Det saknas viss precision i 

respondenternas definitioner, men vi anser ändå att de är tillräckligt specifika för att kunna 

påstå att deras svar över lag stämmer ganska bra överens med litteraturen. 

Samtliga respondenter berättar att de på något sätt arbetat med förändringsledning vid 

implementeringen av RPA förutom eventuellt R1 vars svar är lite otydligt på den frågan. R1 

är dock tydlig med att det saknas en tydlig strategi för just förändringsledning inom 

kommunen. Merparten av respondenterna uppger att de inte gör någon skillnad på 

förändringsledning och projektledning. Med detta i åtanke ställer vi oss frågan: 

Vad händer med förändringsarbetet när projektet tar slut?  

R5 menar att arbetet med förändringsledning inte är lika uppstyrt som med projektledning. R2 

menar att det inte finns något tydligt fokus på just förändringsledning. R3 säger att man till 

och från jobbat med detta. De flesta respondenterna anser alltså att de arbetar med 

förändringsledning på något sätt, men genomgående så verkar det arbetet inte vara speciellt 

strukturerat och följa en specifik strategi. 



Robotic Process Automation ur ett förändringsperspektiv Ahlgren, Myhrberg 

– 30 – 

5.3 Vision 

När det kommer till vision är respondenterna överens om att det är viktigt aspekt i en 

förändringsprocess, till den grad att visionen klart vann den ranking som respondenterna 

ombads göra över våra fem områden. Att klargöra varför en förändring är nödvändig och vad 

syftet är med den är något R1, R2, R5 och R6 lyfter fram som viktigt. Detta lyfter också 

Gerkhardt, Frey & Fischer (2008) fram som en viktig faktor i förändringsarbetet. Luecke 

(2003) hävdar till och med att, att de anställda förstår varför förändringen måste genomföras 

är den viktigaste aspekten i att motivera personalen till att genomgå en förändring. Utöver 

syftet med förändringen säger R4 att man dessutom måste klargöra i vilken riktning man är på 

väg i och med förändringen. Just detta att förmedla i vilken riktning förändringen leder 

verksamheten är något som Lauer (2010) också tar upp.  

Enligt R5 är det viktigt att verkligen bottna i anledning till förändringen, för att åstadkomma 

detta har de arbetat med workshops där personalen involveras och man har tillsammans 

arbetat fram en gemensam vision.    

Även R3 nämner något liknande, nämligen att alla som påverkas av förändringen var med och 

bidrog med feedback till vad målsättningen med RPA skulle vara. 

Tidig(R2) och kontinuerlig kommunikation(R4) där visionen förmedlas och jobbas fram 

tillsammans är också något som också förespråkas. Vikten av att involvera personalen i 

framtagandet av en vision är något Luecke (2003) också håller med.  

Via respondenternas svar går det att utläsa att kommunikation och deltagande är en viktig del 

i arbetet med att ta fram en gemensam vision.  

5.4 Ledarskap 

Merparten av respondenterna uppger att de har en platt organisationsstruktur där alla får 

komma till tals. Detta är om man ska tror litteraturen bra eftersom hierarkier enligt 

Wallenholm och Granberg (2001) är förändringsundvikande och leder till att man stannar i 

gamla beteendemönster (Luecke, 2003). 

Alla kommunerna uppger att arbetet med RPA är centraliserat i kommunen vilket generellt 

sett verkar vara en framgångsfaktor (Willcocks, Hindle & Lacity, 2019; Lacity & Willcocks, 

2016). Ett flertal av respondenterna har tagit hjälp av konsulter i arbetet med RPA. Det verkar 

alltså vara vanligt att all nödvändig kompetens inte finns i den egna verksamheten och att man 

måste anlita konsulter, detta är något Willcocks, Hindle & Lacity (2019) håller med om.  

Respondenterna är eniga kring att det är viktigt med stöd från cheferna, R6 säger exempelvis 

att medarbetarna kommer märka om cheferna inte tycker RPA är viktigt. 

Att respondenterna var eniga kring vikten av stöd från chefer var kanske inte direkt ett oväntat 

svar då “mobilisera ett aktivt och synligt stöd från ledare” hamnade på första plats i 

Proscis(2020) undersökning kring framgångsfaktorer inom förändringsledning. 

R5 hävdar att om en chef är skeptisk till förändringen kommer denna skepticism sprida sig till 

övriga chefer. 

Att chefer inte stödjer förändringen är ett problem som Kotter (1995) säger måste åtgärdas, 

annars riskerar implementeringen att misslyckas. Cheferna bör i stället likt R6 säger stödja 

förändringen och motivera och verka som förebilder till de anställda. Att ledare/chefer bör 

vara inspirerande och motiverande är även egenskaper som Lauer (2010) lyfter fram, gärna i 

kombination med att samtidigt vara duktig på att planera och organisera arbetet. 
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En annan faktor som hade en plats på Proscis lista var “integrera projektledning i 

förändringsledning”, även detta verkar vara något respondenterna ha gjort då ett flertal av 

respondenterna uppger att de inte gör någon skillnad på projektledning (R1; R2; R3; R6).  

Något som lyfts fram av respondenterna är vikten av att involvera personalen i 

förändringsarbetet, precis som Gerkhardt, Frey & Fischer (2008) skriver är det alltså inte bara 

chefer som bör ingå i förändringsteamet. R5 beskriver hur man taktiskt kan välja “early 

adopters” och personer i personalen med inflytande till att ingå i förändringsteamet. På så sätt 

kan man lättare få med sig övriga personalen. 

Ett annat sätt att få med sig personalen kan enligt R2 och R5 vara att man genom att 

automatisera mindre processer snabbt kunna visa vinsten av RPA, att planera för tidiga vinster 

är även något Kotter (1995) lyfter fram. 

5.5 Kommunikation 

Kommunikation hamnade i mitten (på tredje plats) då vi bad respondenterna att rangordna 

områdets signifikans. Det är svårt att dra några slutsatser av detta då det tycks vara 

problematiskt att ställa kommunikation mot övriga områden, då R6 menar att kommunikation 

går in i alla områden. I rangordningen har respondenterna även satt kommunikation på 

varenda plats som är möjlig (1,2,3,4,5) vilket talar för att respondenterna inte är enliga 

och/eller frågan är otydlig. R3 menar dock att god kommunikation behövs för att skapa en bra 

vision och att få medarbetarna att delta i förändringen. 

R2 & R3 berättar att verksamheten tidigt har informerat medarbetarna om förändringen. Detta 

går i linje med Johansson & Heide (2008) som belyser vikten av att ge tidiga besked. 

Litteraturen lyfter även fram vikten av öppen kommunikation (Lacity & Willcocks, 2016; 

Johansson & Heide, 2008) något som verksamheterna har anammat. R1 säger bland annat att 

det man aldrig hållit implementeringen hemlig för personalen. Vidare beskriver R4 att man 

kontinuerligt haft en dialog med personalen kring förändringen. Även R6 & R3 beskriver att 

personalen fått komma till tals och att man har samlat in tankar och idéer från dessa. Detta 

stämmer bra överens med Langer & Thorup (Johansson & Heide, 2008) som förklarar att en 

dialog med personalen är en förutsättning för lyckade förändringsprocesser. Johansson & 

Heide (2008) menar att chefernas berättelse om förändringen kraftigt påverkar personalens 

bild av den. R5 håller med om detta och förklarar att hen tror att hur chefen kommunicerar 

förändringen till personalen kan påverka deras inställning till förändringen.  

5.6 Delaktighet 

Alla respondenter förutom R1 berättar att personalen varit delaktig i RPA-implementeringen 

på ett eller annat sätt vilket talar för vikten av delaktighet vid RPA-implementeringar. Detta 

går i linje med litteraturen, där Lauer (2010) listar delaktighet som en av 9 framgångsfaktorer 

inom förändringsledning och Osmundsen, Iden & Bygstad (2019) som ger exempel på att 

delaktighet kan bidra till ökad entusiasm för teknologi och digitalisering av verksamheten. 

R2 uttrycker att personalens delaktighet har varit en nyckelfaktor i implementeringen av RPA. 

Att personalen får delta i workshops menar R2 bygger förståelse och förtroende för RPA. 

Detta stämmer väl överens med Abdinnour & Saeed (2015) som menar att slutanvändarens 
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involvering kan ge denne insikt i systemets potential och begränsningar. Vidare förklarar R2 

att personalens förståelse för hur processerna fungerar ökar vikten av att de är delaktiga i 

implementeringen. 

R4 & R3 har inte sett några svårigheter att få personalen att delta i arbetet, men R6 menar att 

personalen ibland kan vara lite rädda att ge förslag i arbetsgruppen om vad de önskar få ut. 

Annergård & Mårtensson (2018) ger exempel på hur personalen kan delta i implementeringen 

genom kartläggning av processer, vilket vi ser stämmer överens med R2s utsagor. R6 berättar 

att kommunen etablerat arbetsgrupper ute i verksamheterna där personalen kan vara med. 

Vidare förklarar R6 att detta bidragit till att engagera personalen och minimera känslan av att 

beslut fattas över deras huvuden. Detta går i linje med Johansson & Heide (2008) som menar 

att brett deltagande i förändringsprocessen kan leda till att personalen får en större upplevd 

kontroll över situationen. 

5.7 Befästa förändring 

Behovet av specifika åtgärder för att befästa förändringarna är inte helt självklart, då det råder 

viss osäkerhet bland respondenterna. I rangordningen får detta område sämst placering med 

ett medelvärde på 4,5 av 5 vilket talar för att denna aspekt inte varit lika viktig vid 

implementeringen av RPA. En anledning till detta kan vara att med automatisering finns inte 

alltid möjligheten att gå tillbaka till tidigare arbetssätt vilket R1, R3 & R4 informerar om. 

Behovet finns i stället att få individer att använda de automatiserade tjänsterna, men det 

handlar mer om att motivera individer till användning av digitala tjänster än att förankra 

förändringarna i företagskulturen. Litteraturen pekar bland annat på vikten av att kunna visa 

på resultat för att förstärka förändringen och motivera personalen att fortsätta (Kotter, 1995). 

Två respondenter (R1 & R4) nämner att de saknar möjlighet att utvärdera RPA-

implementeringens framgång, vilket kan försvåra denna process. Litteraturen som skrivits om 

institutionalisering av ERP-system förutsätter att det finns en användare på ett sätt som oftast 

inte existerar vid RPA. Vilket skulle kunna vara en möjlig förklaring till att ”befästa 

förändringen” får så pass låg placering i rangordningen. R6 förklarar dock att personalen 

måste ta hänsyn till och inte plocka ärenden från RPA-roboten.  
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6 Slutsats 

Med utgångspunkt i vår frågeställning: På vilket sätt bedrivs förändringsledning i samband 

med RPA-implementering? har vi kommit fram till följande slutsatser:  

Det är tydligt att verksamheterna bedriver någon form av förändringsledning i samband med 

implementering av Robotic Process Automation. De använder dock inte alltid begreppet och 

det saknas i flera fall en tydlig strategi för detta arbete. Trots detta ser vi tydliga paralleller till 

olika teorier inom förändringsledning. Verksamheten gör heller inte i de flesta fall, skillnad på 

projektledning och förändringsledning, vilket gör att ämnet blir svårundersökt. 

Över lag är reaktionen från personalen positiv, kommunerna tycks inte ha mött något större 

motstånd från personalen vid implementeringen. Detta tyder på att behovet för 

förändringsledning inte är lika påtagligt som vi på förhand trodde vid implementering av 

RPA. Detta ger då upphov till en ny fråga: 

 

Finns det faktiskt ett behov av dedikerad förändringsledning eller kommer det sig naturligt att 

teorier från förändringsledning tillämpas organiskt? 

Informanternas utsagor visar på att de områden som behandlas i uppsatsen har varit 

signifikanta vid implementeringen. Resultaten visar dock att behovet till att befästa 

förändringen inte är lika viktigt. Vidare upphöjs Vision som en av de grundläggande 

förutsättningarna för ett lyckat förändringsarbete. Vi har dock under resans gång upptäckt att 

de utvalda områdena har en stark koppling till varandra. Över lag bedrivs förändringsledning 

vid en RPA-implementering på ett sätt som till stora delar överensstämmer med vad befintlig 

forskning inom förändringsledning säger. 

6.1 Förslag på vidare forskning 

Det skulle vara intressant att utforska förändringsledning i samband med implementering av 

andra tekniker än RPA. Vi tror att det finns ett behov av att reda ut vilka faktorer som 

påverkar personalens acceptans av AI. Då Artificiell Intelligens är en mer komplicerad teknik 

än RPA och mer av en “black box”. AI används också som beslutsstöd, vilket gör att det är 

mycket viktigt att medarbetaren litar på tekniken. 

 

Det hade även varit intressant att titta på verksamheter som tillämpar någon form av 

förändringsledningsmetodik, såsom ADKAR för att se hur detta yttrar sig i praktiken. 

En studie likt vår fast kvantitativ för att undersöka hur utbrett användandet av 

förändringsledning är hade också varit intressant. I ett sådant arbete hade man kunnat bredda 

undersökningen och fokusera på enskilda faktorer för att mäta signifikansen av dessa. 

Eftersom verksamheter inte verkar skilja på projektledning och förändringsledning hade det 

även varit intressant att undersöka hur förändringsarbetet fortskrider efter det att projektet har 

tagit slut.   
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Appendix 1 - Färgkodning 

 

Ledarskap-Röd 

Kommunikation-Blå 

Deltagande-Grön 

Befästa-Grå 

Inställning - förtroende, förväntningar & reaktioner - turkos 

Vision-Gul 

Förhållande till förändringsledning - rosa 

RA = Rasmus Ahlgren 

JM = Johan Myhrberg 

RX = Respondent för intervju X 
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Appendix 2 – Kommun 1 

No. Talare Sägning 

1.  RA Sen så, just det yrkestitel? Ska vi anonymisera? 

2.  R1  Nej, ni kan säga. Alltså jag har ju många titlar. I just den här rollen så har jag ju varit. 
Vad fan ska man kalla det? Du kan kalla det förändringsledare då. 
Förändringsledare/Kravställare RPA 

3.  RA Ja, yes, det gör vi 

4.  RA   Nu ska vi se där. Sen så kan vi skicka uppsatsen till om du vill när vi är färdiga  

5.  R1  Ja, det är jättekul. Det kan vara kul att läsa. 

6.  RA För att säkerställa också att du blivit representerad på ett sätt som du tycker är rimligt. 

7.  RA  Då ska vi se, du har presenterat dig själv lite, yrkestitel, bakgrund. Har du, jag vet inte 
om du nämnde men tidigare erfarenheter av RPA? 

8.  R1  Nej, faktiskt inte. Nej, inte innan jag började i Kommun 1 så har jag inte jobbat med 
RPA 

9.  RA Ja ok, vi skulle vilja säkerställa så att vi har typ samma definitioner på olika saker så 
det är två saker. Om du skulle kunna beskriva din definition av RPA, Robotic Process 
Automation 

10.  R1  Det är ett system som utför någon typ av uppgift som en användare i normalfall har 
gjort. Sen kan det bestå i att du antingen klickar i gränssnitt eller ropar på APIer eller 
liksom så. Det behöver ju vara digitalt på något sätt du kan ju liksom inte bläddra i 
pärmar. Men sen är det ju ganska vitt skulle jag säga. 

11.  RA  Yes, absolut. Vi har samma uppfattning  

12.  RA Sen så om, hur skulle du beskriva förändringsledning? Det är lite…. 

13.  R1   Eh, förändringsledning är ju ett lite luddigt begrepp. Men det handlar ju om att ta mer 
än bara teknik och implementera. Man måste också se till att processer och människor 
och organisation anpassas till det man förändrar helt enkelt. Så det är ett 
helhetsansvar i att göra en förändring. Så kan man väl definiera det. 

14.  RA  Ja, jo precis jag kan läsa var definition. Jag tror den är relativt…  

15.  JM Samma 

16.  RA  Samma. Vi ska se, med fokus på förändringsledning är en paraplyterm som relaterar 
till teorier kring hur man kan förbereda, stödja individer, grupper och verksamheter i 
samband med verksamhetsförändring. Och vår uppfattning är att det handlar till stor 
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om hur man ska hantera den mänskliga biten av förändring och till viss del motstånd 
till förändring och motivera personalen att förändras tillsammans med verksamheten.  

17.  JM Ja, som du sa det handlar mer om människor.  

18.  R1 Det är väl en ganska bra sammanfattning 

19.  JM Yes 

20.  RA Yes. Nu ska vi se… 

21.  JM Fråga fem. 

22.  RA  Ja, fråga fem. När började ni det här arbetet med RPA i Kommun 1? 

23.  R1  Nu ska vi se. Jag kom in på det här 19, dom började väl 2017, skulle jag säga. Jag var 
inte med från början  

24.  RA Ok, så det är fyra år? 

25.  R1 Ja, något sådant 

26.  RA Ungefär hur många processer har ni automatiserat? Vi tänker lite på omfattningen av 
implementeringen då 

27.  R1 Mm, det är en stor process som vi har mer eller mindre helt automatiserat. Den kallas 
Svårigheten i att befästa förändringen verkar i de flesta fall snarare handla om att få 
kommuninvånare att använda den nya automatiserade tjänsten än att få personalen 
att ta till sig det nya arbetssättet.för ekonomiskt bistånd. Socialförvaltningen, 
socialbidragstagare som varje månad skickar in en ansökan om att här har jag mina 
utgifter. Jag har hyra jag har SL-kort osv. Och så ska en handläggare ta emot, titta på 
det här, jämföra med inkomster från Skatteverket och andra bidragssystem och så gör 
man ett beslut på att det här är det som ska betalas ut. Eh, och sen så får dem i 
slutändan pengar. Den processen är den primärt vi har jobbat med och jag tror om jag 
inte är ute och cyklar som Kommun 2 har lagt rätt mycket tid på också. Jag vet att det 
är andra kommuner som har jobbat med den. Det är en väldigt tidskrävande process. 
Repetitiv process som återkommer varje månad. I Kommun 1 pratar vi om att det är 
ungefär 400 medborgare som gör en sådan ansökan vilket innebär att det är väldigt 
många som ska sitta och titta på all den där datan som kommer in och göra 
beräkningar på den. Så därför valde man den processen för att det finns mycket att 
effektivisera och öka kvalitén och liksom förutsägbarheten i hur det går. Så det är inte 
handläggarberoende också.  

28.  RA Ehh, 400 ansökningar…  

29.  R1  Sen har vi. Sen nu frågade du om totalt antal processer. Sen har vi ett par mindre 
processer på ekonomiavdelningen där vi har sagt specifikt till pandemin gjort tidigare 
utbetalningar av fakturor. Där man har gått in och liksom varje gång du får en faktura 
så går du in och automatiskt betalar ut den mer eller mindre direkt för att våra 
leverantörer ska få hjälp med bättre likviditet. Eftersom kommunen inte har 
likviditetsbrist. En ganska liten grej men en tillfällig grej som man har satt upp väldigt 
snabbt när pandemin slog till. Sen så har vi lite andra grejer där man gör månadsavslut 
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och bokföringsbitar som är väldigt repetitiva också, som vi kan parameterstyra varje 
månad. Sen har vi använt systemet för… jag skulle ju egentligen säga integrationsbrist 
från system, vi köper standardsystem till exempel ”Service now” som är ett 
ärendehanteringssystem. Och Telia har en fil på våra mobilabonnemang och Telia har 
inget API för att hämta ut den utan man måste gå in i ett gränssnitt, dra ut en rapport 
och sen kan vi ladda upp den i ”Service Now”. Då har vi automatiserat sådant, inte för 
att det tar mycket tid, det går ganska fort att göra det här men för att säkerställa att 
det görs vid samma tillfälle varje månad utan nån ska behöva komma ihåg att göra det 
så har vi byggt en automation som går in och gör det. Och där ser vi ju ganska många 
liksom scenarier där vi använder en RPA för att kompensera för att kompensera för 
bristande integrationsmöjlighet i vissa system. Så totalt egentligen en stor process, två 
små (….ohörbart pga lagg) integrationstrixande 

30.  JM Mm.. Hur många robotar är det eller hur många licenser eller vad man ska säga? 

31.  R1  Just nu har vi två robotlicenser 

32.  RA Ok 

33.  JM Sjuan har vi väl tagit i princip? 

34.  RA Ja, jag tror det. Om du hade någon insikt i vilken process som ni började med? Började 
man med den här stora? 

35.  R1 Ja vi började med socialt bistånd. Ja, du började med den stora. 

36.  RA Ok 

37.  R1 -raderat efter önskemål 

38.  RA  

39.  R1 -raderat efter önskemål 

40.  RA  

41.  R1 -raderat efter önskemål 

42.  JM Har du någon uppfattning om varför de valde just den här be.. stödsprocessen? Va sa 
jag, den processen ni började med varför ni började med just den? 

43.  R1 Ja, jag tror att det var ganska drivet av, jag kommer inte ihåg om det var Kommun 2 
Det var någon annan kommun som gjort den och väldigt mycket uppmärksamhet för 
den och kommunerna pratar ju med varandra och lyssnar på varandra i olika forum 
och då liksom eftersom dem fick guldstjärna i alla sådana gemensamma sammanhang 
så var det väl uppenbart att ah, fan det bör vi också titta på. Kan ni göra det så kan vi 
också effektivisera processen   

44.  JM Ja. Sen tänkte vi gå vidare lite då. Hur implementeringen påverkat personalen och 
ungefär hur stor del … hur många har blivit berörda av RPA-implementeringen. 

45.  R1 Den stora processen är ett 40-tal handläggare och de har fått avsevärt mer tid att göra 
andra uppgifter. Så vitt jag vet har de inte skurit ned på personal utan de har fått mer 
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tid till att göra kvalitativt arbete med medborgarna. Det som en 
socialtjänsthandläggare ska göra. Alltså de ska ju liksom hjälpa dem att komma ur 
bidragsberoendet…. (ohörbart pga lagg).. bidragsansökningar. Sen när det gäller de 
andra processerna så är det … Där har du blivit av med arbetsuppgifter på 
ekonomiavdelningen där har du ju sluppit att sitta och göra saker manuellt. Och jag 
har svårt att säga att de egentligen har märkt av det jättemycket utan jag tror mer det 
handlar om samma sak där, att dem kanske kan fokusera på lite viktigare saker än att 
sitta och klicka och göra repetitiva arbetsuppgifter.  

46.  JM Mm, och hur liksom reagerade personalen på att ni skulle implementera RPA? 

47.  R1 Nej, det har varit väldigt positivt skulle jag säga. Det är ingen som har varit anti mot 
det. Det är…. Vi har inte behövt brottas med att någon sätter sig på tvären för att de 
tänker att jag blir av med jobbet eller någonting sådant. Allihopa är nog ganska 
medvetna om att processerna…eller allt annat jobb vi gör kommer få mer fokus 
istället. Så det har varit relativt enkelt 

48.  JM Men de har haft den inställningen hela tiden? Redan i början? 

49.  R1 Ja det skulle jag nog säga. Sen har vi smugit igång lite. Det var ju inte så att vi direkt 
sköt ut det på 40 handläggare utan vi började med att ta det på ett par stycken och 
sen liksom ser man att det funkar bra. Och när deras ärende funkar bra börjar man 
med att skjuta ut det på fler handläggare. Man tar en större del av processen och så 
där. Och efter hand som då ser ”jamen det var ju ingen som fick lämna jobbet och jag 
slapp göra en massa tråkigt arbete” så det har varit positivt. 

50.  JM Mm 

51.  R1 Nu, om det någon gång står stilla så är det ju tvärtom. Då är det ju katastrof, ”ska vi 
behöva göra allt det här manuellt?” 

52.  JM Är det viktigt att ha personalen stöd och förtroende när man arbetar med RPA? 

53.  R1 Alltså, det är viktigare att ha management-stöd. Eller nån, ni behöver i alla fall den 
beslutsfattare och subject matter expert alltså den som kan området bäst så att du får 
bäst information så att du inte råkar hamna i…(lagg)…du bygger någonting som inte 
riktigt är de dem vill ha och så vidare. Du måste ju verkligen förstå processen och 
avsteg i processen och när du inte kan gå vidare och så vidare. Så du får till en bra 
lösning. Råkar du stöta på patrull och får dålig information då finns det ju risk att 
någon underminerar din leverans. Att det sen i slutändan blir pannkaka av alltihop. Jag 
är inte, nu har jag ju inte jobbat där vi haft motstånd i personal på just den här frågan. 
Så att jag vet inte om det är större skillnad just kring RPA eller vilken 
förändringsledning som helst. Det är alltid lättare om du får med dig folk som ska 
jobba med det. Det finns ju sätt att hantera om det är folk som inte vill. Det är liksom 
man får ju lösa dem problemen. 

54.  RA Ja, om vi tänker oss att du möter motstånd hur skulle du bemöta sådant motstånd i, ja 
i andra situationer om man säger som så. 

55.  R1 Ja men det är som en fotbollsmatch. Du måste spela utifrån vad motståndaren gör du 
kan inte, visst man en strategi och gå in och tänka att så här löser jag problemen. Men 
sen, det kommer ni märka när ni väl kommer ut i arbetslivet att teori är en sak. Men 



Robotic Process Automation ur ett förändringsperspektiv Ahlgren, Myhrberg 

– 39 – 

det är rätt sällan man faktiskt applicerar teorin rakt av. Utan det handlar mer om att 
vara anpassningsbar och spela på den spelplanen man är just för stunden. Det är 
jättesvårt att säga något generellt sätt att hantera ett sånt motstånd.     

56.  RA  Ja, jag förstår 

57.  R1 Oftast, min egen strategi är oftast att försöka att verkligen förstå. För förstår jag då 
kan jag argumentera, alternativt måste jag och vara ödmjuk för det kan vara så att jag 
har fel. Det är inte säkert att det är rätt att automatisera alltså. Det är inte säkert att 
det är rätt att förändra någonting. Det kan vara så att någon har uppfattat någonting 
fel. Förstår jag själv så kan jag i alla fall göra min egen bedömning och se vad är det 
som ser att dem går emot det här. Är det relevant? Eller är det bara ren personliga, 
eller liksom deras agenda som får spela. Så att förståelsen är viktig för mig i mitt 
arbete.   

58.  RA All right. Jag ska se. Tio där ja. Arbetar ni aktivt med förändringsledning i samband 
med RPA-implementering?  

59.  R1 Nej, skulle inte säga att vi har liksom verkligen satt upp en sån förändsledningsstrategi, 
modell och plan och allting. Vi har haft, vi har haft en ansvarig för det här på 
verksamheten som varit väldigt, väldigt positivt till det här och liksom drivit på och har 
sett till att vi har kommit i kontakt med rätt experter när vi har behövt men hon är 
eventuellt ansvarig för att liksom rulla ut och se till att allihop får den information de 
behöver. 

Det tror jag är har varit en väldigt bra framgångsfaktor, att de har haft någon i sin 
verksamhet som är med och förklarar för dem i stället för att det kommer någon 
externt ifrån. Om jag hade satt mig med alla de här 40 handläggarna och sagt att nu 
ska vi ändra våra processer så här och så här. Så har dem själva gått ut och sagt "nu 
har vi fått hjälp med att bygga roboten, då innebär det att vi gör dem här ändringarna. 
Och ni ska göra så här". Vi får en större accept från dem som sitter och gör jobbet om 
det kommer från någon av deras egna. 

 

60.  RA Vi ska se. Hur kombinerar ni, det kanske inte riktigt är relevant då men projektledning 
med förändringsledning? Kombinationen där emellan. Eller gör ni någon skillnad på 
projektledning och förändringsledningsarbete? 

61.  R1 Jag gör aldrig någon skillnad på det. Jag skulle inte säga att kommunen har någon 
tydligen strategi för det heller. 

62.  JM & 
RA 

Nej 

63.  R1 Vi är ganska, ganska ja. Nej jag låter det vara osagt. 
Jag tycker inte att det är någon skillnad på det. Jag tycker att slutmålet är det som är 
viktigt. Sen vad som behöver göras på vägen, om det handlar om att bygga ett system, 
anställda folk, säga upp folk, utbilda folk. Det spelar egentligen ingen roll, det är 
slutmålet som är liksom, det är målet.  

64.  RA Mm 
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65.  JM Skiljer sig hur ni arbetar med ja förändringsarbetet med RPA från andra projekt? Hur 
vanliga projekt ni använder?  

66.  R1 Nej, jag tror faktiskt inte det. Alltså, vi är ganska. På kommunen så skulle jag säga att vi 
är ganska, det finns en projektmodell som har tillämpats. Men det är liksom inte som 
att den är jätteetablerad hos verkligen följer den till punkt och pricka. Kommunen 
jobbar mer utifrån respektive projektledare har sitt sätt att driva projekt. Det är 
faktiskt så. Så att jag skulle inte säga att det finns någon tydlig tråd i det. 

67.  RA Ok. Nu ska vi se.  
Hur kommuniceras visionen eller målet med implementeringen till medarbetarna? 

68.  R1 Nej, men nu har vi gått i genom som jag sa förut. Det är genom verksamhetsansvarig 
som har liksom, kommunicerat helt och hållet att det handlar om kvalitetsökning. Och 
det kan väl också vara så att hade man gått ut och sagt att nu är det effektivsering, nu 
ska 50 procent bort då hade vi nog mött större motstånd, säkert.  

69.  JM Mm 

70.  R1 Det tror jag 

71.  JM Då ska vi se. Jag vet inte om vi ska hoppa den eller? Ja men, de vet varför förändringen 
måste göras? Eller har det liksom funnits något behov... 

72.  R1 De vet varför vi gör det. Det gör dem absolut 

73.  JM Vad var personalen förväntningar på RPA liksom. Vad det ska åstadkomma? 

74.  R1 De hoppas ju och tänker att den ta bort arbetsuppgifter. Sen kan jag ju säga, i liksom 
den rollen som jag har haft ansvarig för alla RPA där man pratar med väldigt många 
olika kommuner för att se finns det ett syfte med att vi inför RPA hör på dem här 
processerna? Så har den allmänna uppfattningen om RPA och förståelsen för hur man 
bör nyttja det, den är extremt låg. Alltså det är, det är. Vi har haft jättemånga möten 
där jag har gått igenom processer med verksamheterna och kommit fram till att "ok, 
ni tyckte det var jobbigt. Ni gjorde en timme vartannat kvartal." Det är liksom... Det 
går inte att automatisera det är klart det går, men ska vi lägga 400 timmar på att 
bygga det? Kanske 400 timmar är en överdrift men för att vi ska lägga 50 timmar på 
att bygga det och 20 timmar på testa och sen ska det köras en timme två gånger om 
året. Det finns liksom ingen business case i det och även den här aspekten av att så 
fort du börjar gå in där du inte kan ha logiska beslut utan du måste faktiskt göra en 
emotionell bedömning eller på något sätt ta in annan data utifrån som inte finns 
digitalt. Då blir det väldigt svårt att göra det här. 

75.  JM Ni har försökt hålla nere förväntningarna lite då eller? Eller dem har haft rimliga 
förväntningar? 

76.  R1 Vi har försökt sålt konceptet att vi har kapacitet att hjälpa. För det funkar så att vi har 
en (ohörbart) kommun och vissa kommuner är lite annorlunda organiserade men vi är 
organiserade så att vi har en central förvaltning som heter 
kommunledningsförvaltningen som agerar liksom, typ, internleverantör till de olika 
förvaltningarna. (lagg) 
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77.  JM Nu försvann ditt ljud 

78.  R1 Och be om hjälp med vissa saker.  Och mobilabonnemang och olika sådana det hjälper 
vi dem så att inte dem själva behöver gå ut och upphandla det och fixa. Och då har 
RPA process varit en tjänst vi erbjudit för dem. Så att de kan köpa den för sin 
förvaltning och då försöker vi sälja in den som att det här någonting ni ska använda. 
Kan ni tänka igenom vad har för processer där det här skulle funka, eller där det här 
skulle vara till hjälp för er.  

79.  JM Nu tror jag du frös här för oss... Så nu  

80.  R1 Är jag kvar? 

81.  JM Ja 

82.  R1 Så att det har varit många processer där man insett, det här är finns inte alls ett värde 
i. Sen var det en process till och med i början där vi gick in och började detaljstudera 
och kom fram till att "Vänta nu. Vi kan strunta i hela den här processen för ni sitter 
och gör det och någon annanstans i organisationen sitter dem och gör om det ni 
gjorde så vi tar bort alltihop". Där är typiskt ett sådant fall där det är målet som är det 
viktiga. Vad är det vi ska göra? Men vi ska se till att göra saker bättre. Sen behöver vi 
inte ens RPA här utan det räckte att vi fick koppla ihop och förstå helhetsflödet. Och 
det är ju en jättevinst, då har vi ju bara genom att vi öppna lite på olika lock och 
förstår en process gjort en effektivisering.  

83.  RA Har personal fått utrymme att uttrycka sina tankar kring förändringen? Och om de har 
det, på vilket sätt har ni försökt att samla in feedback från personalen? 

84.  R1 Eh. De delarna jag har varit med i har mer rört hur skall vi förbättra processen och hur 
ska den se ut. Sen exakt vad de ska göra i stället hur dem liksom, de delarna har vi inte 
lagt oss i utan det är verksamheten själva styrt. Så det är ju den här personen som jag 
refererade till som har varit ansvarig på förvaltningen på att hålla dem delarna. Så jag 
kan inte riktigt uttala mig i hur hon har samlat in information. Sen har jag haft 
direktkontakt med individer i organisationen för att få detaljkunskap om processerna 
för att föreslå att så här gör vi automationen. 

85.  RA Har du någon kännedom om i vilken utsträckning ni har informerat personalen om vad 
det är som kommer hända? Och hur tidigt de fick veta? 

86.  R1 Nej. Jag har lite svårt att svara på det.  De har ju varit informerade så länge jag har 
varit med. Jag har varit med på något avdelningsmöte och sådär. Så det har aldrig varit 
någon hemlighet eller någonting. Så de har ju alltid liksom fått information om att nu 
jobbar dem här personerna med att försöka automatisera den här processen. Men 
just nu så berörs inte allihop utan det är de här handläggarna och sen kommer vi 
utöka det. Den informationen har funnits hela tiden, det har inte varit något 
hemlighetsmakeri alls.  

 

87.  JM Vilka personer är liksom delaktiga i förändringsteamet? Är det bara chefer? Eller nu 
kallar ni kanske inte det. 
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88.  R1 Nej, det är. Jag skulle säga att det är chefer... Dem som har varit aktiva i det har inte 
personalansvarig i rollen chef, däremot har dem i processansvarig. Det är kanske inte 
riktigt en chefsroll. Så .. (lagg)..... det .. som äger processerna och äger arbetet... 
Sen har cheferna har inte varit aktiva i arbetet utan dem har mer liksom supportat att 
det ska göras och tillsatt personal för det. Men dem har inte varit nere och liksom 
engagerat sig i detaljerna på hur eller exakt vad. Det har de inte gjort. 

89.  JM Och själva ledarskapet i projeketet är det hierarkiskt eller hur funkar det? 

90.  R1 Nej vi är ganska platta här faktiskt. Vi är mer ett team som hjälps åt och ser till att det 
blir bra. 

91.  RA Är RPA-arbetet centraliserat i kommunen? 

92.  R1 Mm, det är det. Vi gör all implementation och förvaltar och ser till att det körs hela 
tiden och hanterar fel och så från IT-avdelningen. 

93.  JM Har ni all kunskap in-house? Eller ni tar in hjälp utifrån också? 

94.  R1 Nej, det är en definitionsfråga. Jag är ju konsult och han som utvecklar det är konsult. 
Och de driftmänniskorna som eventuellt hjälper till med serveruppsättningar och 
sådant är också konsulter. Men vi har inte köpt det som en färdig tjänst utan man har 
ju handplockat enstaka konsulter så att i vår organisation så kan man nog mer se.... 
(lagg).. in-house. Vi har ju inte gått till. Vad heter de? Skit samma, någon av de som 
levererar liksom RPA till kommuner. Vi har haft diskussioner med dem men det har 
liksom vi har inte tyckt att deras erbjudanden har varit tillräckligt intressanta. Så att 
gubbarna kan ju bytas ut mot en anställd vilken dag som helst så länge det finns en 
anställd med rätt kompetens.  

95.  RA Hur viktigt har det varit med stöd från chefer och uppifrån i hierarkin från ledningen? 

96.  R1 Nu har det ju varit positiva tongångar så det har inte behövts någon riktig 
eskaleringspunkt. Men hade det varit strul hade det varit jätteviktigt skulle jag säga att 
du har dem med dig. För du kan inte införa så där stora grejer som påverkar liksom 
folk så pass fundamentalt utan att du har förankrat det uppåt. Men vi har ju liksom 
inte behövt springa till dem och bett om deras gå in och styra med hela-handen-
auktoritet utan det har flutit på väldigt bra ändå. 

97.  RA Ok 

98.  RA Har personalen ute i verksamheten varit delaktiga i projektet att implementera dem 
har RPA-robotarna? 

99.  R1 Nej men inte mer än att vissa personer utpekade specialister har gett input till hur 
processerna funkar. De har ju inte... De har hjälpt till att testa lite också. Men vi har 
gjort mestadels av testningen centralt men dem testar vissa grejer också och verifierar 
efteråt att det blev rätt. 

100.  RA Ok. Har ni försökt att motivera de brett deltagande i förändringsprocessen? 

101.  R1 Nej, jag skulle inte säga att vi gjort någon specifik aktivitet på det. Det kan jag inte 
säga. 
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102.  RA Yes 

103.  RA Hur utvärderar man framgången av implementeringen.  

104.  JM Har ni någon KPI eller något? 

105.  R1 Nej, vi har inga mätetal. Det har vi inte som vi har satt upp. Nej det är nog väldigt 
mjukt hur den upplevs och hur den förändrar vardagen skulle jag säga. Det finns inga 
tydliga business case uppsatta för den här automationen, det gör det inte. 

106.  RA Vi ska se... Har ni behövt arbeta med att befästa förändringen för att se till att 
förändringen kvarstår? Så att saker och ting inte går tillbaka till som dem brukade vara 
tidigare? 

107.  R1 Nej, nej det är i och med att det ändå allting hanteras i ett system där en handläggare 
gör liksom ett visst steg i system och lägger in vad den har gjort och beslutet i 
systemet och allting så är det typ omöjligt för dem att göra det när roboten redan har 
gjort det. För det är redan hanterat, det är redan handlagt. Så det har inte varit ett 
problem. Det ger sig själv av processen natur. 

108.  RA Ja, ok. Har personalen utbildats inom RPA. Alltså ute i verksamheterna? 

109.  R1 Nej, det skulle jag inte säga 

110.  JM Men vet de att dem kan vända sig till er när de vill få någon process automatiserad 
eller? Eller det är inte allmänt känt? 

111.  R1 Ja, det är det absolut. Det har ju som jag sa tidigare försökts sålts in till 
verksamheterna. Sen är det väl så att dem fortfarande... Det är lätt att köra på i sina 
hjulspår och man tänker inte alltid på saker som man skulle kunna göra. Jag ser ju i 
egenskap av projektledare att det är ganska vanligt att du kan göra engångsinsatser 
med RPA. Alltså någonting som behöver fräschas till eller flyttas över från ett system 
till ett annat eller så där som är manuellt tungt och därför kanske gör man inte det. 
Eller så sätter man en massa gubbar på att göra det. Och är det relativt enkelt vilket 
det ofta är då är det ju inte speciellt stort jobb att sätta upp en RPA och sen låter den 
tugga i ett antal timmar och sen är det klart. Så jag har ju använt det lite i min roll som 
projektledare eftersom jag sitter när RPA-utvecklare och kan lätt bara  "kan du göra 
det här så slipper vi ha någon som sitter och handknackar 7000 elever". Så det finns ju 
en historia av att, folk är vana vid att göra på ett visst sätt och de sitter och copy-
pastar själva och lägger in i ett system och sen bra nu har vi migrerat den här datan.   

112.  RA Upplever du att det är någon annan aspekt som vi inte har behandlat intervjun som 
har varit särskilt viktig i förändringsarbetet med avseende på personalen då? 

113.  R1 Nej, ni har som sagt en vinkling som är ganska tung mot förändringsledning och den 
biten. En intressant vinkling om jag skulle skriva skulle skriva om RPA nu med lite 
erfarenhet av det, det är långsiktig nytta med det. För att det är fan inte självspelande 
när du väl har fått upp det. Det kräver extremt mycket klaffande på det hela tiden för 
att det ska flyta eftersom du är beroende av gränssnitt och du är beroende av att de 
ser ut på samma sätt. Så fort någonting ändrar sig i dem gränssnitten då måste du in 
och koda om RPA och sånt. Många leverantörer av system eftersom man går mot att 
man köper mer services, alltså färdiga system så blir själv inte k(?) dig. Du vet kanske 
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inte när en uppgradering kommer utan helt plötsligt så var det bara uppgraderat. Det 
är så det går mot mer och mer på IT-marknaden alltså Microsoft, det är inte så att du 
väljer att nu ska jag gå  från Windows XP till Windows Vista längre utan du har O365. 
Helt plötsligt har du en ny funktion, för de har skjutit ut en ny funktion och det gör ju 
att helt plötsligt roboten fallerar och du måste in och bygga om den för att någonting 
ser ut på ett annat sätt. Det är nog typ omöjligt att komma ifrån skulle jag säga så att 
du ska inte tro att det bara är en implementationskostnad för att få upp det utan det 
kommer krävas... Du tar bort en viss mängd personal ur verksamheten och flyttar över 
den till någon som behöver kunna RPA-roboten istället. Du måste alltid ha personal 
som bevakar den och som är beredda på att göra ändringar på den skulle jag säga. 

114.  RA Så det är mer jobb med förvaltningen då? 

115.  R1 Mer än jag hade trott i alla fall, absolut. Det händer saker mycket oftare än man kan 
tro. 

116.  JM Men tror du att det är bra långsiktig lösning? 

117.  R1 Nej, men jag tror att man måste ha det i åtanke när man (lagg) vilka processer man ska 
göra så att det verkligen finns effektivisering att göra. Så länge du går och in och gör 
det jag var inne på nyss, gör engångsinsatser. Då kan du göra en kortsiktig bra så då 
har vi löst det problemet och det är på plats. Men när du gör långsiktiga processer 
som ska leva över tid då du ta med det i bedömningen, är det värt det här? Du får 
liksom inte bara tänka att det kommer kosta 100 timmar att automatisera det och vi 
kommer spara 200 timmar om året. Ok, det låter som (lagg). Men hur mycket tid 
måste du lägga på att för förvalta sen då? Hur mycket tid måste du lägga på att hela 
tiden hålla det igång? Om det är tio timmar  i månaden då börjar det bli tveksamt om 
det är värt det. Det kan vara värt det av kvalitétssjäl. Att roboten alltid gör samma 
sak....(lagg)... 

118.  JM Nu försvann du igen (Samtalet avbröts) 

119.  R1 Ja hallå, nu är ni tillbaka. 

120.  RA Ja, förlåt. 

121.  R1 Nej, men det viktiga är att du gör att du fattar besluten om RPA eller automation 
baserat på rätt kunskap. Jag tror att det är lätt att man gör det utifrån att du "ok vi kan 
ta en lite investering för sen rullar det ju av sig själv". Och det kommer det inte göra. 
Men det finns ju fortfarande alltså i det här fallet vi har 40 handläggare som sparar tid, 
det är ju klart att det är värt att det är en som sitter och klappar på systemet halvtid. 
Det sparas otroligt mycket jobb, men om det är en person som sparar in en timme i 
månaden och sen måste någon annan sitta en timme i månaden och övervaka det där 
då har du inte sparat någonting. Och det är åtminstone från eget perspektiv lite av en 
aha-upplevelse. Hur mycket jobb det är. Jag hade nog föreställt mig att det är mer 
självspelande när det väl är på plats. 

122.  JM Sen har vi väl en sista avslutande fråga också 

123.  RA I litteraturen kring förändringsledning har vi identifierat ett antal områden som verkar 
vara centrala inom just förändringsledning då och vi undrar om du skulle vilja 
rangordna de olika man kan kalla det framgångsfaktorer. Då har vi vision som syftar till 
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vikten av att ha en gemensam och tydlig målbild över vad man vill åstadkomma och 
varför. Sen har vi ledarskap, där har vi saker som stöd från ledningen och att sätta ihop 
ett starkt förändringsteam. Deltagande syftar till att involvera många personer 
förändringsarbetet. Kommunikation syftar på kommunikation som ett verktyg. Befästa 
förändringen är att integrera förändringen i verksamheten så att den blir en naturlig 
del av den dagliga verksamheten. 

124.  R1 Vision är viktigast absolut och sen skulle jag säga förankring ledarskap. Sen hade 
vi....kommunikation 

125.  JM Deltagande och befästa förändring 

126.  R1 Vad var skillnaden på deltagande och befästa förändringen? 

127.  JM Alltså det är väl så att man ska befästa, det ska bli en naturlig del av företagskulturen. 

128.  R1 Den är ju lite flummig Kommunikation som trea i alla fall. Befästa och sen deltagande. 

129.  RA Jag tror det var alla frågor som vi hade. Vi tackar så jättemycket för ditt deltagande. 

130.  R1 Ni får lycka till med uppsatsskrivandet 

131.  RA/JM Tack 

132.  R1 Tack 

133.   1. Vision 

2. Ledarskap 

3. Kommunikation 

4. Befästa 

5. Deltagande 
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Appendix 3 – Kommun 2 

Kommun: 2 

Yrkestitel: Objektförvaltare – ansvarig över automation och integration på IT-avdelningen-

och digitaliseringsavdelning // Projektledande roll över automationsområdet 

 

No. Talare Sägning 

1.  RA Som du ska få godkänna i efterhand 

2.  R2 Okej 

3.  RA för att säkerställa att vi representerar dig på ett rättvist sätt 

4.  R2 mm 

5.  RA och vi kan också skicka uppsatsen för godkännande, samma sak där 

6.  R2 Ja 

7.  
RA Yes, och sen så, vill du vara anonym i undersökningen, det är tre saker vi 

tänker på, namn, yrkestitel, kommun. 

8.  R2 Nej det behöver jag inte vara, ni får använda det om ni vill 

9.  
RA Yes, perfekt och det här materialet som vi… i intervjun kommer endast att 

användas i denna uppsatsen 

10.  R2 Japp 

11.  RA Nu… 

12.  R2 Nu så.. Haha 

13.  RA Nu ska du äntligen få presentera dig själv och… 

14.  R2 Ska jag köra? 

15.  RA aa kör, sorry 

16.  R2 aa allright, R2 heter jag då, jag jobbar på Kommun 2 på IT-och 

digitaliseringsavdelningen, som, ja man kan säga objektsförvaltare. jag 

ansvarar… IT-avdelningen kan man säga är indelad i liksom fyra olika 

områden, fyra olika objekt som det kallades då varav jag är ansvarig för ett 

av dem, som är automation och integration. 

17.  RA aa okej 
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18.  
R2 Nu har det växt lite på sista tiden, så det innehåller även då dataanalys-

området. 

19.  RA mm 

20.  
R2 Så att... Men jag har varit med, i liksom det här... Det är ganska nytt objekt 

kan man säga, nytt område då för Kommun 2 

21.  RA mm 

22.  

R2 Jag var med liksom när det startades upp då det här då området som är just 

automationsområdet då. Det var ungefär, ja det är väl lite drygt ett år sedan 

som det bara liksom har funnits rent officiellt, så sen var jag med lite innan 

då liksom med förstudierna och liksom allt förberedande arbete, upphandling 

och så vidare då, så att, lite drygt såhär två... eller ungefär ganska exakt två 

och ett halvt år har jag varit totalt på Kommun 2 då. 

23.  RA aa okej, vad hade du för yrkestitel? 

24.  
R2 ja objektsförvaltare det stämmer kanske ingen… *ohörligt* men man kan ju 

säga typ projektledare inom automationsområdet. 

25.  RA okej, yes 

26.  RA så vilka är dina ansvarsområden som projektledare inom automation? 

27.  R2 ja… det är egentligen att… det är ganska brett haha…det är liksom att hålla 

ihop hela det området och det handlar ju om liksom allt från… dels är det 

liksom förmedla kunskapen till alla våra liksom verksamheter och vi har ju 

elva olika förvaltningar i Kommun 2 som pysslar med allting som inom barn 

och skola, det är liksom vård och omsorg, tekniska förvaltningen som håller 

på med gator, parker och liksom sophämtning och allt sånt där. Så det är 

liksom… en viktig del är liksom att informera dem om vilka möjligheter som 

finns då med, inom automationsområdet framför allt då är det vi jobbat med 

mest hittills är ju just RPA liksom. Och sedan samla ihop deras liksom… 

samla in deras behov, samla upp, fånga upp idéer och sen då när vi har 

liksom identifierat potentiella processer, även liksom till viss del vara 

delaktig i liksom… vad ska man säga, kravinsamlingen då på en mer 

detaljerad nivå. Sen är det ju också resursplanering såklart, sen ska dem ju 

då… om de liksom kommer igenom det här filtret eller vad man ska säga där 

vi liksom utvärderat… hittat, ja men det här är bra liksom… bra case att 

automatisera så ska vi ha utvecklare då på plats som kan liksom bygga de här 

automationerna. Så det är lite allt möjligt, det är liksom… och sen är det 

liksom då följa upp den utvecklingen då såklart, vi har infört en sådan här 

agil arbetsmetodik där vi liksom har… planerar sprintar två veckor i taget, så 

att ah… Jag vet inte, aa ganska mycket olika saker. 

28.  JM ja väldigt mycket 

29.  RA Helhetsperspektivet då, som du har… 
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30.  R2 ja precis 

31.  
RA Så har du någon tidigare erfarenhet av RPA innan du började på den här 

tjänsten? 

32.  
R2 inte så mycket, grejen var ju… jag var liksom konsult innan jag började på 

Kommun 2. Och då var jag liksom framför allt inom BI-området. 

33.  RA mm 

34.  R2 Business Intelligence, jobbade med data, analyserade liksom visualiserade 

data då, men sen var det några månader innan jag började i Kommun 2… jag 

fick ett konsultuppdrag i Kommun 2 då, som… just att liksom hålla i den här 

förstudien och göra en behovskartläggning egentligen så… Och då, innan jag 

påbörjade det uppdraget så hade jag egentligen bara liksom kört lite så här… 

kanske i typ 2-3 månader läst på liksom, gjort lite så här onlineutbildningar 

inom RPA så att det var inte något jag hållit på med i några större 

utsträckning. 

35.  RA mm 

36.  RA ska vi se… vi skulle vilja klargöra definitionen av förändringsledning… så 

om du skulle vilja beskriva förändringsledning som… ja med dina egna 

ord… din uppfattning om vad förändringsledning är? 

37.  R2 Ursäkta om det låter lite här i bakgrunden, det *ohörligt* borrar och så… 

38.  JM jaha 

39.  RA aha, nä jag hör ingenting… 

40.  R2 nä okej bra… förändringsledning… ja men, det är väl svårt att svara på sådär 

kort och koncist kanske, men för mig handlar det liksom mycket om att 

förbereda organisationen för liksom ett nytt sätt att jobba på. 

41.  RA mm 

42.  R2 Och nu är jag liksom väldigt inne på just automationsspåret då såklart, så att 

det handlar ju liksom… ja men se till att få upp en viss teknisk mognadsgrad 

inom liksom de olika förvaltningarna. Man kan ju liksom dra paralleller 

till… när jag började liksom då för två och ett halvt år sedan och liksom, då 

började jag liksom… gick ut och liksom så här… nu ska jag prata automation 

och robotar med personer då som har en väldigt icke teknisk bakgrund. Och 

det var ju… alltså det var ju väldigt få som hade liksom tänkt i de banorna 

över huvud taget liksom… att skulle vi kunna ha en robot som gör någonting 

i datorn automatiskt liksom… så mognadsgraden var väldigt låg, på vissa 

håll, sen var det liksom… det var ju varierat såklart så… men… så att en sak 

handlade liksom… få upp den… mycket om liksom supermycket 

kommunikations liksom, var ute och prata om liksom… att visa exempel på 

att så här kan man göra. Det är väl en sak som jag har noterat är väldigt så 

här… bra med just RPA, det blir liksom väldigt… man får väldigt snabbt en 
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liksom bild av vad som är möjligt… *ohörligt*. Man kan bygga robot ganska 

snabbt då som gör saker, man ser det på skärmen när den jobbar liksom. 

43.  JM mm 

44.  RA ja 

45.  

R2 Det blir liksom… för en icke teknisk person, är det lätt att snappa upp det 

liksom… i jämförelse då om man snackar liksom… man kan liksom… via 

API kan man integrera det här systemet och sen skickas data här i 

bakgrunden, alltså det är liksom svårare att visualisera för en icke teknisk 

person 

46.  RA Ja absolut 

47.  

R2 Så på så sätt har liksom RPA varit väldigt så här… vad ska man säga 

tacksamt liksom att driva förändringsledning inom organisationen med 

liksom, sen kanske inte det…vi ser ju inte det som slutmålet, slutmålet 

kanske är liksom att via API integrera de här systemen så att liksom, robusta 

*ohörligt* de pratar med varandra i bakgrunden istället för att liksom data 

flyttas runt via gränssnittet på skärmen liksom… det är just för att liksom, ta 

det steget har det ju varit liksom en bra grej. 

48.  RA aa okej 

49.  JM mm 

50.  R2 Sen innefattar förändringsledning en massa andra grejer också. 

51.  

RA det är väldigt svårt att på något sätt förklara det kort och koncist och det är 

lite diffust, gränserna mellan förändringsledning och projektledning är ju lite 

svåra att skilja på 

52.  R2 Precis 

53.  

RA Men vi… vår uppfattning av förändringsledning är att det refererar till… 

främst till saker som… eller teorier kring hur man kan förbereda, stödja och 

individer och grupper och verksamheter i samband med 

verksamhetsförändrings… fokuserar väldigt mycket på människorna och 

medarbetarna. 

54.  

R2 mm, jo men jag tror vi ganska tidigt identifierade som en lite… nyckel till 

liksom… om vi ska lyckas med att driva igenom automationsområdet liksom 

på en större skala… man kan ju göra små piloter här och där liksom… för det 

finns alltid någon som är liksom supertaggad på att testa liksom att bygga en 

robot men vi vill liksom… vi vill ju satsa brett liksom, vi vill att hela 

kommunen ska liksom, på sikt få nytta av det här och då… ganska tidigt 

identifierade vi det som en nyckelfaktor, att vi måste liksom, nå ut med det 

här liksom på bred front liksom, att så många som möjligt ska få liksom testa 

och se och liksom… och mycket liksom visa på goda exempel sådär. 
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55.  

RA vi ska se… hur… fast egentligen skulle vi börja med det för du pratade 

precis om det… vilka processer började ni med att automatisera, började ni i 

låg… alltså eller liten skala, stor skala, stora processer. 

56.  JM avancerade processer eller… 

57.  

R2 aa de allra första var ganska enkla saker, väldigt enkla liksom… det var 

under tiden som jag gjorde liksom den här förstudien kan man säga, så 

byggde jag och liksom… aa mest jag, byggde några enkla liksom prototyper 

just för att ha det här liksom, att kunna visa för hur man liksom… mycket 

snabbare får en bild av… och dem var ju väldigt enkla, det var ju så här… 

nån ekonomirelaterad process, jag tror det handlade om fakturor som skulle 

då… just det här fallet så var det, om ni är intresserade så… det kom in 

massa leverantörsfakturor till kommunen och sen ska dem då… den som har 

beställt varan eller tjänsten måste liksom… det plingar till i dennes inbox och 

så måste den godkänna, ja men ja, det är jag som har beställt dem och liksom 

jag har fått varorna innan den liksom skickas vidare till nästa steg då för 

betalning… just där liksom… det enda den här roboten gjorde var liksom, gå 

in, kolla är det några fakturor som håller på att förfalla och sedan då skicka 

påminnelser till de här beställarna att nu måste ni gå in här och liksom. För 

det var en sån här… jättedum grej liksom men att nån fick liksom sitta och 

manuellt skicka de här påminnelserna. 

58.  RA Jaha, det var så att *ohörligt* 

59.  

R2 ja så att… det kan man ju säga att det kanske är systemet i sig borde liksom 

kunna hantera en sån enkel grej, men just det här gjorde inte det… det är ju 

liksom en annan, vi kanske kommer in på det sen då och liksom… fördelarna 

med just RPA liksom, men det var… handlade liksom om sådana enkla 

grejer. Sedan när vi drog i gång på allvar… ja alltså det var ju liksom det 

första året byggde vi såna här, små enkla grejer…i och för sig så redan där 

började vi nosa på lite mer avancerade processer också, vi har en då som är, 

skolplaceringsprocessen, det är liksom… handlar om framförallt 

förskoleklass liksom, alltså de som är typ sex år, de ska placeras… de ska gå 

över från förskolan till skolans värld. Så ja, de ska ju få en skol… en 

placering i en skola och en klass då baserat på liksom lite olika parametrar 

liksom, hur… var bor… vilka adress bor man på? Hur stort, alltså vad är 

avståndet till olika skolor… den kollar också på liksom, har man några 

syskon som går i den skolan, och så klart då föräldrarna kan ju också ha 

önskemål om olika skolor och så där, så att det är typiskt en sån där process 

med jättemycket olika manuella steg i liksom. Tidigare så har, föräldrarna 

har ju liksom fått ansöka om det här via blanketter och sedan sitter liksom 

handläggare på... inom skolan då och liksom läser de här blanketterna, 

knappar in dem i olika system sedan ska beslut skapas och skrivas ut och 

postas hem till föräldrarna, ja ni fattar. Så att den liksom gjorde vi också en, 

kan man säga en pilot på ganska tidigt faktiskt. 

60.  RA aa okej 
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61.  
RA Om vi tänker på... ungefär hur många processer har ni automatiserat? Vi 

syftar egentligen mer på implementerings omfattning hitintills. 

62.  R2 mm 

63.  
RA Det kanske är svårt att räkna processer, en process kan vara extremt stor 

och... eller större arbete än 5 små. 

64.  

R2 ja men i... ungefär 35 har vi automatiserat och sedan är det varierande storlek 

och komplexitet på dem så, men däromkring och sedan har vi väl kanske då 

mellan 5 och 10 stycken som är liksom under utveckling eller nästan liksom 

färdiga. Så att 40, runt 40 borde... innan sommaren borde vi ligga på typ 40. 

65.  JM mm. Hur många robotar har ni eller licenser? 

66.  R2 Vi har två robotar. 

67.  JM aa okej 

68.  

RA Yes, vi ska se här... nästa fråga. Hur har implementeringen påverkat 

personalen och ungefär hur stor del av personalen har blivit berörda av 

implementeringen? 

69.  

R2 Ja alltså. Man kan säga, ett av...  Liksom en annan grej när vi... inför vi 

började med det här så liksom; aa vad är det för liksom... vi satte upp så här 

vad är det för effektmål vi vill liksom uppnå med automation och en... det 

absolut viktigaste som vi såg var liksom "Hur kan vi erbjuda liksom bättre 

kommunala tjänster åt liksom våra medborgare då i Kommun 2. Det är 

liksom prio ett, det är liksom medborgarna som ändå är... vi är där för liksom 

kommunens finns till och så, så att. Och sen då som nummer två har vi 

liksom satt medarbetarna som prio två då kan man säga, även... det är liksom 

den viktigaste resursen som man har som kommun är det de som jobbar där 

såklart då, och där har liksom målet varit att "Kan vi liksom bidra till att våra 

medarbetare får ett mer liksom stimulerande arbete där dom sitter då dom här 

monotona, tråkiga arbetsuppgifterna liksom administrera saker och... så att 

det har liksom varit... som bakgrund, det har varit ett av huvudmålen med 

hela projektet. Och sedan om... hur det faktiskt har fallit ut är väl, har vi 

kanske inte så här jättebra mätning på liksom "Hur mycket nöjdare är dem 

eller vad man ska säga, så. Men man kan se i vår statistik... vi har ju liksom... 

vi har ju sparat, vad är vi uppe i liksom... ska kolla snabbt bara. Men jag tror 

vi liksom uppe... ungefär 12000 timmars liksom administrationstid har vi 

tagit bort eller vad man ska säga och det är väl ungefär... vad kan det, vad 

handlar det om, typ så här 5-6 liksom heltidstjänster eller någonting. Sedan 

är ju då, målet är liksom inte att vi ska spara den här tiden så att vi kan 

liksom säga upp folk utan det har ju liksom hela tiden varit uttalat att som 

sagt, prio ett är liksom "Vi sparar tiden och vi som... och då att vi vill lägga 

den tiden på saker som är mer stimulerande för de som jobbar här men även 

då göra liksom saker och ting bättre för liksom de som bor i kommunen. 

Alltså typ, i de fallen där liksom... där det faktiskt krävs då en liksom 

personlig kontakt typ som... när vi plockar bort administrativ tid från liksom 

lärare eller de som befinner sig, liksom jobbar inom vården då så att de 
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hinner med fler hembesök hos de som är i behov av det eller vad det nu kan 

vara så då... det är liksom slut-*ohörligt* (målet?) 

70.  R2 Vet inte om jag svarade på frågan direkt 

71.  
RA Jo men det tycker jag, du säger primärt att frigjorda tiden kan användas till 

mer stimulerande arbetsuppgifter 

72.  

R2 aa precis, jag funderar på något så här konkret exempel... Alltså många 

processer är ju såklart inom ekonomi och liksom HR. Vi har till exempel... 

Vi har gjort en process som automatiserar handläggning av såna här 

vaccinationsmedgivande. Det är ju, alla elever i skolan ska ju liksom ha 

vaccin vid olika tidpunkter och då måste alltid vårdnadshavarna ge sitt 

liksom godkännande och det har varit en sådan där... ganska tung belastning 

för alla skolsköterskorna, det är de som har hanterad de här godkännanden då 

via pappersblanketter så har de liksom "skickat hem och tagit emot och sedan 

lagt in då i den digitala journalen. Så det är ju liksom en sådan grej som jag 

tycker... som jag gillar extra mycket då för att vi liksom tar... just 

skolsköterskorna kan liksom ägna sig åt att faktiskt ta hand om elever under 

den här tiden då. 

73.  

RA Har du några exempel på reaktioner, alltså från personal som har... Jag vet att 

du nämnde att det inte fanns något sätt... Eller att ni inte hade mätt om, eller 

om personalen gladare eller nöjdare med sitt *ohörligt* men finns det några 

exempel överhuvudtaget som du känner till på det *ohörligt*. 

74.  R2 Menar du mindre nöjda eller mer eller liksom 

75.  RA Vilket som 

76.  R2 Vilket som, okej 

77.  

R2 Jag funderar lite kort bara... Det är faktiskt en sak... vi får in data på liksom 

"Hur många ärenden hanterar våra robotar, hur liksom hur många... hur lång 

tid hade det liksom tagit att hantera de här manuellt och vi räknar också då på 

hur många liksom manuella moment är det som vi faktiskt tar bort då och... 

vad är det mer... ja juste sedan har vi också ett nyckeltal som är "Vi försöker 

mäta ledtiden för... alltså som medborgare hur mycket snabbare går det 

liksom att få svar på sina ärenden eller sina liksom, vad heter det, 

ansökningar då till kommunen. Det är ju... Men okej, fall där medarbetare 

har liksom... aa jag kommer inte på något såhär, där jag faktiskt har något 

sånt här konkret, sorry. 

78.  RA Nä det är ingen fara, ska se... Ville du fortsätta? 

79.  

JM Nä jag... Ja tänkte här mest på det här med samma egentligen, på personalens 

reaktioner. Har de alltid varit positiva eller? Var det... när det kom från 

början, hur såg det ut då? 

80.  R2 Jaa, alltså förvånansvärt, så positiva -ja. Jag vet inte, när jag var liksom ut 

där i början när jag gjorde den här liksom behovskartläggningen om man ska 
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säga då var det så här "Nu ska vi... Nu finns den här möjligheten att bygga 

robotar som gör det som ni gör. Jag var liksom beredd på mycket mer så här 

oro liksom, att man skulle visa "Oj nä men vänta, vad ska jag göra då 

liksom? 

81.  RA aa 

82.  JM mm 

83.  

R2 Men det var nästan liksom hundra procent bara positivt så här "Oj vad skönt, 

när kan vi liksom få den här roboten som gör det? och så "Kan jag slippa 

göra det här, det skulle ju vara helt fantastiskt liksom. Sedan var det väl alltid 

någon enstaka liksom, har varit så här, lite negativt inställda så här, men 

liksom att "Men jag har gjort så här i 30 år och så här, jag är inte sugen på att 

liksom ändra på någonting här liksom. Men nästan liksom... Nästan helt 

positivt och det var jag lite förvånad över, jag trodde det skulle vara mer oro 

och liksom så här skeptiska tongångar. 

84.  RA aha 

85.  
JM Hur viktigt tror det är att personalen har förtroende för RPA, att de litar på 

tekniken liksom? 

86.  

R2 ja men det är superviktigt och det är liksom någonting vi hela tiden jobbar på 

att förbättra liksom och försöker liksom... ja i de fallen där någonting fallerar 

eller går snett, det händer ju liksom...  Då försöker vi alltid fånga upp och så 

här, reflektera "Vad var det som gjorde att det liksom gick fel den här 

gången, vad kan vi göra så att det liksom inte går fel nästa gång? och så, 

förhindra det... Så att det är väl en balans liksom, jag vet inte... Jag tycker 

ändå... Försöker också uppmuntra våra liksom utvecklare och så att våga 

testa och utmana litegrann liksom och ta lite risker... Att, jag vet inte man 

måste alltid liksom... Eller jag tycker det är positivt att liksom våga ta risker, 

om någonting går sönder... Visst man ska... Om det är någon sån här 

superkritisk data eller jättekänslig personlig data då ska man ju såklart vara 

extra försiktig liksom så att det inte... Men inom, vad ska man säga... inom 

vissa gränser så är det ju bra liksom att våga ta risker. Men givetvis, om 

liksom det hela tiden skulle vara någonting som går snett så här, roboten gör 

fel eller liksom... då skulle man ju tillslut tappa förtroendet för oss. 

87.  JM Arbetar ni med förändringsledning i samband... 

88.  

RA Det är rätt... eller jag ska inte svara för dig men jag tycker nästan att du har 

svarat på den... att ni gör... att ni jobbar en del med förändringsledning i 

samband med den här implementeringen. 

89.  

R2 Ja, jo det gör vi... sen är väl inte alltid vi tänkt så här "Nu ska vi jobba med 

förändringsledning liksom utan vi tänker väl "Nu ska vi införa liksom 

automation och så gör man då, det är inte så... men jo det skulle jag säga. Sen 

om vi gör det enligt liksom förändringsledningsteorin liksom, det vet jag 

inte. Det får jag se när jag har läst eran uppsats. 
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90.  JM Men hur... gör ni någon skillnad på projektledning och förändringsledning? 

91.  

R2 Ja alltså, vi kanske liksom har en tendens att flyta ihop lite, att vi inte riktigt 

är liksom jättebra på att så här dra gränserna mellan liksom "Vad är 

projektledning och vad är förändringsledning. Mm... Vi har ju liksom... vi 

har ju projekt som drivs som projekt där man liksom har en så här... ja men 

en projektgrupp och där det liksom finns en budget och en liksom 

tidshorisont, sedan har vi... Jag är inte rätt person kanske, jag är liksom mer 

ansvarig för ett område liksom där vi kontinuerligt bara... ja jag vet inte. 

Generellt så tror jag... vi är nog inte jättebra på att hålla isär det där liksom. 

92.  JM Ska vi ta den där då? 

93.  RA Ja tolvan 

94.  
JM Skiljer sig förändringsarbetet när det kommer till RPA från andra projekt? 

liksom 

95.  
R2 Bra fråga, jag har liksom bara kört RPA-grejen, men det... jag tror att 

liksom... jag har en känsla av att... *ohörligt* vad var frågan? 

96.  

JM Om ni skiljer på förändringsarbetet när det kommer till RPA från andra 

projekt. Jag tror vi tänker med frågan är att "Här kan ju liksom de anställda 

ha lite rädsla inför det nya om ni liksom tar det i beaktning. 

97.  

RA Men jag kommer på nu att det är lite problematiskt av oss att fråga någon 

som har jobbat, eller jobbar med RPA om andra... eller alltså att jämföra med 

andra typer av förändringsprojekt, därför det är inte alls säkert att... 

98.  

R2 Aa juste ja, det kanske *ohörligt* egentligen någon som jobbar mera med... 

ja men typ så här.... min kollega X som är digitaliseringsstrateg för hela 

liksom... olika områden. Jag är så insnöad på automationsområdet, men jag 

kan i och för sig jämföra med de andra liksom områden inom mitt ansvar och 

det är ju så här... i och för sig ganska nytt att jag liksom tagit över ansvar för 

ärenden som dataanalys och liksom här bitarna... även liksom integrationen 

mer. Men där är det i och för sig, jag ska inte säga att det skiljer sig så 

mycket, nej inte så mycket. Inte vad jag kan komma på. 

99.  
RA Ska vi se... hur viktigt är det att ha en tydlig och gemensam vision över 

behovet till förändringen samt vad man vill uppnå? vad skulle du tro? 

100.  

R2 Viktigt ska jag säga, väldigt viktigt... och det var någonting som vi jobbade 

ganska hårt med i början liksom, just att få folk att " Men varför gör... varför 

ska vi liksom som kommun satsa på automation och RPA? Vad är liksom det 

bakomliggande syftet? Och då var det det här med liksom, dels liksom "Vi 

ser trender i ålders... demografiska trender då som de äldre blivit betydligt 

fler i samhället så att... vilket kommer göra då liksom inom 10-20 år... 

trycket på kommunens tjänster liksom går stadigt uppåt, samtidigt då 

liksom... alternativet är liksom att rekrytera liksom massor med fler folk men 

det... och det är ju också en jätteutmaning liksom. Att det ju enorma resurser 

att rekrytera folk och liksom det är svårt... man konkurrerar med liksom 
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privata aktörer och allt det här, så att... så dels det liksom och sedan då att vi 

vill kunna erbjuda... vi vill liksom... det här jag snackade om medarbetarna 

innan liksom kunna erbjuda ett bättre arbetsklimat där man liksom kan slippa 

lite av de här tråkiga administrativa uppgifterna och fokusera på det man 

tycker är kul, det man liksom är utbildad till, det är liksom... alla vinner på 

det. Kommunen får ju ut mer av sina medarbetare för de liksom jobbar med 

någonting som de brinner för dom... medarbetarna trivs bättre, de blir mindre 

stressade, mindre sjukskrivningar och så vidare, så att... det tänkte vi igenom 

ganska mycket och satte upp de här liksom KPI-erna, mättalen, och om man 

ska säga... nu ska jag inte så här, men om jag ska slå mig liksom på bröstet så 

tror jag att det liksom, för att vi gjorde ett ganska grundligt arbete kring det i 

början som har gjort att vi liksom nu har kommit så pass långt... eller kommit 

långt och långt, vi är fortfarande i starten liksom men det känns som vi har 

liksom en stabil grund att stå på. Medvetandet liksom går stadigt uppåt kring 

liksom tekniken inom kommunen, medans... jag har ganska ofta liksom en 

dialog med andra kommuner... många som hör av sig liksom och har hört 

liksom att "Ja men i Kommun 2, där kör de på ganska hårt med RPA och 

frågar liksom "Ja men hur har ni gjort, löst olika saker?, hur ser er 

organisation ut?, hur ser liksom... hur jobbar ni med de här effektmålen? och 

allt vad det är. Vad... nu glömde jag nästan frågan. 

101.  RA Vision, tydligt mål och gemensamt, att det delas av... 

102.  R2 ja exakt, jag tycker det är viktigt. 

103.  RA Ska vi se, ska jag ta nästa... Hur kommuniceras visionen till medarbetarna? 

104.  JM Ja och hur tidigt liksom har de informerade om vad ni vill åstadkomma? 

105.  

R2 det var, ja precis... Väldigt tidigt var vi väl ute och kommunicerade det här 

budskapet då och just en anledning att vi tryckte lite på det var väl just det 

här att vi som ni har noterat att... vi var liksom beredda på att det skulle vara 

lite så här oro ändå liksom i leden när man kom och sa att det finns robotar 

som kan göra det här, och det var väl liksom en stor anledning att vi liksom 

valde att kommunicera mycket tidigt liksom kring... och så att en viktig del 

som vi såg var att få med oss verksamheterna på tåget liksom, att liksom... 

drivkraften från att bygga automationer ska liksom inte komma från IT-

avdelningen i sig liksom utan det ska komma från ett behov ute hos skolan 

eller, liksom inom vården att de känner det och sen då att det är vi som 

levererar det... istället för som, att vi då identifierar processer och sedan 

bygger vi en robot och så bara liksom kommer vi ut "Nu är det en robot som 

ska göra det här utan att medarbetarna är med på hela... och så de får vara 

med, dels att komma med behovet men även så här under resans gång 

komma med idéer och liksom... det är ju de som kan själva processen också, 

vi har ju ingen aning om hur skolvalsprocessen fungerar egentligen. 

106.  
RA Nä, så de är... så personalen ute verksamheten är alltså delaktiga i RPA-

implementeringen? 

107.  R2 Ja, de är delaktiga... i ganska... ja 
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108.  RA Det handlar... Vad handlar det främst om, alltså på vilket sätt är de delaktiga? 

109.  

R2 Alltså det handlar ju främst om... det är ju kartläggning av processer kan man 

säga... Det är väl det, vi har liksom en, man kan säga... Vi har liksom byggt 

upp ett litet flöde då från att liksom vi identifierar en ny potentiell process då 

liksom, då kan man... ja man kan skicka in den som ett förslag, vi har liksom 

en liten... ett formulär man kan fylla i, men sedan då, när vi... då kommer 

liksom in idéer där och vi har några... vi har typ så här fyra, fem basic frågor 

liksom vad... Beskriv kort liksom "Vad är det för olika steg eller moment 

som ingår i den här processen och hur lång tid och så vidare tar det? Så sedan 

då, baserat på de här frågorna brukar vi så här... ja men kunna filtrera bort, ja 

men det här... ja men det är kanske så här... Ja men vissa av dem kanske 

liksom man ser direkt "Det här är liksom ingen RPA-grej liksom, det handlar 

om visualisera någon typ av data eller något sådant istället då... men i alla 

fall då, så fort vi liksom märker "Ja men här är det liksom ett case för RPA, 

då bokar vi upp en första liksom, liten workshop på en timme eller två där 

vi... där de direkt får vara liksom delaktiga och visa liksom... direkt visa live 

helst hur de gör liksom. Sedan görs ju någon typ av utvärdering och sedan 

då... om det liksom... någonstans tas ju ett beslut att "Ja nu finns det en 

budget och vi ska gå vidare med det här och då liksom får de ju vara ännu 

mer delaktiga... för sedan är det ju väldigt mycket detaljer som måste på plats 

för att vi ska kunna bygga robotarna då. 

110.  
RA Ja, nä... Finns det någon effekt som du har noterat i och med att personalen 

får vara delaktig och ha de här workshopsen och lära sig lite om RPA? 

111.  R2 Nån effekt av det arbetet liksom? 

112.  RA Ja 

113.  

R2 Jag tror väl... det är väl en viktig del i liksom det här, dels att bygga 

förtroende liksom och förståelse... Jag tror inte så mycket på att... alltså, men 

det är liksom nästan... vi skulle inte klara det utan det, det skulle inte gå... vi 

skulle liksom inte, vi har ju inte den verksamhetskunskapen att kunna 

utveckla processer själva inom IT-avdelningen, alltså eftersom det handlar 

om liksom skol... vi behöver verkligen deras kunskap för att kunna göra det, 

och sedan då samtidigt då... bygga förtroende och förståelse för dem... det 

kommer ju ändå liksom... Det är också viktigt för sedan liksom när vi... även 

när vi har utvecklat klart en process, juste det är en grej som är ganska viktig 

skulle jag säga, att vi... det är liksom, det är fortfarande de i liksom, i 

verksamheten, på skolan eller vad det nu är, som är själva processen... Vi tar 

ju liksom inte över ägandeskapet för processen utan vi tillhandahållet liksom 

bara verktygen för att göra det automatiskt. Så att, det är väldigt viktigt att... 

där är någon kvar hos kunden då som liksom håller ett öga på processen 

hojtar till liksom "Ja men nu kommer liksom en uppdatering av något 

underliggande system som kanske gör då att vi måste liksom justera roboten 

på något sätt... så det är viktigt både för liksom vår... för att vi ska få 

förståelse men även liksom för att de ska känna förtroende och liksom kunna 

hantera driften då, eller vad man ska säga. 
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114.  RA aa 

115.  JM mm. Så de är en del av förändringsteamet kan man säga. 

116.  

R2 Ja exakt, man kan väl... Vi ser det lite som att, vi har ett så här kärnteam 

liksom som är vi inom IT-avdelningen. Sedan har vi liksom ett extended 

team liksom med folk liksom utspridda lite här och där. 

117.  JM Är det mycket folk i chefspositioner eller? 

118.  

R2 Nä... nä inte så mycket, det är lite blandat vilka roller de har liksom i sina 

organisationer, men det är väldigt olika... ibland är det liksom, de har någon 

typ av så här IT-samordnare ute på förvaltningarna och ibland är det någon 

systemansvarig, ibland är det liksom... ja men det är helt enkelt... det är olika. 

Inte så mycket chefer skulle jag säga. 

119.  JM *ohörligt* 

120.  
RA Men du kan fortsätta med ledarskap och... Vi har hoppat lite fram och 

tillbaka här i våra frågor. 

121.  
JM Men då har vi här... Hur ser ledarskapet i teamet ut? Är det hierarkiskt? Men 

det verkar det ju inte vara på det du säger. 

122.  R2 Inom liksom RPA-teamet tänker du eller generellt? 

123.  JM Ja, eller i förändringsprocessen. 

124.  R2 ja förändrings... nä det är ganska platt skulle jag säga 

125.  JM Men själva RPA-arbetet är centraliserat? 

126.  

R2 Ja det är det, all utveckling sker liksom centralt, om man säger. Vi har gjort 

test... Vi gjorde liksom... Under liksom... allra första liksom halvåret så 

placerade vi ut liksom utvecklare lokalt på 3 olika förvaltningar... det var lite 

nytt sätt att liksom jobba... jag tror inte IT... vi har inte jobbat på det sättet 

innan liksom utan allt har skötts centralt, så det var en liten så här... ett litet 

test, pilot liksom och... men just också för att få lite tempo och driv i liksom, 

ge en liten kickstart liksom i införandet av liksom RPA då var planen, och 

det funkade väl rätt bra, det blev lite stökigt. Förvaltningarna var inte heller 

vana vid att det plötsligt kom liksom utvecklare som skulle sitta hos dem och 

ställa massa frågor liksom, och någon ny filur liksom som dyker upp vid 

kaffeautomaten varje morgon liksom... sitter och bygger robotar, det var 

liksom. Men det kan man säga... det var en så här, ganska schysst del i, även 

så här förändringsresan liksom, just så här... ja det... jag har inte pratat så 

mycket om det, just det här kickstart-projektet liksom. 

127.  

JM Men det låter som att " I början var det ni som kom till dem och letade upp 

processer som skulle automatiseras... är det likadant nu eller kommer de till 

er nu istället, eller hur fungerar det? 
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128.  

R2 Mm, ja det börjar bli mer och mer att de kommer till oss, det var... jo det var 

väldigt mycket så att vi fick... vi sökte upp dem i början, kan säga där... 

redan liksom i den här behovsfasen så liksom samlade jag alla idéer som jag 

stötte på liksom och kom ganska snabbt upp i en lista på liksom 150-200 

olika processer, och sedan då... det var liksom den listan som låg till grund 

för själva det här... ja det jag kallar kickstart-projektet då i början. Att vi 

liksom... från 200 så liksom filtrerade vi ner den till kanske 20 då som vi 

tyckte var särskilt intressanta, och sen då gav vi den listan till de här 

utvecklarna då som var inne i början och liksom utvecklade så mycket som 

möjligt av de här 20 processerna. Men sedan dess då... visst vi gör lite så här 

enstaka liksom workshops där vi liksom är ute och försöker fånga upp idéer, 

men annars så hinner vi inte så mycket, vi har liksom så mycket att... så 

mycket i backloggen så vi hinner inte riktigt med det och det, så att... och 

plus att det börjar ju mer och mer trilla in av sig själv faktiskt. 

129.    

130.  
RA aa det är ju bra, ska vi se... tjugan, jaa. Är det viktigt att ha stöd för 

implementeringen från ledningen eller högt uppsatta chefer? 

131.  

R2 ja det är nog också superviktigt, absolut... de måste liksom vara med på tåget, 

annars blir det nog svårt, framförallt tänker jag med budget och så där, det... 

Vi har ju en modell där vi liksom, centralt finansierar vi då själva 

plattformen med alla licenser och sådant, alla servrar då liksom som så... 

men sedan då, själva utvecklingskostnaden, den ska vi liksom debitera då 

varje förvaltning som vill bygga en robot då, men innan vi liksom kunde... i 

början när ingen har testat det, det är ingen som liksom vill betala för en 

robot när man knappt har testat och vet vad det är så att... just det här liksom, 

första halvåret eller året så tror jag det är superviktigt att man har liksom en 

ledning som är, förståelse liksom att... har förståelse att "ja men det här 

kommer att kosta lite i en uppstartsfas, vi behöver liksom finansiera rätt så 

mycket centralt för att liksom få igång det liksom. Och det... så det hade nog 

inte gått så bra heller om vi inte hade haft ledningen med oss där liksom, som 

vågade satsa liksom. 

132.  
JM Var det då taktiskt av er... alltså eller strategiskt... på grund av taktik att ni 

började lätt för att visa potentialen? 

133.  R2 Ja... började lätt med lite enklare processer menar du eller? Alltså eller... 

134.  JM Ja precis, början... jag har för mig du sa det i början av intervjun. 

135.  

R2 aa just det... jo men, ja exakt, det man... man vill ju gärna hitta de här liksom 

lågt hängande frukterna liksom som alla... typ så här, helst processer som är 

enkla att utveckla som liksom tar väldigt mycket tid och så vidare... så att 

det, ja... jo men det kan man, absolut. De blir ju mer och mer komplicerade 

att bygga processerna vi hittar liksom, det är sällan numera liksom som att 

det är... det är egentligen sällan som det är liksom en ren RPA-lösning vi 

bygger utan det är liksom ofta så här RPA kopplat till någon liksom, någon 

e-tjänst som alltså ett gränssnitt där man... eller formulär där man kan skicka 

in saker, sedan liksom hämtar vi data via något API och gör lite grejer med 
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robot och så vidare... det är liksom kombinationer av olika lösningar, så de 

blir mer och mer komplexa faktiskt. 

136.  RA aa, ska vi se... ska vi ta... 

137.  JM 22 

138.  
RA 22? Nä det har vi... det tycker jag att vi har täckt. Hur utvärderar man hur bra 

man lyckats med en RPA-implementering? Det verkar saknas KPI-er. 

139.  
R2 Ja alltså vi har ju KPI-er som vi följer upp på, jag kan... jag vet inte kan jag 

dela skärm kanske? Vill ni... 

140.  
RA ja *ohörligt* . Ja längst, till vänster om den röda lämna knappen borde man 

kunna dela skärm tror jag. 

141.  
R2 aa precis. Jo men det ska nog gå, jag ska bara få fram det jag tänkte dela. 

Allright... har ni fått tag på flera kommuner att snacka med eller? 

142.  JM ja en del faktiskt 

143.  RA aa vi har några stycken. 

144.  R2 mm 

145.  
JM Det har väl varit lite svårt att fått svar nu när man... när alla jobbar hemifrån 

och sånt men ändå lättare än jag trodde. 

146.  R2 mm, då ska vi se här... ser ni skärmen eller? 

147.  JM Nej vi ser R.1 bara 

148.  RA Ingenting just nu... där nu ser vi. 

149.  

R2 nu kommer det någonting... okej ska vi se, den laddar lite långsamt här. Yes, 

men det börjar dyka upp här då. Som sagt, vi har byggt en liten 

dashboard  här, som liksom uppdateras en gång om dagen då och den hämtar 

ju data från våran liksom RPA-plattform, så den liksom ser då hur många... 

dels hur många liksom processer som är aktiva, hur många ärenden är... hur 

många ärenden har de hanterat och så vidare, och det... man kan liksom om 

vi klickar på, som vi ser här då BSF, det är barn och skolförvaltningen... man 

kan även då klicka sig in på dem och se det på processnivå då, så att om vi 

klickar, så då... de har 17 processer då, dom... man kan säga, skolan är ju 

liksom lite pionjärer i det här i Kommun 2 inom det här, de har liksom 

väldigt drivna och gillar att digitalisera och robotisera saker så att... man kan 

ju se här på processnivå, jag vet inte, är det... det är väl så vi följer upp dem 

liksom och sedan om det är ett tecken på om det är en lyckad process eller 

inte det... jo men det skulle väl säga att *ohörligt*. Men sedan är det 

liksom... det här är ju ett sätt liksom, vi mäter det som är enkelt att mäta här 

liksom, sedan har vi andra saker som... det här vi var inne på innan "Hur 

mäter vi liksom att medarbetarna är glada och nöjda, eller hur liksom mäter 
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vi att medborgarna tycker det här är en bra grej att satsa på liksom. De är ju 

lite svårare och det är sånt som vi... vi har tänkt på det, men vi har liksom 

inte kommit dit ännu där vi faktiskt följer upp på det. Vi vill göra det, men... 

Jag tror också, det är lite så här, efter ett år liksom att... just sådana här saker 

som medarbetarnöjdhet eller medborgarnytta, de är ju beroende av så mycket 

annat än just liksom "Automatisera processer, så att... förhoppningsvis så 

här... inom så här 5-10 år kanske, skulle jag vara jätteglad om man kunde 

börja se någon trend liksom där, hur liksom automationsarbetet har liksom 

börjat påverka, jag vet inte... medborgarnas liksom syn på kommunen. 

150.  
RA Det kan ju vara... kan bidra till högra kompetens i arbetslivet generellt sett, i 

framtiden förhoppningsvis. 

151.  R2 ja, kanske 

152.  

RA ska se... Har ni behövt arbeta på något sätt med att befästa förändringen för 

att se till att ändringen kvarstår och man inte går tillbaka till gamla vanor, 

eller är det någonting som ni har behövt tänka på? 

153.  

R2 Nä, alltså vi har väl... jag skulle väl säga, det är väl en del av... i liksom att vi 

har... Vi har väl lite liksom gått så här all in och som kört på hela, från början 

liksom... pratat mycket om effektmål, om liksom principer "Varför gör vi det 

här och så vidare. Så att, jag skulle väl säga, vi har väl... Vi har inte, nja... Ja 

men, stabil grund att stå på så jag skulle säga... vi har inte något... jag har i 

alla fall inte noterat att man har börjat gå tillbaks till att hantera saker 

manuellt igen liksom, det... Nä. Men jag har däremot hört lite från andra 

kommuner som kanske inte gjorde... alltså där man mer så här... För jag har 

noterat liksom, många andra kommuner har liksom gjort mer... alltså kört 

pilotspåret och liksom byggt en eller två processer, sen har man inte gjort så 

mycket mer, man kanske inte jobbat så mycket med de här liksom 

grundläggande sakerna som liksom... förändringsledning eller liksom det 

utan man liksom har testat automatiserat ett par processer och där har jag 

liksom hört ibland att, tillslut så slutar de funka liksom och då har man 

liksom ingen organisation som kanske då tar hand om det och fixar till, och 

då har man nog liksom återgått till gamla sätt att göra saker. 

154.  JM mm 

155.  

RA okej, intressant. Ska se... är det någon... vi har två minuter kvar. Vi har en 

fråga till. Vi har inom litteraturen för kanske framför allt inom 

förändringsledning har vi identifierat ett antal områden, man kan nog kalla 

dem framgångsfaktorer som verkar vara centrala inom just 

förändringsledning. Och då är det... De olika områdena är då Vision, 

Ledarskap, Deltagande, Kommunikation och att Befästa Förändringar, och 

jag undrar om du skulle kunna rangordna vilken... vilka av de här från 

viktigaste till... ja, minst viktiga de här olika områdena eller faktorerna. 

156.  R2 Kan vi repetera dem bara? 
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157.  
RA Japp, vi har Ledarskap, Kommunikation, Befästa Förändringar, Deltagande 

och Vision. 

158.  

R2 mm, men högst där någonstans skulle jag nog sätta den här, om vi börjar 

liksom bara sortera dem litegrann, Kommunikation, Deltagande och... vad sa, 

vad var det mer? 

159.  
RA Kommunikation, Deltagande och så Ledarskap och så Vision och Befästa 

förändringar. 

160.  

R2 aa just det. Överst där någonstans då Kommunikation och Deltagande, sedan 

kanske någonstans i mitten där Ledarskap och Befästande och vad var den 

femte? 

161.  RA Vision 

162.  

R2 Vision? Ja men i och för sig, det är också ganska viktigt. Ta den nånstans... 

ta den som nummer 3 då, i mitten och... Alltså om vi börjar nedifrån då, ta 

Befästa Förändringar, eftersom jag inte har liksom har märkt att det har 

behövts så mycket, det kan ju vara då att liksom... vi gjorde ett sånt himla bra 

jobb från början (skrattar) sedan Ledarskap, Vision och sedan då deltagande 

och... eller kommunikation och allra viktigaste kanske deltagande då. 

163.  RA Perfekt, då hann vi i tid i dag 

164.  R2 allright, grymt 

165.  RA Tack så jättemycket för att du ville ställa upp på intervjun. 

166.  
R2 Nä men ingen fara, kul att vara med. Ni får lycka till, jag tar gärna del av 

uppsatsen om ni vill. 

Rangordning: 

Deltagande 

Kommunikation 

Vision 

Ledarskap 

Befästa Förändringar 
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Appendix 4 – Kommun 3 

No. Talare Sägning 

1.  RA Om du börjar med att presentera dig själv? Och din yrkestitel och hur länge du har 
jobbat där och så 

2.  R3 Nej, men R3. Jobbar i Kommun 3 på enheten arbete och försörjning. Jag har väl jobbat 
i Kommun 3 på enheten sen 2016, inledde väl arbetet som socialsekreterare sen 
därefter har jag väl haft lite olika tjänster. Och nu på måndag. kommer jag börja som 
biträdande enhetschef, det är en tjänst som jag har haft sedan tidigare också men jag 
haft en projektanställning och har varit samordnare för våra arbetsmarknadsinsatser 
nu under några månader. Så titeln blir väl biträdande enhetschef då.  

Och just det här med RPA och det förändringsarbetet vi har gjort så har vi haft ett 
ansvar på enheten kring den delen sedan 2018 när vi började vår resa då mot 
automatisering. Det är väl lite kortfattat om vem jag är och vad jag gör.  

3.  RA Ja. Så har du någon tidigare erfarenhet av RPA innan det här? 

4.  R3 Nej 

5.  RA Hur skulle du beskriva förändringsledning? Vi vill säkerställa att vi har någorlunda 
samma definition. 

6.  R3 Förändringsledning, ja det är en bra fråga. Men alltså det som är fokus för mig alltid i 
en förändring är att skapa en tydlighet i det vi ska göra och vad är målet i den här 
resan. Och självklart en stor del av inkludering i arbetet. Kör man sitt eget race så 
kommer inte mång att hoppa på tåget och då kommer det inte bli bra. Och det är väl 
det som är den stora utmaningen tänker jag i en politisk styrd organisation, att man får 
politiska mål. Till exempel den här implementeringen av RPA är ju politisk, där det bara 
är att följa det som sägs för det är det som ska göras. Så från början är det ju lite 
påtvingat och man måste på något sätt fånga upp kollegor, medarbetare i den 
förändringsresan vi måste göra. Så det är lite annorlunda kan jag tycka, mot hur man 
egentligen skulle kunna göra. Mm, det är lite så. 

7.  RA Yes 

8.  RA Skulle jag kunna läsa vår korta definition och se om du håller med? 

9.  R3 Mm, mm 

10.  RA Förändringsledning, vi har skrivit så här: att förändringsledning är en paraplyterm som 
refererar till teorier kring hur man kan förbereda och stödja individer, grupper och 
verksamheter i samband med verksamhetsförändrings. Och  vår egna uppfattning är 
att det handlar till stor del om hur man ska hantera motstånd till förändring och hur 
man ska motivera personalen att förändras tillsammans med verksamheten. Så skulle 
du säga att du håller med eller känns det som att det var något vi... 
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11.  R3 Nej, jag tycker det låter bra. Det var väl lite mer kortfattat än hur jag uttryckte mig och 
just motståndet där som ni nämnde är... får man inte glömma, verkligen inte. 

12.  RA All right, vi ska se. Så ni började med arbetet med RPA 2018 sa du? 

13.  R3 Ja, men precis. 

14.  RA Yes.  

15.  R3 Och hur många processer har ni automatiserat sen dess. Alltså vi har ju enbart 
automatiserat delar av ekonomiskt bistånd. Återansökningar. Det avser ju personer 
som idag uppbär ekonomiskt bistånd. Deras ansökningar plockas elektroniskt då om 
dem ansöker digitalt. Sen är det så att vi kan ju inte tvinga kommuninvånare att söka 
digitalt utan jag tror vi ligger runt 50/50. Hälften söker med papper och hälften söker 
digitalt. Så det är den processen som är igång. Vi håller, eller jag håller på att starta 
igång även för helt nya ärenden, kommuninvånare som då hamnar i en dålig 
ekonomisk sists. Liksom nu så vi fånga upp dem också digitalt. Men vi har en process 
igång. 

16.  RA Yes, men vi ska se. 

17.  RA Hur har implementeringen påverkat personalen enligt din uppfattning och ungefär hur 
stor del av personalen har blivit berörda av den implementeringen.  

18.  R3 Mm. Jag skulle säga att det är väl runt 80 procent av personalen som berörs utav den 
förändringen. Sen har vi en liten ansvarsfördelning där vi har tre stycken personer som 
jobbar extremt mycket gentemot RPAn. Som just behandlar ansökningarna om 
ekonomiskt bistånd. Så det är ju dem som påverkas mest i det här. Och jag skulle vilja 
säga att förändringsarbetet har ju varit ganska svårt. Dels för att man kanske har 
jobbat med de här pappersansökningarna i så många år man är så pass van vid att göra 
på ett sätt och nu helt plötsligt gör någon annan ens arbete, eller delar av det. Så det 
har varit utmaningen i det.  

19.  RA Så vad har hänt med den personalen som tidigare gjorde de här ansökningarna? Eller 
jobbade dem här tre tänker jag? 

20.  R3 Nej, de har alltid jobbat med ansökningarna och väl gjort det dem senaste, ja jag tror 
att det är sju/åtta år så de har ju varit med på bägge sidor då. 

21.  RA Så de fortsätter jobba med ansökningar de här 50 procent som är pappers? 

22.  R3 Mm, och digitalt. De hanterar även de digitala. Alltså för oss är det ju så att när det 
kommer in en digital ansökan så vi har ju valt att inte ha en RPA beslutsfattare det rent 
juridiskt utan man som socialassistent som man kallas granskar det RPAn har gjort 
innan man gör ett slutgiltigt beslut och gör det klart. Så de granskar dem delarna. 

23.  JM Vet du hur ofta de håller med robotens beslut, liksom? 

24.  R3 Alltså i det stora hela så håller de ju med i det. Det är lite problematiskt just i det här 
att som kommuninvånare så ska du ju fylla i din ansökan till punkt och pricka. Det här 
min inkomst, det här är mina utgifter, ibland kan det ju vara så som kommuninvånare 
att man glömmer eller missar att skriva i kanske ett underhållsstöd eller ett 
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bostadsbidrag eller liknande. Då plockar ju inte RPAn upp det där direkt, utan då måste 
RPAn gå in i ett parallellt system som kallas för B-tech(?) som är kopplat mot 
Försäkringskassan. Det skapar väl lite problem ibland för att det inte är exakt samma 
information hela tiden och det har väl varit lite störande för handläggarna då. De har 
själva tyckt att det är bättre att ha den kontrollen själva då men, vi jobbar ju på att få 
den så effektiv som möjligt. Men sen är det ju svårt att påtvinga människor vad de 
fyller i i sin ansökan, men ja lite så.  

25.  RA Så du var inne litegrann på att det hade varit en svår förändring. Lite mer specifikt hur 
har personalen reagerat på implementeringen? 

26.  R3 Alltså till en början så var man ju väldigt positiv och tyckte att det skulle bli bra. Sen 
har vi mött hinder på vägen. Det har inte varit en solskenshistoria från start till mål, 
det har det verkligen inte varit. Dels har det blivit stopp i processen vid vissa tillfällen 
och det har ju skapat lite medarbete för handläggarna, just för att man måste gå in och 
göra alla ansökningar manuellt även fast de kommer digitalt. Och det innebär ju ett 
förändrat arbetssätt i att tidigare kunde du ha pappersansökan brevid dig, brevid din 
dator. Nu måste du jobba i flera olika fönster då det ligger digitalt i vårat 
verksamhetssystem och det är man inte riktigt van vid. Så något som man har fått är 
att vi kör dubbla skärmar till exempel så att man kan ha det öppet på olika skärmar för 
att kunna möta det hindret. Sen är det smågrejer som strular till det ibland och då 
kanske man känner att "jag hade ju kunnat gjort detta själv så hade det blivit bättre". 
Men det är en vanesak. 

27.  RA Ok, så till en början en ganska positiv bild. Har deras förändrats under den här tiden 
eller? 

28.  R3 Jag tycker att de är väl kvar, oj nu fick jag prata för mycket. Jag tror att de är kvar på 
ungefär samma. Jag måste tyvärr hämta ett glas vatten lite snabbt. 

29.  JM Det är ingen fara 

30.  - Vattenpaus 

31.  R3 Så, vad var på? Hur bilden är kring automatisering där? 

32.  RA Yes, om den har ändrats under tiden 

33.  R3 Alltså jag skulle ju tycka att från början så var den ju mer positivt. Nu är det väl någon 
typ av mellanting skulle jag vilja säga, just för att kanske i vad säger man. I uppstarten 
säljer man ju in en tanke och en idé och hur det ska fungera och sen när man ser det 
faktiska arbetet och upptäcker de här hindren och problem som kan uppstå så har väl 
nivån sänkts litegrann skulle jag vilja säga. Sen så får man ju ta i beaktande att vi har 
ett ökat tryck av ekonomiskt bistånd nu också under 2020 och 2021 med pandemin 
Och just den personalstyrka som vi har är samma som den vi hade 2019 så de har ju 
fått mer att göra också. Och blir det då stopp i produktionen så blir det ju extra arbete 
medarbete, så det tror jag påverkar helheten. 

34.  RA Jag förstår att det har varit högt tryck just nu 
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35.  RA Hur viktigt skulle du säga att det är att personalen har förtroende för RPA? Att de litar 
på tekniken, att de har tillit? 

36.  R3 Alltså det är otroligt viktigt. Har man inte det tror jag inte man kommer komma 
framåt. Och det är väl det som är ett stort arbete att skapa just det förtroendet. Man 
vet ju själv att när man har köpt någon teknikpryl som strular och så hade man kanske 
en grundtanke att jag ska bygga... Men vad ska vi ta som exempel? Jag köpte sådana 
där smartplugs från Claes Ohlssons som funkade sådär och grundtanken var att men 
jag ska automatisera med sådana hemma. Men det vart inte så för jag var inte nöjd 
med produkten så gick över till de här Phillips Hue istället och där upplevde jag att de 
är så betydligt mycket bättre. Då fortsatte jag där och det är väl likaså med den har 
produkten, väljer man... Går den inte i linje med den tanke och stil man har på det, då 
minskar förtroendet. Så där har man som verksamhet ett otroligt stort ansvar att skap 
en så bra produkt som möjligt. 

37.  RA Så har ni arbetat aktivt med förändringsledning i samband med den här RPA-
implementeringen. 

38.  R3 Alltså till och från. I början så var det ju väldigt mycket att vara med och stötta. Sen så 
har man släppt det allt eftersom men man måste ändå liksom stanna kvar i det för jag 
känner liksom att vi är inte riktigt i mål. Att det här förtroendet är inte riktigt fullt ut. 
Så vi måste fortsätta med det arbetet. Sen är det ju lite andra saker att tänka på, det är 
ju så att på vår enhet så gör vi ju ingen faktiskt, vad ska man säga? Service av RPAn. 
Utan den är ju förlagd till en extern leverantör och där förlitar man ju sig på att de ska 
göra sitt också. Och är det så att i de avtal och upphandlingar vi gör där kanske man 
inte har inte jag varit så involverade i. Men är det så att man gör en felanmälan och 
den drar ut på tiden då blir det ju också irritation, "varför fixar vi inte det här varför blir 
det ju inte gjort?". Det får man ju också tänka på i sådana här förändringsarbeten. Men 
förändringsledning det måste man hålla på med hela tiden, det tar aldrig slut. 
Självklart minskar det men ja. 

39.  RA Så det är konstant process då? 

40.  R3 Ja det skulle jag vilja säga. Sen är ju inte det här klart utan det går ju att bygga vidare. 
Vi gjorde ju förändringen i till exempel att ha RPA som beslutsfattare så att den tar 
preliminärt beslut. Men där och då så märkte vi att alltså i RPAn skulle man säga. Det 
är ju RPAn i sig vilket vi har konsultföretag som då servar och har utveckling osv. Sen så 
har vi ju vårat verksamhetssystem som är Procapita och sen så har vi ju själva e-
ansökan som kommer från Lifecare, alltså Tieto Everywhere, Evry heter dem tror jag. 
Tieto har ju både Procapita och Lifecare så vi har ju flera system som ska synka med 
varandra och till exempel det här med beslutsfattande innebar ju att alla 
kommuninvånare fick ju en notis om när roboten tagit i ett förslag på beslut, men de 
kunde inte läsa vad som stod. Det var ju kalabalik i telefonsamtal, eftersom att de 
undrade "men varför får inte jag några pengar?". Men det kanske bara var ett avslag 
på el eller något liknande. Så det är så många olika saker att tänka på. Så det var ju en, 
jag skulle inte säga en flopp utan det funkade som det skulle men just via Tieto så går 
det inte ha den här tekniken för de har den här begränsningen att man måste låsa 
meddelandet. Så man kan ha mycket bra tankar och idéer "det har ska vi göra för att 
underlätta för medarbetarna för att effektivisera och automatisera". Men den 
förändringen gick inte och då måste man hitta på något annat sätt att få till det 
liksom.  
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41.  RA Gör ni generellt sett skillnad på förändringsledning och projektledning? 

42.  R3 Nej, inte per definition skulle jag säga. Alltså när vi implementerade det här så hade vi 
ju vad hette det företaget då? Som hade just projektledningen. Nu kommer jag inte 
ihåg det, men de var med oss under ett år skulle jag tro. Sen lämnades det över till oss 
på enheterna att tas vid och fortsätta arbetet. Vad hette det företaget? Inte Aurora, nu 
kommer jag inte på vad dem heter. Nej, jag kommer inte på vad de heter, men de höll 
i det stora hela liksom presenterade de här olika PPDerna, manualer och ledde själva 
projektet framåt. Och sen har det varit på enheten som har fått ta över efter det. 

43.  RA Om vi pratar om förändringsarbetet när det kommer till RPA, skiljer sig det jämfört 
med andra projekt? 

44.  R3 Oj. Alltså, att ja, egentligen inte. Men samtidigt gör det ju det, just för att en RPA inte 
är något synligt på det sättet. Vad ska vi ta för exempel? Nu försöker jag bara tänka 
lite. Alltså jag tänker att det är en skillnad i förändringsarbetet för det finns inte, det är 
inte lika lätt att ta på en RPA än att vi till exempel vi har något som heter *borttaget 
pga anonymisering* . Där är ju liksom, där får personer fysiskt gå till deras lokaler för 
att få stöd och hjälp som nyanländ. Det tycker jag är lite lättare kanske att guida den 
biten än att skapa den här tekniska kunskapen och förståelsen kring vad en RPA gör. 
För många kanske inte är intresserade av teknik och tycker inte att det....det ska bara 
funka. 

45.  JM Är viktigt att ha en gemensam och tydlig vision över behovet till förändringen och vad 
man vill uppnå med den? 

46.  R3 Mm, ja men verkligen. Det är ju otroligt viktigt och så vi inkluderar ju alla som påverkas 
i arbetet självklart var ju den här styrgruppen eller projektgruppen några få på 
enheten. Men man samlade in feedback från kollegor, vad vill dem att den här RPAn 
ska kunna göra och hur ska det gå till? Vissa delar gick att göra, vissa gick inte och vi 
har ju liksom gjort ändringar längs vägen utefter vad medarbetare tycker har fungerat 
och inte. Från början så gjorde RPAn helt nya beräkningar och det tyckte dem var 
problematiskt för tidigare information från föregående månad föll inte med i den nya 
beräkningen. Då tog vi ju till oss det så det kopierade föregående månad så att liksom 
man får ju vara lyhörd och lyssna in och sen se vad som går tekniskt att göra också.   

47.  JM Har det varit ett problem att de anställda har för höga förväntningar på vad RPA-
roboten kan åstadkomma eller liknande? 

48.  R3 Ja, jag tror att man har lite för höga förväntningar eller att man har haft det. Just i 
början kanske. Och sen så kanske de förväntningarna har sänkts litegrann för 
egentligen är det ju bara ett verktyg i sitt dagliga arbete för att minska vissa 
administrativa uppgifter. Men jag tycker att det har varit svårt att få med alla och göra 
alla nöjda i förändringen. Och det tror jag är för att alla olika typer av förväntningar. 

49.  JM Mm. Men de har liksom fått vara med och göra sina röster hörda i 
förändringsprocessen? 

50.  R3 Nu hörde jag dig lite dåligt 

51.  JM Personalen har fått vara med och gjort sina röster hörda i förändringsprocessen? 
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52.  R3 Ja, ja men precis. Sen är det kanske lite mer fokus på socialassistenterna då i deras 
arbete för det påverkar ju dem som mest. Så man lyssnar väl lite extra till vad de tycker 
och tänker. Så är det ju.  

53.  JM När ni började att tänka på att implementera RPA, informerade ni då personalen om 
det direkt eller hur tidigt kom liksom … 

54.  R3 Ja. Nej, det förmedlades direkt för det var som sagt ett politiskt beslut att köpa in det 
här. Och det är otroligt stora ekonomiska resurser som läggs på det, dels i själva 
projektarbetet runt det och sen implementeringen av det och service och 
vidareutveckling. Så det är ju en kostnad som är konstant. Så det informerades direkt 
om den delen och då var det ju en insamling om vilka var intresserade att vara med i 
den här styrgruppen i arbetet Och det fanns ju begränsningar i antal men man fick ju 
möjlighet att vara med och man inte var med körde vi alltid en typ av återkoppling i 
vad sker och hur långt har vi kommit och hur går tankarna och idéerna och även 
samlade in andra tankar och idéer. Så det var aldrig så att man var exkluderad bara för 
att man inte var med i styrgruppen kring det hela, utan man fick vara involverad i 
andra forum. 

55.  JM Hur lång tid var det liksom mellan det politiska beslutet tills det att roboten sjösattes. 

56.  R3 Alltså jag tror att det var nog, nu kan jag inte exakta tidsramen när vi började. Men jag 
tror att det var, jag vet att vi fick in vår första ansökan digitalt i slutet av 2018. Men vi 
började nog arbetet på våren tror jag 2018. Ja det är något sådant men jag kommer 
inte ihåg exakt tidsramen. 

57.  JM Så då tänkte jag prata lite om ledarskap, eller fråga om ledarskap. Vilka personer är 
inblandade i förändringsarbetet? Jag tänker chefer och liknande. Är det blandat eller 
hur är det? 

58.  R3 Alltså när vi påbörjade vi det här arbetet så hade vi ju nu måste jag tänka.. Så hade vi 
en verksamhetschef som var, men gav information till den här biten, vi hade en 
enhetschef. Varken den enhetschefen eller den verksamhetschefen är kvar. För vi haft 
lite rörigt i chefskapet. Det har väl varit stabilt sen februari 2019, men just 2018 fram 
tills dess så var det lite rörigt. Men chefer har ju varit involverade, självklart men inte 
kanske i den största utsträckningen utan då har man väl förlagt det ansvaret mer mot 
gruppledare och biträdande enhetschef, systemförvaltare som var på enheten och 
även verksamhetsutvecklare. Men även tillsammans med socialsekreterare och 
socialassistenter.  

59.  JM Men upplever du att alla har lika mycket att säga till om i ett projekt eller det är mest 
chefernas ord som gäller? 

60.  R3 Nej, jag tycker att hade möjlighet till det. Jag tycker ändå att cheferna höll sig lite på 
sidan av. Lyssnade till de förslag som kom och sen självklart kom med input om det 
gick i linje med det vi skulle jag. Men jag tycker faktiskt att det flöt på väldigt bra.  

61.  JM Och det är centraliserat, själva RPA-arbetet i kommunen? 
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62.  R3 Mm. Alltså vi har som tidigare. Ni var ju i kontakt med en kvinna som heter ”Ann 
Onym” (*Ändrat pga anonymisering). Eller ni mailade in till kommunen, jag vet inte om 
ni fick ett svar från ”Ann” kanske. 

63.  JM Jag kommer faktiskt inte ihåg. Det har varit så många vi har mailat till. 

64.  RA Jag minns inte exakt. 

65.  R3 Nej, men hon jobbar på en enhet som heter DigIT i kommunen som är centraliserad 
när det kommer till sådana här frågor. Det är en ny enhet, så den fanns ju inte då när 
vi implementerade RPAn utan den här enheten tillkom jag tror i slutet av förra året. Så 
det är relativt nytt och jag tror att det är helt rätt väg att gå att centralisera de här 
digitala frågorna för att ha just den expertisen i kommunen. Vi hade en kvinna som väl 
hade huvudansvaret kring de här frågorna gentemot vår förvaltning utbildning och 
alltså arbetsmarknadsförvaltningen, men hon slutade så då fick jag ta del av hennes 
arbete. Så nu har det varit lite rörigt kring personer som har gått vidare på andra 
uppdrag. Men a, nu tappade jag bort mig själv i frågan faktiskt. 

66.  JM Det var ett bra svar 

67.  JM Är det viktigt att man liksom har stöd av chefer i sådana här processer? 

68.  R3 Ja, det tycker jag. Stöd av chefer och då är det väl kanske mer för mig i min roll att ha 
stöd från min chef kring de tankar och idéer jag har för vidareutveckling. Sen har vi 
gjort så att medarbetare kommer ju med input till mig som biträdande enhetschef och 
även till våran systemansvarig om det är så att man upptäcker något fel eller liknande. 
Så tar man det med oss då. 

69.  JM Mm. Vi var väl inne på det lite tidigare men har personalen ute i verksamheten varit 
delaktiga i själva RPA-implementeringen.  

70.  R3 Ja 

71.  JM Och har ni på något sätt att arbeta för att liksom motivera dem till att deltaga? 

72.  R3 Alltså man, självklart försökt motivera men jag tror även från början som jag nämnde 
så var man ganska motiverade, just för att det skulle innebära en avlastning i sitt 
dagliga arbete. Och jag tror att det har vi uppnått en viss avlastning i arbetet men 
kanske inte till 100 procent som vi hade tänkt, just för att det uppstår problem på 
vägen. 

73.  JM Men ni kan liksom ändå utvärdera hur/om ni har lyckats eller inte? 

74.  R3 Ja, det kan vi ju göra. Men även något som en stor del utav den här utvärderingen är ju 
även den här procentuella delen i antal personer som ansöker digitalt. Hur många 
ärenden hanteras av RPAn, där får man ju inte missa kommuninvånaren. Och vi jobbar 
ju med personer som inte har någon ekonomi och kanske saknar en dator, eller kanske 
saknar en smart telefon. Eller man kanske är i ett vad ska man säga ett tekniskt 
utanförskap. Man kanske inte har ett BankID eller liknande, så där har vi inte uppnått 
det vi har velat i procentuellt hur många som ansöker och hur ärenden RPAn hanterar, 
men det är en fråga hur ska vi stötta/hjälpa kommuninvånarna i det här? 
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75.  JM Så man kan fortfarande ansöka med penna och papper så att säga? 

76.  R3 Ja 

77.  JM Då ska vi se här. Hur arbetar ni med att liksom befästa förändringen. Ser till att det 
liksom blir en del av företagskulturen och att man inte går tillbaka till gamla arbetssätt 
och banor.  

78.  R3 Ja, men precis. Nej men dels så blir det påtvingat också för vi har ju nästan 50 procent 
som ansöker digitalt, då kommer den här förändringen alltid att finnas där så länge de 
söker digitalt. Sen jobbar vi ju med att försöka motivera och stötta kommuninvånare 
till att gå ifrån pappersansökan till att gå till en digital ansökan och då kommer ju en 
RPA alltid finnas ett behov utav den så länge de digitala ansökningarna inkommer. Sen 
så är det ju självklart att man i min roll försöker stötta handläggarna och skapa och ge 
dem en kunskap kring hur det fungerar och kanske varför det inte har fungerat. För det 
kan ju vara så att en RPA kanske inte klarar av att göra en beräkning på grund av ett 
handläggarfel, att man har inte gjort de inställningar som behövs i ärendet för att RPA 
ska kunna hantera den. Då måste man ju informera och utbilda kring det. Det är 
otroligt små variabler som kan påverka RPA i sin helhet, för den gör ju samma sak hela 
tiden, vad vi har sagt åt den att göra men dyker det upp en pop-up-ruta för att man 
kanske inte har tagit bort ett barn i beräkningen. Ja då kan inte RPAn inte göra det och 
då måste man som handläggare veta hur man gör för att det ska bli korrekt. Så det är 
ständigt... 

79.  JM Så det har varit mycket utbildningar för personalen och dylikt? 

80.  R3 Ja, det har det varit och vi ska ha en vad blir det? Nästkommande vecka ska vi återigen 
kring hur e-ansökan fungerar och hur RPAn fungerar. Sen har vi ju skapat 
utbildningsmaterial i form utav en PowerPoint, väldigt förenklad hur den jobbar, lite 
tagit ur de PDDer som konsultfirman har skapat. Man har gjort det i ett enklare format 
och även tagit fram filmer. Det är filmer som i och för sig främst vi använder jämtemot 
kommuninvånare "så här söker du digitalt". Men det visar även för de anställda hur 
det fungerar, sen måste man särskilja på RPAn och den digitala ansökan men de går 
ändå hand i hand. Så vi har ju olika verktyg. 

81.  JM Vet kommuninvånarna om att deras ärenden behandlas av en robot? 

n
u 

R3 Ja, det vet dem. Dels så har vi gått ut med den informationen vid flertalet tillfällen sen 
är det ju i slutändan en fysisk verklig person som är beslutsfattare. Så egentligen är det 
ju grundtanken är ju bara för att få beräkningar klara snabbare. 

82.  JM Hur har pandemin påverkat ert arbetssätt? 

83.  R3 Pandemin har ju begränsat oss dels i vårt arbete i att kunna stötta kommuninvånare. 
Vi gjorde ju mycket så att vi hade olika perioder under åren där vi träffade 
kommuninvånarna som sökte pappersmässigt och erbjöd dem en tid för att lära sig hur 
man söker digitalt. Det har ju försvunnit. Där är vi ju begränsade. Man har försökt 
hjälpa personer att installera Skype och Teams och liknande, men det har inte fungerat 
i vissa fall. Så där har vi ju en begränsning självklart. Sen i positiv bemärkelse är det ju 
att vi ser en ökning av e-ansökningar. Så på sätt är det ju väldigt positivt. Sen har vi 
gjort lite förändringar i, tidigare var man tvungen att bifoga PDF-filer med sin ansökan 
men vi plockade bort den funktionen för många vet inte hur konverterar jag den här 
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filen till PDF och varför kan jag inte bifoga en bild på mitt medicinkvitto. De delarna har 
ju lett till fler ansökningar. Men pandemin i sig, det är framför allt det här fysiska att 
man inte kan träffas och hjälpa. Och positivt är att vi får in flera e-ansökningar och det 
har nog främst personer som har kommit in nu som har kanske blivit varslade på grund 
av pandemin och har en digital kompetens och kan göra det här. Så det är lite så det 
ser ut. 

84.  JM Men du upplever inte att den har skyndat på digitaliseringen eller vad man ska säga? 

85.  R3 Jo, verkligen!  I många, många, många aspekter och jag tycker det är jättekul. Jag gillar 
ju det här med digitalisering och automatisering och det kanske inte främst i RPAn som 
vi ser den här digitala förändringen och påskyndandet utan just det här med  fysiskt 
möte så ser man ju över att en kommunvideo. Att man skulle kunna ha möten digitalt 
med kommuninvånare vilket inte kräver att man har Teams, Skype utan man får en 
länk att logga in på. Vi ser även det även i kommunicering utav brev eller liknande där 
har vi ju tappat PDF-kravet tidigare men nu har vi lagt till en tjänst där man kan bifoga 
och skicka bilder istället. Man/vi kollar på många olika lösningar och det är ju påtvingat 
men jag tycker att det är väldigt bra. 

86.  JM Då ska vi se här. Känner du att det är någonting som vi har missat som liksom i 
förändringsarbetet i förhållandet till RPA? 

87.  R3 Nej. Alltså, det jag som jag tycker är väldigt viktigt det som jag deltog på ett 
seminarium med ATEA där vi pratade just om RPA och digitalisering inom olika typer 
enheter inom socialtjänsten eller kommunala verksamheter i stort. Där mitt fokus 
kanske fokus kanske var mer gentemot medarbetaren just det här förändringsarbetet 
och det här motståndet som kan uppstå att det är inte bara att implementera och 
starta upp en RPA utan det är otroligt mycket arbete innan, under och efter och vi är 
inte klara här ännu. Alla är inte nöjda, men den del utav arbetet, det får man ta i 
beaktning till det att man hittar en nivå där man är nöjd. 

88.  JM RA, tar du den sista? 

89.  RA Ja, absolut. Då ska vi se, vi har några olika områden eller framgångsfaktorer som vi har 
identifierat inom förändringsledning som tycks vara centrala och jag undrar om du 
skulle kunna rangordna dem. Så om jag delar min skärm så ska jag visa. 

90.  R3 Mm 

91.  RA Då har vi vision vilket syftar till vikten av att ha en gemensam och tydligen målbild över 
av vad man vill åstadkomma och varför. Vi tänker vision inkluderar då gemensam 
problembild och målbild. 

Och sen så då ledarskap, starkt ledarskap stöd från ledningen, utbildning, träning och 
sen så har vi deltagande, involvera många personer i förändringsarbetet för att få dem 
att känna sig delaktiga. Sen så har vi kommunikation som ett verktyg och befästa 
förändringen som syftar till att integrera förändringen i verksamheten. 

 

92.  R3 Mm. Oj, svårt att rangordna faktiskt! Alltså jag tycker ju att det allra viktigaste är ju då 
medarbetarna i en förändring. Alltså deltagande då men även i det kommunikationen i 
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sig tycker jag är otroligt viktigt men samtidigt är ju liksom det här att skapa en tydligen 
vision och det kommer ju och går även in i kommunikation det där med tydlig målbild. 
Så det går lite hand i hand. Men är det så att man inte har en tydlig kommunikation, 
har man ingen bra vision och inte kan engagera och få medarbetare att delta i den 
förändring som ska ske så kommer det aldrig att gå vägen. Så jag skulle ändå vilja säga 
att kommunikation får ju hamna högst upp och sen vision och deltagande därefter. Ja 
vad svårt, alltså stöd från ledning och sätta upp ett start förändringsteam, utbildning, 
träning där finns det ju alltid. Det där stödet ska ju alltid finnas med från början 
självklart. 

Det är väldigt svårt att rangordna dem på ett sätt för alla är otroligt viktiga. 

93.  RA Ja, jag förstår det 

94.  R3 Alltså jag tänker att liksom för att befästa en förändring så måste den ju, så måste 
visionen vara klar, deltagande måste vara där, kommunikationen måste vara bra. Och 
sen kommer ju det här befästa förändringen är ju ett arbete som fortlöper. Det är min 
upplevelse i alla fall kring våran förändringsresa att befästa förändringen. Den är 
befäst på ett sätt men samtidigt ligger arbetet kvar, det är inte klart liksom. Så det som 
som nummer fyra och ledarskapet som nummer fem. Samtidigt är det också otroligt 
viktigt. Vi körs så, så att ni får nån typ av rangordning. 

 

1. Kommunikation 
2. Vision 
3. Deltagande 
4. Befästa 
5. Ledarskap 

95.  JM Det blir kanon 

96.  RA Men det verkar som att saker går in i varandra lite grann, eller ganska mycket 
egentligen. Olika aspekter. 

97.  R3 Ja men så är det ju och liksom jag sa där i början att den här positiva andan var väl 
kanske som högst i början. Visionen var kanske väldigt bra och tydlig men att man 
under tiden har, under den här tiden man ska befästa förändringen upptäckt fel och 
problem.  
Så vi låter det vara så, vi ska inte krångla till det för mycket. 

98.  RA Perfekt. Då tror jag att det var allt vi hade. 

99.  JM Ja, tack så mycket! 

100.  RA Så vi får tacka så jättemycket för att du ville ställa upp på intervjun! 

101.  R3 Ja men tack själva och stort lycka till! 
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Appendix 5 – Kommun 4 

Yrkestitel: Tidigare Enhetschef Barn och Ungdom (Under implementeringen av RPA) 

Kommun: 4 

  

1.  RA Så lite praktisk information. Det går bra att avbryta intervjun när du vill, det 

är bara att säga till 

2.  R4 Ja 

3.  RA Vill du vara anonym i form av yrkestitel och kommun? 

4.  R4 Äh det är väl inte nödvändigt, det... 

5.  RA Okej, namn kommer vi inte ta med 

6.  R4 Nej 

7.  RA Sen så materialet som vi får i intervjun kommer bara att användas i 

uppsatsen, vi kan skicka en... Vi kan skicka transkriberingen i efterhand för 

godkännande, innan vi använder. 

8.  R4 Aa, men det är bra 

9.  RA Och samma sak med uppsatsen. 

10.  R4 Mm 

11.  RA Ja, skulle du vilja presentera dig själv? 

12.  R4 Ja, jag heter R4 och jag är... eller jag har förut varit enhetschef på barn och 

ungdom här i Kommun 4, nu har jag precis alldeles nyligen bytt jobb och är 

nu metodansvarig för hela förvaltningen. 

13.  RA Så, du har precis börjat som metodansvarig? 

14.  R4 aa, för ett par veckor sedan 

15.  RA Okej, så vad har du haft för roll i samband med just RPA? 

16.  R4 Mm, då var det så att jag var enhetschef på den enhet där vi implementerade 

RPA på barn och ungdom, på mottagningsenheten under den perioden som vi 

implementerade RPA helt enkelt. 

17.  RA Allright, så vilka har... vilka har dina ansvarsområden varit i den aspekten? 

Eller just i den implementeringen då? 
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18.  R4 Nä men det handlade ju... Vi hade ju en extern projektledare då, men det 

handlade ju mycket om att få med personalen och att vara med på, ja under 

hela processen helt enkelt... vara en länk mellan personal och projektgrupp så 

att säga, kan man säga 

19.  RA Yes, så har du någon tidigare erfarenhet av RPA innan det? 

20.  R4 Nä 

21.  RA Vi vill klargöra så vi har någorlunda liknande definition på just 

förändringsledning, så skulle du kunna beskriva förändringsledning utifrån 

ditt eget perspektiv? 

22.  R4 Men det handlar ju om... För mig handlar det om att ta med personalen på 

tåget när man gör större förändringar... att man har en tydlig vision om vart 

man ska och att man ser till att personalen, genom delaktighet då är med på 

tåget liksom, mot det här målet så. 

23.  RA Yes, det verkar stämma ganska bra med vår egen definition... handlar väldigt 

mycket om människor i vår uppfattning... hantera motstånd, motivera 

personalen att förändras med verksamheten. 

24.  RA Yes perfekt, då ska vi se. Hur många processer hade ni automatiserat? 

25.  R4 Alltså det är ju bara en process i princip "Förhandsbedömning *ohörligt* 

26.  RA Så förhands... Skulle du vilja beskriva lite processen? 

27.  R4 Ja, det handlar ju om när en orosanmälan som gäller barn och ungdom 

kommer in hit till socialtjänsten och hur vi hanterar den då... vi har två veckor 

på oss och bestämma om vi ska inleda utredning gällande det barnet eller 

inte, så skulle man kunna säga. 

28.  RA okej, så hur kommer det sig att ni började med just processen eller valde just 

denna processen? 

29.  R4 ja men dels handlade det om att vi ville börja få ett digitalt ärendeflöde, att 

ärenden ska komma in digitalt och inte via papper och fax och så som det har 

varit tidigare. Sedan var det också en ganska kort process, den är ganska 

enkel... därför tyckte vi att det passade ganska bra att automatisera den då. 

Och egentligen är det ju bara en del av processen som är automatiserad 

*ohörligt*. Men det var väl de faktorerna som gjorde att vi valde det. Det var 

också en proce... eller, när en orosanmälan kommer in så var det också 

ganska mycket fram och tillbaka mellan socialsekreterare och administratör, 

det var liksom papper som gick fram och tillbaka så att det kändes som att 

man skulle spara ganska mycket tid på att få bort de stegen och det gjorde vi. 

Så att, ja, så. 

30.  RA Yes. Hur har implementeringen påverkat personalen och ungefär hur många, 

eller stor del av personalen har blivit berörda av implementeringen? 
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31.  R4 Egentligen handlar det ju om socialsekreterare på 3 olika enheter, dels på 

mottagningsenheten, men också på de som jobbar med utredningar av barn 

och de som har insatser... så insatsenhet och utredningsenhet och det är väl, 

vet inte... kanske 45 personer då, socialsekreterare sen handlar det... 

involverar också de som jobbar med... administratörerna helt enkelt, på barn 

och ungdom som... eller ja, 3 stycken var de då under den perioden. Så det är 

ju egentligen nästan alla socialsekreterare på barn och ungdomsenheten är 

inblandade på något sätt. 

32.  RA Så 3 administratörer, hur många socialsekreterare? 

33.  R4 Jag tror det är ungefär 45 stycken då. 

34.  RA Okej, så vad har hänt med den personalen som har ersatts av roboten, eller i 

de arbetsuppgifterna... Vad har ni gjort med den frigjorda tiden? 

35.  R4 Alltså, de har väl egentligen bara... De gör andra saker helt enkelt, det är inte 

så att vi har tagit bort någon personal eller någonting, utan vi har omfördelat 

deras tid till andra saker. Sedan blir det ju också så, i och med att vi inte har... 

Även om orosanmälan kommer in digitalt så behöver vi fortfarande skriva ut 

och så för vi har inget e-arkiv så att det har ju blivit att de får göra andra saker 

så vi är inte helt... liksom digitaliserade vilket gör att vi har inte sparat så 

mycket tid som man skulle kunna göra framöver tänker jag, om man har ett 

arkiv till exempel. Men... 

36.  RA Så hur har... ja förlåt 

37.  R4 Men för socialsekreterarna så har det ju också... för de har det ju sparat ännu 

mer tid än för administratörerna skulle jag säga för att i och med att roboten 

för över... de slipper ju skriva liksom i våra dokument i verksamhetssystemet 

för det gör ju roboten, för över det från orosanmälan då, så att de har ju sparat 

ännu mer tid skulle jag säga... faktiskt. 

38.  RA Yes. Hur har... vad har reaktion varit på implementeringen, de här 

socialsekreterarna och administratörerna? 

39.  R4 Nä men det har varit ganska positivt skulle jag säga mestadels, både före och 

efter sedan har det ju varit... det har tagit ganska mycket tid, både innan man 

kunde liksom starta igång roboten, så det är väl det som har varit... ja, mycket 

workshops och det har varit mycket liksom... Det tror jag man har haft mest 

invändningar mot egentligen, och sedan när roboten började så var det ganska 

mycket tekniska problem i början, då var det ju kanske inte så positivt. 

40.  RA Så de här, invändningarna. Hur har de yttrat sig? 

41.  R4 Nä men det var väl lite det här med att man tyckte att stressen ökade, man 

hann inte... för att det tog tid från kärnverksamheten liksom att delta i 

workshops och utveckla den här processen och sedan även då när det blev... 

när det var problem med roboten, när den liksom inte fungerade som den 
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skulle så blev det mycket frustration och mycket irritation och så där, det tog 

energi kan man säga. 

42.  RA ja. Så deras inställning har varit någorlunda konstant, eller? under resans 

gång? 

43.  R4 Ja... ja men det tycker jag nog. Det har varit lite upp och ner liksom. 

44.  RA Jaha okej, så det har varierat litegrann? 

45.  R4 mm 

46.  RA Förlåt att jag ställde en ledande fråga där, det var inte riktigt meningen, jag 

uppfattade nog... missuppfattade nog någonting du sa tidigare. 

47.  RA okej. Hur viktigt skulle du säga att personalen har förtroende för RPA? 

Förtroende... att de litar på tekniken? 

48.  R4 Nä men det är ju jätteviktigt, eftersom man blir beroende av RPA så är det ju 

viktigt, sedan när den då inte har fungerat så blir det ju... Vi blev ju också 

beroende av den, vi kunde ju inte hantera det på något annat sätt (så att 

säga?)... så att då blev det ju... sedan när roboten var igång så var den ju 

liksom... då är den ju igång så att säga, då är det den som jobbar i ärendena så 

att... nä men det är ju jätteviktigt tänker jag, det blir ju ett arbetsredskap. 

49.  RA Så ni har inte haft möjlighet att gå tillbaka till andra arbetssätt när roboten 

har... när man har haft problem med roboten då eller? 

50.  R4 Jo, det har vi ju i och för sig, men där har det nog varit lite... ja det har tagit 

lite energi faktiskt, för då har det varit... ja, då behöver man ju ha kontakt 

med deras support och så där så det har ju varit lite omständligt så, men det 

har ju gått sedan att göra det manuellt så att säga. 

51.  RA Allright, ska vi se... Arbetar ni aktivt med förändringsledning i samband med 

RPA? 

52.  R4 aa, det skulle jag säga... sedan skulle jag säga att vi jobbar faktiskt med 

förändringsledning generellt sett liksom, hela tiden... men absolut i samband 

med det här projektet. 

53.  RA Vilka är fördelarna med att jobba på det sättet? 

54.  R4 Ja men det är ju framförallt att medarbetarna känner delaktighet, att de får 

vara med och påverka och bli lyssnade på, vilket gör att de blir mer positiva, 

det blir mindre motstånd och mindre missnöje, sedan skulle jag säga också att 

det är också en förutsättning att jobba på det sättet, för att det är ju 

medarbetarna som kan verksamheten... det går liksom inte att hoppa över 

dem tänker jag, när man gör en sådan här stor förändring, jag tänker att det 

skulle inte bli lika bra. 

55.  RA Yes, sen så... Gör ni skillnad på projektledning och förändringsledning? 
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56.  R4 Jaa, alltså det hör ju ihop men jag tänker att projektledning är ju att man... 

man styr ju liksom mot ett tydligt slutmål, ett projektmål liksom att vi ska ha 

en robot liksom, en RPA... men sedan behöver man ju förändringsledning för 

att få med folk på tåget och för att nå det där målet på ett bra sätt så att säga... 

så tänker jag. Det handlar ju också om att man... Jag tänker också att 

projektledningen kan drivas av en person som inte är chef tänker jag, för de 

medarbetarna medans man som chef behöver jobba med 

förändringsledningen med att liksom stå kvar och trygga och liksom lyssna 

och så på ett annat sätt... Jag tänker att det inte riktigt är samma sak. 

57.  RA Nä, absolut... det håller vi med om. Är det en förutsättning tycker du att 

chefen är involverad i det här förändringsarbetet, att det finns ett tydligt stöd 

uppifrån eller att... 

58.  R4 Ja, absolut... i alla chefsled liksom ända upp till högsta chefen tänker jag att 

det behöver finnas en tydlighet. 

59.    

60.  RA Allright, vi ska se... Tycker du att förändringsarbetet skiljer när det kommer 

till just RPA till skillnad från andra projekt? 

61.  R4 Alltså den största skillnaden tror jag var att vi jobbade med människor som 

kom utifrån, alltså vi hade ju privata aktörer som byggde robot och jobbade 

med det här, vilket gjorde att det blev ju andra kompetenser än i oss 

socionomer, vi är ganska vana vid att prata med varandra bara så att nu... men 

nu var det ju liksom... det var ju folk från IT-enheten och det var liksom folk 

från de här privata aktörerna som byggde roboten och så där, och det gjorde 

att vi fick lägga ganska mycket tid på, inledningsvis med att liksom fastställa 

vad vi pratar om liksom, för vi pratade om så olika saker och olika språk så... 

så det var ganska, det skiljde sig ganska mycket upplevde jag från det vi har 

gjort tidigare här när man är mer en homogen grupp liksom, där alla vet vad 

alla pratar om så att säga, och i slutändan så blev det väldigt bra för det 

gjorde också att vi kunde... vi fick syn på saker i liksom andra processer för 

att vi fick folk med andra ögon som tittade på dem, det var ganska berikande 

för oss... Men det tror jag var den största skillnaden, det här att man jobbade 

tvärprofessionellt. 

62.  RA mm, spännande. Har ni sett några effekter just när det gäller... Du sa man 

hade fått lite annat perspektiv på processerna, har det lett till... har ni sett över 

processer i samband med detta? 

63.  R4 Ja, i alla fall så såg vi... jag skulle säga att vi egentligen förändrade ganska 

mycket just på mottagningsenheten där i hur vi jobbade för att vi fick upp 

ögonen för kanske att jobba mer förutsägbart och mer liksom... mer projekt 

skulle man nästan kunna säga faktiskt... Nä men att vi tydliggjorde och 

delade upp arbetsuppgifterna så att man inte jobbade med allt samtidigt utan 

att man liksom... vi delade upp till något, att de jobbade veckovis med... bytte 

arbetsuppgifter så, vilket fick de att minska stressen så, och det tror jag inte vi 

hade kommit på om vi inte hade lärt av och blivit ifrågasatta liksom "Men 
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varför gör ni så där? Är det verkligen liksom... Så det var lite spännande 

faktiskt, det hade vi inte räknat med innan. 

64.  RA mm, oanade konsekvenser. 

65.  R4 mm 

66.  JM då så... Hur viktigt är det att ha en tydlig och gemensam vision över behovet 

till förändringen och vad man vill uppnå med förändringen? 

67.  R4 Ja men det är ju viktigt utifrån att man... om man inte har ett tydligt mål så är 

det ju ganska svårt att veta liksom vart man ska liksom, och det är svårt också 

att få med medarbetarna tänker jag, om man inte har en tydlig vision. 

68.  JM På vilket sätt har visionen kommunicerats till medarbetarna? 

69.  R4 Ja, via möten framför allt, muntligen liksom i... och i och med att de har varit 

med hela tiden och jobbat fram det här, så man har haft en dialog hela tiden 

tänker jag. 

70.  JM Vilka har personalens förväntningar varit på RPA? 

71.  R4 Jag tror från början att de var väldigt höga, kanske till och med att man trodde 

att det skulle bli en större förändring än det faktiskt blev. 

72.  JM Har ni då fått jobba med att hålla de förväntningarna på rimliga nivåer eller 

hur har ni...? 

73.  R4 Det gav nog med sig efter hand, ju mer de förstod av liksom... jag tror att hör 

man en... dels blir man ju kanske lite rädd tror jag, men sedan hade vi också 

här... våran försörjningsstödsavdelning hade redan ett RPA, så att man hade 

kanske lite koll ändå, nu gör ju den ännu mer skulle jag säga än våran. 

74.  JM ja okej, vad är det den gör? 

75.  R4 Den sköter ju... hanterar helt enkelt ansökan om försörjningsstöd och räknar 

ut hur man fattar beslut och så där... eller fattar beslut gör den inte men lägger 

förslag till beslut... så att det... och räknar ut hur mycket man ska få och så 

där eller om man inte ska få något. 

76.  JM ah okej... Är det utanför liksom mer socialförvaltningen eller vad det kallas, 

finns det andra som har RPA också då, vet du det? 

77.  R4 I kommunen finns det ju, men inte några fler på socialförvaltningen, men det 

finns andra avdelningar i kommunen som har implementerat. 

78.  JM Japp, tänkte jag kolla... då ska vi se här... Har personalen fått utrymme att 

uttrycka sina tanker kring förändringen? 

79.  R4 Ja absolut, jag tänker... tycker faktiskt att... i och med att de har varit med 

hela tiden, varit med i workshops, varit med och haft synpunkter och så. De 

kunde ju liksom inte säga "Nej, vi vill inte ha en RPA, det gick ju inte... men 
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sedan har de fått vara med mycket tycker jag, och jag tycker också att de har 

blivit lyssnade på faktiskt som jag sa det är de som kan verksamheten. 

80.  JM Så de har varit med redan från första beslutet om att införa RPA? 

81.  R4 Ja, faktiskt. 

82.  JM I själva det här förändringsteamet eller vad man ska kalla det, de som har 

genomfört förändringen... vilka har ingått där? Är det chefer, eller är det 

blandat, eller hur ser det ut? 

83.  R4 Ja men jag tänker att det var ju... dels hade man ju en... ja, nä men där var ju 

både medarbetare och chefer och också externa kundkonsulter liksom i... de 

som jobbade rent praktiskt med att få fram det här. 

84.  JM mm. Har alla lika mycket att säga till om där? Eller det... hierarkiskt eller vad 

ska man säga. 

85.  R4 Sedan fanns det ju en styrgrupp också och det var ju den som bestämde 

tänker jag, och där var det ju bara chefer alltså, de högsta cheferna... där var 

inte jag med heller, så att... det är klart att det var hierarkiskt tänker jag. Mm. 

86.  JM mm. Men generellt sett i kommunen, är RPA-arbetet centraliserat då, eller 

hur ser det ut? Eller det är upp till varje enhet? 

87.  R4 Jag tror att... Ja, det är väl egentligen... Det finns ju någon slags gemensam 

liksom, digitaliseringsarbete men jag tror det skiljer sig lite beroende på att 

man behöver vara lite drivande inom sin egen förvaltning så att säga... för att 

dra igång saker. 

88.  JM Yes, då ska vi se här... den har vi väl egentligen redan svarat på men... Har 

personalen ute i verksamheten varit delaktiga i implementeringen? 

89.  R4 Mm, absolut... via workshops och så. Sedan var det ju såklart... det var ju inte 

hela personalgruppen utan det var ju delar av personalgruppen som var med i 

workshops. Men informationen och få veta hur det fortskred, det fick ju alla 

medarbetare. mm 

90.  JM Hur har ni liksom motiverat dem till att delta i förändringsarbetet och...? 

91.  R4 nä, alltså... Det var inte så svårt faktiskt, människor vill gärna vara med i 

förändringsarbete om man bjuder in dem, det är min erfarenhet. Bjuder man 

inte in människor, då blir det bekymmer tänker jag... då tar det egentligen 

längre tid och det blir inte lika bra liksom, men bjuder man människor så vill 

människor vara med, det är min erfarenhet. Tycker inte man har behövt 

motivera så mycket. 

92.  JM nä... Hur kan ni utvärdera att ni har lyckats med RPA-implementeringen? 
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93.  R4 ja, vi är generellt sätt väldigt dåliga på att utvärdera saker inom socialtjänsten 

haha... tyvärr, så vi har nog egentligen inte gjort det faktiskt. Däremot så 

fungerar den ju, det vet vi ju... 

94.  JM Har ni behövt arbeta med att befästa förändringen? Liksom se till att "Nu 

använder vi det här nya sättet att arbeta på... 

95.  R4 Nej egentligen inte, eftersom att det liksom är... alltså det händer ju av sig 

själv så att säga, att roboten jobbar med detta. Däremot har vi behövt jobba 

med att se till att det liksom utvecklas för att det uppstår ju vissa problem 

emellanåt... liksom så. 

96.  JM Du nämnde tidigare att ni hade haft lite workshops och sådant... är det den 

utbildningen som... är det den utbildningen som... är det det huvudsakliga 

sättet ni har utbildat personalen på eller har det varit annan utbildning också? 

97.  R4 Det har också varit... Inledningsvis så var det också en del, man kan väl kalla 

det föreläsningar kring... ja men vad RPA är och... som då hölls av det här 

"Ackord" och det här externa företaget som tillverkade roboten. Så det har 

varit lite blandat, men också... ja en del föreläsningar faktiskt kring... Och 

också har vi pratat mycket kring det här med etik liksom och... ja. För det var 

väl kanske en farhåga innan det liksom att "aa, om det inte är en människa 

som hanterar liksom... det här med teknik. Ja det kom jag på nu faktiskt, det 

hade jag glömt, men det la vi ner ganska mycket tid på i början, att prata om 

etiska riktlinjer och sådär. 

98.  JM *ohörligt* 

99.  RA Är det... nej förlåt, kör du 

100.  JM Nä jag bara tänkte vad kom ni fram till där, vid det etiska rent...? 

101.  R4 Nä men vi har också utvecklat ett AI faktiskt och det var det väl kanske ännu 

mer frågetecken kring då. Roboten är ju ganska tydlig, den gör ju liksom som 

den blir tillsagd, den svarar ju liksom på ja och nej frågor och sådär, och gör 

liksom val utifrån det så... men det var ju ändå lite knepigheter kring liksom 

att förstå hur det rent, skulle fungera och sådär, så att det var bra att man 

fick... ja men de som kan det tekniska språket liksom...*ohörligt*, klargöra 

det. Men sedan hade vi ganska mycket kring det här AI-et då som på något 

sätt skulle plocka upp... ja, göra sammanställningar och föreslå liksom förslag 

till beslut och så där. Det hade vi egentligen mer farhågor kring, men det kan 

vi heller inte använda för att lagstiftningen är liksom inte tydlig med hur man 

får använda sådant, eller den säger i dagsläget att man inte får använda det, så 

att... det blev inte så mycket av det, än. 

102.  JM Då ska vi se här. Tycker du det är någon aspekt av RPA och 

förändringsledning som vi inte har tagit upp i intervjun som är viktig att tänka 

på... eller? 

103.  R4 Nä, det tycker jag inte. 



Robotic Process Automation ur ett förändringsperspektiv Ahlgren, Myhrberg 

– 80 – 

104.  RA Allright, så här... Vi har identifierat ett antal områden, eller man kan nog 

kalla det framgångsfaktorer som verkar vara centrala inom just 

förändringsledning. Så jag undrar om du skulle kunna rangordna dem och så 

delar jag min skärm, så ska du få rangordna dem i vilken som är viktigast 

och... till... det är fem stycken så att från viktigaste till minst viktig. Ska vi se 

om vi kan... Ser ni min skärm? 

105.  JM Ja... 

106.  RA Så då har vi först vision och sedan har vi ledarskap, deltagande och 

kommunikation, befästa förändringen. Och jag förstår att saker och ting går 

in i varandra, så det kan vara svårt att skilja på dem, men... 

107.  R4 Aa, det var inte enkelt... nu ska vi se. Jag tror ändå att man måste ha en 

vision, det känns nog som det viktigaste. Sedan tänker jag att deltag... Aa det 

där är ju jättesvårt... ja vi säger deltagande, ledarskap, befästa förändringen, 

kommunikation. 

108.  RA mm. Känner du dig nöjd? eller... 

109.  R4 Ja det får vara så 

110.  RA aa vi kanske inte... Det kan vara svårt att ställa saker mot varandra, speciellt 

när det... när linjerna är något diffusa, till exempel att kommunikation behövs 

för att förmedla en vision, så kan det vara svårt att... ja, skilja på dem lite 

grann. Men yes, tack så jättemycket för att du vill ställa upp på intervju idag. 

111.  R4 Ja, hoppas det var... gav något 

112.  RA Jadå 

113.  JM ja 

114.  R4 bra 

115.  JM Tack så jättemycket 

116.  RA Tack så mycket 

117.  R4 Tack så mycket, hejdå 

118.  JM Hej 

 

Vision 

Deltagande 

Ledarskap 

Befästa förändringen 

Kommunikation 
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Appendix 6 – Kommun 5 

Yrkestitel: Enhetschef på Digitala kontoret 

1.  RA Skulle du vilja presentera dig själv, din yrkestitel och hur länge du har haft den? 

2.  R5 Mm, vill ni starta inspelningen först då eller? 

3.  JM Jag startade direkt när du accepterade så… 

4.  R5 Ja men vad bra *ohörligt*. R5 heter jag och jobbar som enhetschef på en enhet som heter 

digitala kontoret i Kommun 5, vi har i Kommun 5 en… Det finns ju alltid olika stora 

förvaltningar, man har skola och det finns socialförvaltning och kultur och fritid, 

samhällsbyggnad och så, och sen har vi en enda stor stödförvaltning då, som heter 

supportlokalen där vi har fastighet och IT, kommunikation, måltidsstöd och alla såna här 

grejer runtomkring som ska stötta då, våra stora förvaltningar så att de ska funka så bra 

som möjligt. Och då stöttar min enhet förvaltningarna i olika digitaliseringsprojekt och 

bland annat då automation. 

5.  RA Okej 

6.  R5 Men det som skiljer kanske… att de som jobbar hos mig är alla verksamhetsutvecklare 

med någon form av digital intresse, bakgrund, utbildning så… så att vi ska vara experter 

just på digitalisering och den verksamhetsutveckling då. 

7.  Kommenta

r 
*Vi fick här tekniska problem med inspelningen i några minuter och vi hade endast 

tillgång till en inspelning av systemljudet under den tiden därför är transkriberingen från 

RA inte ordagrant utan skrivs ner som frågan står på intervjuguiden. 

8.  RA Vad har du haft för roll i samband med implementering av RPA i kommunen? 

9.  R5 Mm, från början när jag… jag har jobbat i kommunen i drygt tre år, och när jag började 

så startades ett projekt kring RPA tillsammans med vårt lönecenter och det drevs i 

projektform med en projektledare, och när det projektet var avslutat, då tog jag över… 

vad ska man säga, ansvaret och arbetet med att fortsätta jobba med RPA i kommunen, så 

i början var jag inte aktiv deltagare… men tog över då senare. 

10.  RA Vilka är dina ansvarsområden? 

11.  R5 Mm, jag är oftast den som tar emot beställningar, diskuterar med förvaltningarna och… 

Sedan har ju jag då tillsammans med mina medarbetare, några som jobbar med… ja men 

livsfasen kring automation, att titta på en process, se på volymerna; är det här någonting 
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som… Är det ett business case som är tillräckligt bra för att gå vidare, för att faktiskt 

automatisera… så är det den typen av diskussioner som jag har och höja kompetensen 

runt automation i kommunen i stort. 

12.  RA När påbörjade ni implementeringen ? (*osäkert då detta var en följdfråga). 

13.  R5 Tre år 

14.  RA Har du någon tidigare erfarenhet av RPA? 

15.  R5 Nä det skulle jag inte säga 

16.  RA Hur skulle du beskriva förändringsledning? 

17.  R5 Ja men det är… i samband med, ja vilken förändring som helst som man vill införa i en 

verksamhet så går ju gruppen i olika stadier i förändring och förbereder man det och 

planerar för det på ett bra sätt och leder gruppen genom då har man större chans att 

lyckas om man sätter sig in i de olika faserna och vad det innebär. 

18.  R5 Störs ni någonting av att det borrar lite i bakgrunden? 

19.  RA *Läser upp vår definition av förändringledning och frågar om det låter som att vi utgår 

från samma sak. 

20.  RA Förändringsledning (Change Management) är en paraplyterm som refererar till teorier 

kring hur man kan jobba med att förbereda och stödja individer, grupper och 

verksamheter i samband med verksamhetsförändring. Det handlar till stor del om hur 

man ska hantera motstånd till förändring och motivera personalen att förändras. 

21.  R5 Ja, det låter bra 

22.  Kommenta

r 
Johan kommer nu tillbaka till samtalet och den primära inspelningen fortsätter. 

23.  RA ja schysst… Johan är du här? 

24.  JM Ja nu kom jag tillbaka, jag vet inte det hängde sig så startades det om, men jag är inne så 

jag missade lite intro här men jag litar på att du har koll. 

25.  RA Jadå, jag har… 
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26.  JM Så jag får ursäkta om jag ställer någon fråga dubbelt sen, som redan har besvarats 

27.  R5 aa det är ingen fara 

28.  RA Nädå, tror jag inte… jag har en inspelning också. 

29.  RA Så vi ska se, vart var jag… Definitionen stämmer. Så tre år sedan började ni med RPA 

implementeringen, hur många processer har ni automatiserat sedan dess? 

30.  R5 Det är nog ungefär 10… jag tänker att, det är 4 stycken på vårt lönecenter och det är… 

Vi håller ju på med flera parallellt på vårt ekonomicenter och alla kanske inte är i drift, 

men säg att det är 3 i drift där med den fjärde nu innan sommaren och sedan har vi några 

mindre… ja vi har tre mindre processer, som egentligen… ja men ni vet, det bara skickas 

nåt data här *ohörligt* som är enklare, så att cirka 10 

31.  RA Yes, just implementeringens omfattning… 10 processer det kan… det är svårt att veta 

vad 10 processer är, har du någon uppfattning om, kanske insparade arbetstimmar eller 

nånting sånt? 

32.  R5 Ja men dels så räkna... brukar ju vi prata om hur många timmar roboten jobbar, och de 

här processerna fyller en robots arbetstid, så att vi har fått börja liksom på nästa licens, 

eller vad man ska säga. Och de ursprungliga processerna på lönecenter, de sparade 

motsvarande 3,5 heltider och det var ju väldigt lyckat projekt ur ett sådant perspektiv att 

man kunde se, ja men att vi sparar väldigt mycket tid men vi behöver inte återsätta 

pensionsavgångar, så vi fick ju en vinst i rena pengar och det är ju… vad ska man säga 

ur ett kommunperspektiv den bästa typ av process. Och det var ju också lyckosamt på det 

sättet ur ett verksamhetsutvecklingsperspektiv att man kunde vara väldigt tydlig med; 

vad kommer att hända och det är ju en viktig del i förändringsledningen att... det här 

första, varför gör vi det här? Är väldigt tydligt och som kommun tycker jag inte att man 

ska vara rädd för att prata om att spara pengar men det får inte vara på bekostnad av 

varken invånarnas… servicen till invånarna eller personalens mående kan man säga. 

33.  RA  mm, yes passar perfekt inför nästa fråga. 

34.  R5 men jag skulle bara säga, jo det var ju lönecenter 3,5 heltider och sedan ekonomicenter 

har hittills… ja de här fyra då som de har lanserat så har de sparat en heltid men de har ju 

som målbild att spara minst fyra heltid. 

35.  RA Så den första var ungefär 3,5? 

36.  R5 3,5 ja 

37.  RA Så 4,5 hitintills 
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38.  R5 aa 

39.  RA Det är bra, då ska vi se. Hur har implementeringen påverkat personalen och ungefär hur 

stor del har blivit berörda av just implementeringen? 

40.  R5 det beror på hur ni räknar för på lönecenter är det förstås den personalstyrkan som blir 

direkt påverkad, men sedan blir ju alla… egentligen alla kommunens anställda påverkad 

på det sättet att de nu skickar in till exempel en… vilken ska vi ta, ja men till exempel en 

ansökan om nånting till lönecenter och så är det en robot som sköter det så får ju oftast 

svaret snabbare, du får en annan typ av upplevelse än vad du får av en person. Men det 

har ju bara varit positiva kommentarer medans personalen har ju varit med i den här 

förändringsresan och det är ju inte dem alla, de får ju bara köpa som det blir. 

41.  RA Ja, så vad har hänt med personalen som har ersatts av roboten, har de bara använts för att 

inte ersätta pensionsavgångar eller? 

42.  R5 Ja, alltså vårat lönecenter har en ganska spännande målbild nu, de flyttade ju fysiskt från 

en byggnad till en annan byggnad och så blev det en pandemi däremellan så nu jobbar de 

ju lite hemifrån, också. 

43.  RA  mm 

44.  R5 Men de har som mål att vara helt pappersfria, de ska inte flytta med några papper alls, 

och när vi gick in i det här för tre år sedan så jobbade de bara med papper, de hade inte 

digitaliserat en enda process. 

45.  RA mm 

46.  JM mm 

47.  R5 Och det innebär ju att vi får ju… det är nästan alltid så när vi är ute och söker 

automationsuppslag, alltså vad skulle kunna gå att automatisera så behöver vi nästan 

alltid digitalisera först, att bygga e-tjänster eller på något sätt få in data digitalt, innan vi 

kan göra en bedömning; vad skulle det här kosta oss att automatisera? Så det är en 

väldigt… det är ju egentligen hela den omställningen för personalen att gå igenom. Och 

nu började de ju automatisera några processer och där har det nog varit ganska bra 

förändringsresa tänker jag, det är ju alltid… Vi brukar prata om lite så här 80/20 ,att ja 

men det är 20 procent som man har en utmaning att få med om man, oavsett hur bra man 

planerar och riggar medans de här andra 80 kan man få med sig dem, så får man räkna 

med att det är några som behöver extra stöd och att grunderna på något sätt handlar om 

att ja men tydligt; varför man gör det och sen att man hela tiden stöttar och 

kommunicerar och lyssnar in och gör personalen delaktiga väldigt tidigt. Så att där har vi 

jobbat egentligen i workshop-serier kring olika processer där man börjar med att prata 

om hur jobbar vi i dag? Är det ett bra sätt eller är det ett dåligt sätt som vi gör? Och 

sedan vid nästa träff så pratar vi om hur skulle man jobba i framtiden? Om man till 

exempel hade en robot som gjorde nån del eller hela delar av den här processen och så är 

personalen med och skapar flödet för då kan det ju oftast vara så i början att; ja men av 
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olika skäl så är man lite försiktig och tänker, men det här kan inte en robot göra eller den 

här arbetsuppgiften, ja men det är vi osäkra på och så får det gå till manuell hantering. 

Men har då personalen varit med och skapat det här så är det nästan alltid så att när 

processen är färdig, att de “ja men varför tog vi inte med den här delen också?” Och 

sedan kommer de med förslag om att “om vi bara jobbar på det här sättet eller lägger till 

det här fältet så kan ju faktiskt roboten göra det här också. Och det är väl så vi försöker 

prata om, att det här är en digital medarbetare så att den chef som ska ta emot en 

automationsprocess ska se det som att “okej, nu anställer jag en digital medarbetare här. 

Den behöver också med i gänget och man pratar om den som vilka arbetsuppgifter ska 

den ha. Ibland kanske den… kan den ju stanna eller inte ha kommit i gång av någon 

anledning, det blir något stopp för att något ser konstigt ut. Då behöver ju de andra i 

personalen se det och kunna liksom höra av sig dom till IT-support då, att nu har den 

försovit sig nu måste ni väcka den. Och det underlättar ju också att prata på det sättet, det 

blir något som är begripligt. 

48.  RA Allright, så… har det… det låter som att personalen reagerat ganska positivt på 

implementeringen 

49.  R5 Ja men jag skulle säga att just tekniken RPA och automation den har man varit positiv 

till, och där har man ju sett exempel på i media och så på olika ställen att man har 

reagerat olika, men det har inte varit problem; ett hot, att man känner att nu ska nånting 

automatiseras bort här, utan det som har varit en utmaning är ju hela det förändrade 

arbetssättet kring det digitala. Att ja men oj nu måste jag lära mig något nytt här och så… 

och det har ju alla varit pepp, eller det har ju varit en positiv tongång till det men det är 

ju fortfarande jobbigt. 

50.  RA Har personalen blivit… fått mer av en roll, av en administrativ eller övervakande roll 

över robotarna eller hur… ? 

51.  R5 Alla har ju förstås inte samma roll men de som varit mest delaktiga, då har ju några fått; 

men nu är du lite ansvarig från mig *ohörligt* för förvaltningen. Sedan har ju vi sedan 

tidigare då systemförvaltare i verksamheten, när det gäller lönecenter så är det ju vårt 

personalsystem och det är ju ett jättestort system och då blir ju de väldigt involverade 

också i och med att det är där roboten är och jobbar. 

52.  RA Yes, hur viktigt skulle du säga att det är att personalen har förtroende för… alltså för 

tekniken, att de litar på tekniken? 

53.  R5 Ja men innan man har startat så ska ju tekniken bara vara ett verktyg för att åstadkomma 

någonting, jag tänker att vi pratar ganska lite, själva tekniken. Vi pratar mer om att, ja 

men om arbetssättet att ställa om. Men däremot sen om vi driftsätter någonting och det 

visar sig vara problem på något sätt eller så, då blir det ju mer jobb för då får det ändå 

ske manuellt på något sätt och det är klart, blir det då mycket strul och sånt som gör att 

det tar energi från verksamheten då är det ju ett problem. Men vi har inte sett… vi har 

sett mer på ledningsnivå än vikt av att man förstår vad RPA på något sätt kan göra och 

vad skiljer sig RPA till exempel mot integrationer som är ett mycket mer känt begrepp 

men som kan vara ett problem i gamla system eller att man helt enkelt… Med, som med 

en RPA vill man ju kanske utföra arbetsuppgifter på ett annat sätt. 
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54.  RA  Yes. Arbetar ni aktivt med förändringsledning i samband med RPA? 

55.  R5 Ja… Vi har väl tidigare inte riktigt använd kanske begreppet så här, men min… några i 

min verksamhet är riktigt duktiga på förändringsledning och sen då när det här 

ursprungliga projektet på lönecenter avslutades så tänkte vi först att; ah men nu kommer 

det bara ramla in folk som vill ha processer byggda och så men det var väl... det var just 

den här kompetensen kring vad är automation och vad kostar det och varför ska man 

göra det fanns inte riktig spridd i kommunen, så då startade vi ett automationsprogram 

under 2020 där, som också var egentligen en start för att öka automationsförmågan i 

kommunen. Och då jobbade vi också med vår integrationsplattform och ville liksom ta in 

behov och sen att vi tittade på vilken teknik skulle vi kunna använda för att lösa det här. 

Vad var ursprungliga frågan? 

56.  RA Om ni arbetar aktivt med förändringsledning, har ni en specifik strategi för 

förändringsledning eller är det mer liksom ta det som det kommer? 

57.  R5 Nä men det är i... mer som en, vi som internkonsult, alltså digitala kontoret är ju någon 

form av internkonsult till kommunen och då när vi träffar verksamheten så gör ju vi en 

egen bedömning om, ja men till exempel kring digital mognad; hur ser det ut i den här 

verksamheten, tillsammans med chefen och är det så att chefen vet med sig att; ja men 

det här kan bli trögt i vissa delar eller så då gör vi ett förslag där vi också coachar chefen 

i förändringsledning om, ja men vad krävs nu? Vad ska du säga på nästa arbetsplatsträff? 

Vad är det ni, du måste verkligen tro på själv? Vad är det för budskap du ska ha? Vad är 

det du alltid ska återkomma till om det är någon som oroar sig? Alltså att få det här 

stödet längs vägen så att man orkar igenom om det är någon personal som börjar må 

dåligt eller oroar sig för olika saker, så då till exempel då inom det här 

automationsprogrammet så var det ju vårat ekonomicenter som på något sätt hade; ja de 

har ju identifierat 30 processer som de vill automatisera och där, det är egentligen en 

verksamhet som har varit utspritt i kommunen men de har centraliserat till att alla sitter 

tillsammans men alla jobbade då med samma processer som tidigare men man satt... ja 

men alltså det handlar ju mycket om att bygga en kultur i verksamheten, lära känna 

varandra, förstå hur jobbar vi, enas om olika saker; så där började vi ju jobba i ett halvår 

bara med verksamheten egentligen innan vi började digitalisera. 

58.  RA okej 

59.  R5 Och det tog ungefär ett halvår också och sen först efter det året så började vi 

automatisera och nu jobbar vi med en process i taget egentligen och de känner att de är 

klara. 

60.  RA Allright, nu ska vi se... Gör ni skillnad på projektledning och förändringsledning? 

61.  R5 Ja projektledning har vi ju väldigt uppstyrt och strukturerat, man kan beställa en 

projektledare om man inte... ja vissa verksamheter kan ju ha egna då men annars kan 

man beställa centralt i från att; här behövs det en projektledare. Och så har vi inte med 

förändringsledning 
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62.  RA okej 

63.  R5 Det kanske kommer i framtiden för behovet är ju... men samtidigt så är det ju viktigt att 

chefen är förändringsledaren. Så att det inte blir någon som bara kommer in och gör ett 

jobb och sedan kan kliva ur 

64.  RA  Nä, vi har hört att förändringsledningsarbetet på något sätt aldrig slutar från andra 

personer som vi har pratat med. 

65.  R5 Ja, jag tror väl kanske att... då blir det en annan uppsats för er men ledarskap i stort 

handlar ju... alltså förr i tiden kanske det var ett annat typ av ledarskap, nu är det ju på 

något sätt som en ständig förändring som man måste förhålla sig till och att... ja det krävs 

mer att man kan den typen av frågor eller i alla fall är nyfiken och har förståelse för att; 

ska vi förändras i takt med vad invånarna förväntar sig av en kommun, då kan vi liksom 

inte luta oss tillbaka nån speciellt länge utan då måste vi liksom på nästa grej. 

66.  RA mm. Så skiljer sig förändringsarbetet när det kommer till RPA från andra projekt? eller 

andra åtaganden. 

67.  R5 Det är väl egentligen i automationsarbetet som vi har börjat jobba med det mer aktivt. 

Sedan kan det ju finnas andra delar av kommunen som möjligen jobbar med 

förändringsledning inom ramen för sina uppdrag, men det... jag känner inte till alla. 

68.  RA  nä 

69.  JM Hur viktigt är det att ha en tydlig och gemensam vision över behovet till förändringen, 

och liksom vad man vill uppnå med förändringen? 

70.  R5 Ja men det tycker jag är verkligen nyckeln; att oavsett egentligen vilken förändring det är 

att alla som är med ska förstå varför gör vi det här. Och då är det ju väldigt lätt att 

återkomma till det om man halkar iväg i någon diskussion eller så; men varför gör vi det 

här? Ja, och kanske prata om, om man säger varför gör vi det här? Ja men det är för att vi 

ska, invånarna ska få en bättre service; ja men varför är det viktigt att invånarna får en 

bättre service då? Ja vi vill att de ska bo kvar i kommunen. Ja men vad händer om... 

Varför vill vi att de ska bo kvar i kommunen? Ja för att vi vill ha en tillväxt och sådär. 

Att man verkligen bottnar det här varför och inte bara; vi ska spara pengar. Ja men vad 

ska vi då göra med de här pengarna som vi har sparat då? Så att det är riktigt förankrat 

varför. 

71.  JM  Hur har ni gått tillväga när ni har kommunicerat visionen till medarbetarna? 

72.  R5 Vi har väl, om man säger så här alltså vi... I respektive projekt som vi har jobbat med så 

har ju det varit då en egen... ett eget varför för den verksamheten och då har det ju varit 

den chefen som har fått stå och förklara det här och ibland att man tillsammans i en 

workshop jobbar fram det här varför, det kan ju finnas ett tydligt att; jo men vi behöver 

jobba modernare kan ju vara det stora varför men vad skulle det betyda för oss att göra 
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det här då har vi försökt att involvera personalen så att alla känner att de går från ett 

gemensamt möte  och förstår varför det här är viktigt. 

73.  JM Vilka förväntningar hade personalen på RPA, liksom i förhand så att säga? 

74.  R5 Jag tror också att det hade med om... att det har med chefens inställning att göra, att om 

man beskriver det som någonting som är lite spännande; nu ska vi in i det här och att det 

är på något sätt... ja hur ska man säga, ja men jag tror förväntningarna har nog varit som 

vilken förändring som helst, att; okej det här kan bli lite jobbigt, det här kan bli 

spännande men att det... ja men alla typer av känslor. 

75.  JM Har personalen fått utrymme att uttrycka sina tankar kring förändringen? 

76.  R5 Mm, ja men det har... i och med att vi jobbar så där i workshop-format och med olika då, 

metoder för att alla ska komma till tals ibland, ja men lite post-it lappar eller att man 

har... Vi har också låtit verksamheten intervjua sina kunder om man tänker då vårat 

ekonomicenter att, ja men då har ju de förvaltningar som de stöttar med ekonomifrågor 

och då har varje... har personalen själva fått intervjua sina egna kunder då för att se vad 

tycker ni funkar, vad tycker ni inte... vad skulle vi kunna förbättra och få ta med sig det 

då som kunskap in då till de andra i en workshop för att se att; då blir det också lättare att 

förstå, jo men här vill bättra för det är synd att de ska tycka att det är stressigt en gång i 

månaden just innan sista datumet varje månad, då ska man in med ekonomi och då ska 

man göra det. Det här kan ju vi förenkla, vi behöver ju inte ha det just den sista, vi kan ju 

ha det ett annat datum alltså då blir diskussionerna ganska öppna kring lösningar. 

77.  JM Hur tidigt involverade ni liksom slutanvändarna, eller vad man ska säga? 

78.  R5 Det har varit lite olika men det är ju... ja men första veckorna i arbetet. 

79.  JM Då ska vi se här, vilka personer är delaktiga i det förändringsteamet som vi... vi kallar det 

förändringsteamet, jag vet inte riktigt om det har något riktigt namn egentligen. Är det 

bara chefer eller det är blandat? 

80.  R5 Alltså vi har ju inget sånt team i allmänhet, men i automationsarbeten så är det ju då en 

verksamhetsutvecklare från oss, det är en... chefen från verksamheten och sedan är det 

några, vad ska man säga nyckelpersoner i verksamheten; antingen är det ett strategiskt 

perspektiv, att den här personen kan få med sig många av de andra. Det kan vara någon 

som är lite early adopter, några såna här nyckelpersoner som man pekar ut och tänker att; 

ja men får vi med de här, eller att de har en samordnarroll eller sådär, för fler personer. 

Så att det blir en lite kärna än då av som lägger upp själva upplägget och sedan får övrig 

personal vara med då på workshopar och andra förberedda delar. 

81.  JM Men har alla i det här teamet då lika mycket att säga till om eller hur ser det ut? 
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82.  R5 Alltså det finns väl ingen... det är klart chefen har ju på något sätt en beställning alltså ett 

kostnadsansvar men i övrigt så är det ju... ja men det ska ju inte vara någon hierarki i 

arbetet. 

83.  JM Men arbetet med RPA i kommun är centraliserat? 

84.  R5 Mm, och där ser jag väl exempel på andra kommuner att det är mycket... för oss kan det 

ju vara utmaningar när det är centraliserat att hitta de här processerna och liksom sälja in 

till chefen att... medans andra kommuner, om man lyckas ha en person i ledningen i en 

viss förvaltning som kan det här och förstår vad det här är så kan man ju vinna ganska 

mycket tid på att det är någon med verksamhetskunskap som direkt ser att; ja men här 

har vi en process vi borde kunna automatisera och sen har man liksom vägarna ner i sin 

egen organisation. För oss blir det ju på något sätt att vi står lite vid sidan om och ska in i 

arbetet och då förutsätter ju det att cheferna är med på tåget. 

85.  JM Och jag har förstått att ni samarbetar ganska mycket med era grannkommuner i 

Västernorrland också. 

86.  R5  Ja Västerbotten är vi ju i men Västernorrland har ju också liknande samarbete i kluster 

då, där vi i Kommun 5, vi har till exempel en gemensam e-chatt och plattform så de e-

tjänster vi bygger delar vi med till våra grannkommuner för de är ju mycket mindre än 

vad vi är. Annars får de... för vi har ju till exempel Kommun x som är Sveriges minsta 

kommun och det är ju bara två och ett halvt tusen invånare i kommunen och det är klart 

ska de ha digitala tjänster till sina invånare så måste ju vi... Alltså de, och då betalar de 

oss 25 kronor per invånare och år för att kunna ha det här så det blir ju väldigt billigt för 

dem. 

87.  JM Ja, det låter bra. Då ska vi se, är det viktigt med stöd från ledningen och högt uppsatta 

när man snackar om RPA-implementering? 

88.  R5 Ja det tycker jag, vi hade ett exempel på där en högre chef var skeptisk till det här och då 

blev ju de chefer som först hade tänkt att; ja men vi vill va först ut eller piloter blev ju 

tveksamma då för att de tänkte att; men jag kan ju inte hitta på vad som helst. Men det 

tycker jag på något sätt att vi har under de här 3 åren hittat våra argument för och... RPA 

är ju liksom inte lösning på allting, utan det är ju för vissa typer av processer och det 

gäller att hitta de där, och se också... Alltså det jag tycker är stora vinsten med RPA det 

är att man kan få en ekonomisk vinning redan första året när man hittar rätt process och 

då spelar det egentligen ingen roll om man har planerat att byta system inom 5 år eller så, 

om man kan räkna hem vinsten på kortare sikt. 

89.  JM Du var väl lite inne på det tidigare men har personalen ute i verksamheten varit delaktiga 

i RPA-implementeringen och i så fall på vilket sätt? 

90.  R5 aa, nä men vi har ju som sagt de här workshop-formaten som vi jobbar med. I de här 

mindre processerna så kanske vi har jobbat med skuggning, det var innan pandemin att 

man sitter lite över axeln och tittar ja men hur jobbar du, hur klickar du och så. Där 

kände vi väl att när vi går ut och gör skuggningar att det är jätteviktigt också att chefen 
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på förhand förklarar varför kommer man ut *ohörligt*. Ska jag visa alla mina 

arbetsuppgifter? Vad händer med dem då? Ska de bara tas bort allihopa eller, alltså att 

det behövs ett förarbete där innan man bara kan komma och vad ska man säga, börja 

jobba med personerna. 

91.  JM Mm. Hur har ni arbetat med att motivera personalen till att delta i det här arbetet? 

92.  R5 Det har ju inte varit från våran sida främst utan det har varit chefen som har gjort det, 

men jag tror att vi har en fördel i kommunen att digitalisering är en fråga högt upp i 

ledningen vilket gör då att det blir inget... det är inte så förvånande att det kommer upp i 

olika sammanhang, satsningar så att personalen blir inte skrämda på förhand utan man 

förväntar sig att man ska digitalisera, det har man förstått och sedan tänker man mer; Ja 

men hur ska det här gå till hos oss? Så motiveringen... jag tror att man jobbar väldigt 

mycket i gruppen och försöka få liksom det här att bli ett grupparbete och någonting, 

man ska nå fram med tillsammans och att det är någonting man gör då som är väldigt 

positivt för hela kommunen och man sparar ju pengar och alla är ju mån om att 

skattemedlena ska nyttjas på ett bra sätt, så att exakt hur man har gjort, det har nog varit 

individuellt beroende på vilka utmaningar som har funnits. 

93.  JM Yes 

94.  RA Får jag bara flika in med en fråga snabbt, finns det någonting negativt med att ha högt 

deltagande? 

95.  R5 Ja det kan ju vara att det tar längre tid, att man kommer på saker efterhand och kanske att 

det kan vara svårt då som chef att begränsa arbetet, att man tänker att det är positivt att 

det kommer fler förslag eller förändringsönskemål och så att man få med allting så kan 

det till slut bli en avvägning på utvecklingstiden, att vi kanske kan släppa den här 

processen men bara automatisera en del av den för att sedan ta in det här. Men det 

tenderar ju kanske att bli stora fullständiga processer då som vi försöker att; ja men 

kanske lansera mer i steg framöver. 

96.  JM Japp, hur utvärderar ni att ni har lyckats? 

97.  R5 Ja men dels är det ju själva businesscaset som vi räknar fram, att följa upp och om... 

stämde det här? Nu har det ju varit till exempel pensionsavgångar, då blir det ju väldigt 

tydligt, ja men återsatte man där eller inte? Men annars kan det ju vara, ofta... ja men vi 

gjorde till exempel en automation som vi visste skulle spara 3000 timmar för att... ja, 

man skulle kontrollera mätare och så sen skulle varje gång man har kontrollerat en 

mätare skulle man in i systemet och byta siffror. Och då visste man att ja men om varje 

grej man gör tar så här lång tid och det finns så här många mätare som kontrolleras och 

då kunde man ju räkna ut att, ja men det är 3000 timmar. Och då gör vi väl inte så, 

uppföljning på det sättet men däremot har vi var sjätte vecka ungefär förvaltningsmöten 

med verksamheten och det blir ju också en sorts temperaturmätare. Finns det missnöje, 

behöver vi ta tag i något annat, har det dykt upp någonting som kan vara lite relaterat då 

till chefens ansvar för förändringsledningen som vi kan stötta i? Annars har ju vi 

överlämnat det till verksamheten att egentligen sköta om sin personal. 
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98.  JM Arbetar ni på något sätt för att befästa förändringen? Liksom för att se till så inte 

personalen går tillbaka till gamla arbetssätt? 

99.  R5 Ja, alltså jag tänker att det har mer med hela digitaliseringen att göra och där har ju vi 

historiskt inte haft ansvar för det, utan man har sagt; ja men det är verksamheten som ska 

räkna hem det och liksom se till att man får ut de vinster som man vill, men det ser vi ju 

att utvecklingen, till exempel; ja men användarupplevelser från invånare och sånt där, att 

det är svårt för verksamheten att ha det perspektivet. De kan se sina egna... hur de jobbar 

men... Så vi följer mer upp betyg och sånt för e-tjänster och gör mätningar för att se; hur 

upplevs att jobba i den här processen nu? Och utifrån det kan vi då komma med förslag 

på ytterliga förbättringar, eller att; ja men här verkar ni... ni får inte över alla att jobba 

digitalt, vad beror det på? Om man drar en parallell till andra kommuner som kanske har 

jobbat med försörjningsstöd och automatiserat det så är det ju jätteviktigt att först och 

främst ha en hög andel digitala ansökningar. Annars är det ju... är ju businesscaset 

ganska lågt på själva automationen och då skulle vi i sådana fall jobba mycket då med 

invånarna som söker försörjningsstöd och säkerställa att de kommer in i det här. 

100.  JM Är det någon aspekt kring det här förändringsarbetet och RPA vi har missat tycker du, 

som är viktig? 

101.  R5 Jag tänker... Det som jag tycker har varit, när man pratar om business case och så att det 

också funnits ett värde i att testa på. Alltså ibland kanske business caset inte är klockrent 

att så här avbesparar en heltid det är ju perfekt, utan att det kan också finnas en vinst i att 

verksamheten får testa på för att förstå vad det är för någonting för att få igång tankarna 

runt automation och vad betyder det att vi i framtiden kommer att överlåta vissa 

arbetsuppgifter till en robotteknik eller så, att det... Så det har vi också gjort i de här 

mindre processerna, där har det ju varit just det här att testa och att det också är ett bra 

sätt för verksamheten att avdramatisera det på något sätt. 

102.  RA Sen har vi... Vi har identifierat ett antal områden eller framgångsfaktorer som verkar 

centrala inom just förändringsledning så vi undrar om du skulle kunna rangordna dessa 

utifrån vikten... eller vad som har varit viktigast i samband med just den här RPA-

implementeringen. Så jag ska ta och dela min skärm så ska du få se dem, det blir lite 

svårt annars att... ja. Då har vi vision; och då tänker vi både målbild och problembild, sen 

så ledarskap, högt deltagande, kommunikation och att befästa förändringen och jag 

undrar om du skulle vilja rangordna vikten. 

103.  R5 Ja men ganska svårt ändå att rangordna, men jag tänker att... jag tänker ändå att Visionen 

måste ligga... Vision kan ju ibland låta liksom så långt fram i tiden så att, men målbild är 

väl kanske den bättre... det ord jag skulle välja att då men varför gör vi det här. Nu 

försvann bilden *ohörligt* tillbaks. Den skulle jag nog sätta högst, sedan skulle jag nog 

sätta ledarskap... det beror ju lite på om det är så att, som den är formulerad alltså stöd 

från ledningen om det är så att det är nån... vad ska man säga en nyckelperson i 

verksamheten som; hej det här skulle jag vilja automatisera. Om den helt skulle sakna 

stöd från ledningen så skulle det ju vara ett jätteproblem. Men jag ser ju skillnad på 

ledarskap och förändringsledning, att ha stöd är ju liksom inte... att det måste vara en 

aktiv förändringsledning för att det ska ge någonting. Ja men den får nog ligga på andra 

plats då. Kommunikation skulle jag nog sätta trea och sedan deltagande fyra. Och alla de 

fyra översta är ju jätteviktiga så det är ju som inte att fyra betyder att det inte är så 

viktigt. Och det här med att integrera förändringen, det beror nog på vilken process det 
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är, men jag tror att... är det en process som är, alltså en central del av verksamheten; ja 

men ta försörjningsstöd som ett exempel för att den är lätt att förstå så... då jobbar ju 

oftast några handläggare bara med försörjningsstöd idag, om man då skulle ersätta den 

med en robot så måste ju den bli en del i arbetet. Det blir liksom omöjligt annars för de 

klienterna som de jobbar med. Så det kan ju inte gå på något sätt vid sidan om utan då 

måste ju varje anställd förstå vad som händer med deras ansökningar. Jaa den var svår 

för det känns som att du måste ha alla för att det ska bli bra. 

104.  RA Det kan vara så. Just det där med att befästa förändringen, det känns som att det skiftar 

litegrann. Ibland så finns det inte ens förutsättningen för att återgå till ett tidigare 

arbetssätt. 

105.  R5 mm 

106.  RA Sen när det liksom försvinner på något sätt (?) och då blir den på något sätt mer naturligt 

förstärkt... förändringen. 

107.  R5 Ja men det kanske skiljer sig också tänker jag, vilka typer av processer... jobbar man mer 

med sådana här administrativ process som inte så många är involverade i, spelar det 

kanske inte så stor roll, men vi ser i alla fall en stor vikt av att vi har personal i 

kommunen som vet hur det här har skett när det gjordes manuellt. 

108.  RA Är det viktigt att ha kvar den kompetensen, om man säger så? 

109.  R5 Ja åtminstone under en tid, alltså att... det är sällan vi har processer som är helt utan 

manuellt... alltså det kan ju vara till exempel att en robot inte får fatta beslut och så ska... 

det ska ändå gå till en människa och då behöver ju den förstå vilket regelverk som 

roboten jobbar efter. Det kan ju inte bara vara en IT-leverans enligt oss och där skiljer 

sig kanske... Vi jobbar ju... Vi har ju två personer in house som själva kan utveckla och 

sedan tar vi stöd av konsulter då, men det finns ju kommuner som bara tar stöd av 

konsulter och så egentligen låter förvaltning och allting ligga på konsultfirman och att 

man gör någon SLA med dom och så... men vi tror ju mer på att just knyta den till 

verksamhetsutveckling och att det här ska vara en del av... ja en digital medarbetare hos 

den här... i den här verksamheten. 

110.  RA Allright, det är intressant. 

111.  RA Jag tror det var alla frågor som vi hade, jag tackar så jättemycket att du ställde upp på 

intervju idag 

112.  R5 Det var så lite så 

113.  JM Tack så mycket 
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R5 

Vision 

Ledarskap 

Kommunikation 

Deltagande 

Befästa förändringen 
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Appendix 7 – Kommun 6 
 

N

o 

Talar

e 

Sägning 

1.  RA Skulle du vilja presentera dig själv? Din yrkestitel och hur länge du har jobbat 

där och så? 

2.  R6 R6 heter jag och jag jobbar som utvecklar inom, på kvalitetsenheten inom 

kommunen.  

Jag har jobbat som utvecklare sedan mars 2020 och sedan dess då också haft 

rollen som projektledare i just det här införandet, utvecklingen av och 

införandet av RPA inom ekonomiskt bistånd.  

Innan dess, jag jobbade inom kommunen sedan 2014–2015 någonstans, just 

kopplat mot ekonomiskt bistånd. Så jag har ganska, flera års erfarenhet på 

handläggarnivå, team-ledarnivå och sen har jag varit iväg lite i andra 

kommuner lite då och då. Men främst i Kommun 6 och sen nu då som 

utvecklare. 

3.  RA Så vad har du haft för roll i samband med just den här RPA-implementeringen 

och vad har dina ansvarsområden varit? 

4.  R6 Jag är projektledare för RPA-införandet kan man säga och det är ju på det 

finns en projektledare även på IT-sidan. Men jag är projektledaren på 

verksamhetens sida.  

Jag jobbar inte på samma enhet som verksamheten men vi tillhör samma 

förvaltning Så då kan man säga de har beställt den tjänsten att istället för att 

det är någon medarbetare på ekonomiskt bistånd som driver det så är det en 

person då från kvalitetsenheten, en utvecklare och i det här fallet är det jag. 

Och vad ska man säga att min roll är? Jag behöver nog lite mer specifika 

frågor 

5.  RA Ja, ingen fara. Vi kan ta och gå vidare. Vi kommer nog komma inte litegrann 

på det lite senare. Vi kan gå vidare. Har du någon tidigare erfarenhet av just 

RPA? 

6.  R6 Nej, det har jag inte.  

När jag började i mars så hade jag inte en aning om vad det var för någonting i 

princip. Jag, ju som teamledare då innan och jag visste ju att det var på gång 

med RPA-utveckling och att det pågick liksom ett projekt. Men jag var inte 

alls insatt i hur det fungerade eller hur det egentligen gick till. Så där har jag 

verkligen fått väldigt mycket nya erfarenheter under det här året. Så det är 

superspännande!  
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7.  RA Yes. Vad roligt! Vi ska se.  

Vi skulle vilja klargöra någorlunda definitionen av just förändringsledning 

efter som att det är det som uppsatsen handlar om litegrann. Så känner du till 

begreppet förändringsledning eller förändringsstyrning? 

8.  R6 Ja, som jag tänker mig det i alla så handlar det om hur man jobbar på 

ledningsnivå för att få till en förändring i arbetsgruppen till exempel. I det här 

fallet när vi inför en RPA så innebär ju det en förändring i arbetsuppgifter och 

då blir det ju ett jättestort fokus på att få med sig verksamheten och alla 

medarbetare att de är med på tåget. Det är inte bara att införa en RPA över en 

natt och sen tro att det löser sig utan det är ju en process. 

9.  RA Yes, precis. Vi har en liknande definition, det handlar mycket om att motivera 

personalen att förändra sig med verksamheten att få med folk på tåget och att 

hantera eventuellt motstånd från personalen och stödja personalen i 

förändringen. Så vi ska se nästa fråga här.  

När började ni arbetade ni arbetet med RPA? Var det i mars 2020 som ni satte 

i gång? Alltså när det började? 

10.  R6 Nej, det sattes i gång under hösten 2019. Då började vi. Då tog vi den första 

kontakten och så hade första mötena med IT och upprättade samarbetet där 

och började prata om att vi ville ha en RPA, eller någon form utav automation. 

Då föll valet sen på att det skulle bli en RPA. Sen så därefter var det några 

månader där man tittade på men vad, vilken process är det vi ska börja 

automatisera och sen kartlägga den.  

Sen så där var jag ju inte inne i verksamheten som projektledare. Så där kan 

jag inte svara på detaljnivå vad som föregick. Men när jag kom in där i Mars 

då var ju vissa delar redan färdiga. Så den första delen som vi hade tänkt att 

automatisera. Den var inte lanserad än men den fanns liksom, det var påbörjat 

en programmering. Men sen dröjde det fram tills oktober förra året tills vi 

lanserade det första steget och sen november steg två och sen nu närsomhelst 

så kan vi lansera nästkommande del. Så det har varit en ganska lång process 

att få till och väldigt mycket testande fram och tillbaka. Man får skruva på lite 

allt möjligt. 

11.  RA Vad motiverade just valet att gå med RPA jämfört med andra 

automationsalternativ? 

12.  R6 Den frågan kan jag inte svara på eftersom att det var innan jag kom in och jag 

vet inte om det var IT som rekommenderade RPA utifrån våra önskemål från 

verksamheten. Och nu säger jag våra eftersom att jag tillhörde verksamheten 

då på den tiden eller om det var verksamheten som önskade just en RPA. Men 

valet föll i alla fall på en RPA-lösning och det är UI-Path som vi använder. 

13.  RA Yes. Då ska vi se. Så du var inte riktigt med i början av den här 

implementeringen men vet du vilken typ eller vilken process ni började med 

att automatisera? 
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14.  R6 Mm, ja det var ekonomiskt bistånd och vi delade in det, nu har det förändrats 

lite så vad vi kallar det. Vi har benämnt det olika steg, steg ett, steg två steg tre 

och så, men det har skett lite ändringar. Men steg ett, det var ju den vi började 

med och då handlade det om att ta emot ansökan om ekonomiskt bistånd. Att 

roboten skriver en journal att det har kommit in en ansökan, öppnar upp en 

beräkning, inleder en utredning. Så den delen och jag kom in när det arbetet 

fortfarande pågick och det var en del tekniska problem också som gjorde att vi 

fick skruva på lite allt möjligt och sen kom Corona som också gjorde att det 

var svårt att genomföra tester i den takt som vi tänkt oss. Det blev förändringar 

i verksamhetssystemet, uppdatering som gjorde att vi behövde programmera 

om, så det var därav att det tog väldigt lång tid, då fram till oktober 2020 tills 

det vi kunde lansera det steget. Så det var ju, vi fick ju göra om i princip hela 

steg ett då när jag kom in mars. Eftersom att det var så stora förändringar som 

hade hänt. Så det som lite på is när jag kom in och sen så tog vi tag i det.  

15.  RA All right. Så vi ska se. Hur många processer var det totalt som ni hade…? 

16.  R6 Det är en om man tänker. Det är en enda stor process egentligen, för det 

handlar om där vi vill automatisera, eller ville automatisera då och som vi 

fortfarande vill det är ju att från vi tar emot ansökan till förslag till beslut. Och 

då var det uppdelat i fyra olika delar men nu som det ser kommer vi ha det i 

tre olika delar. Så första delen steg ett var den jag nämnde, ta emot ansökan 

öppna utredning och en beräkning. Steg två då handlar det om lite mer jobb i 

beräkningen och där har vi lanserat redan första delen av steg två. Och då är 

det olika gränsvärden eller schabloner som hanteras där har vi satt en maxnivå 

som man normalt sätt kan få beviljat som då roboten tittar på om det är över 

eller under. Är det över så behöver en handläggare titta manuellt på 

beräkningen. Och nästa del är den som vi håller på med nu som programmeras 

och vi kommer alldeles snart i dagarna hoppas jag börja testa den och funkar 

den då så kommer den väldigt snart lanserat. Det är SSBTEK kallar vi den. 

SSBTEK är ett system som vi hämtar inkomstuppgifter ifrån, det är inbyggt 

vårt verksamhetssystem så finns det en koppling till SSBTEK och SSBTEK i 

sig hämtar information från flera olika myndigheter. Så då kan man 

inkomstuppgifter från Försäkringskassan, Skatteverket, det finns även från 

bilregistret information, migrationsverket, arbetsförmedlingen, CSN. Så där, 

när vi har den klar så kommer alltså RPAn kunna göra ett förslag till 

beräkning. Så och sen sista delen handlar om utredningen och det är då RPAn 

fyller i relevanta uppgifter i beslutsunderlaget och sen lämnar ett förslag till 

beslut. Men det är aldrig RPAn som fattar beslutet sen utan där tänker vi att 

det är handläggaren som går in och kollar först i beräkningen. Är det 

någonting som behöver redigeras eller inte och kollar i beslutsunderlaget på 

samma sätt och antingen ändrar, fattar beslut eller går på det RPAn har skrivit 

om det är korrekt. 

17.  RA Kan man översätta den här roboten? Alltså som den är just nu i hur många 

tjänster på något sätt den ersätter i nuläget? 

18.  R6 Ja, det är svårt att säga exakt på hur alltså på det som är lanserat nu. Det är ju 

lite, vi har räknat på jag tror att under 2019. Jag är lite osäker på exakt när men 

någonstans där i början i alla fall av den här utvecklingsresan så gjorde vi en 

mätning på, vi skuggade flera handläggare och tittade på hur lång tid det tar 
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det att utföra vissa arbetsmoment och mätte då. Men hur lång tid tar det 

motsvarande steg ett, hur lång tid sitter man med beräkningen. Hur lång tid 

sitter man med beslutsunderlaget? För att få en uppfattning om vad, vilken tid 

är det vi lyfter bort genom att, eller sparar in eller hur man vill benämna det 

genom att låta en RPA göra det här i stället. Och totalt sett där så var det 

uppskattningsvis då, mellan 1800 till 2200 timmar per månad som hela den. 

Från början tror jag det var 2400 timmar men sen så har vi gjort lite ändringar 

eftersom vi införde de här gränsvärdena eller schablonerna så har det sparat 

viss tid också. Även fast handläggarna förut använde det manuellt så var det 

ändå en tidsbesparing i och med att då behövde dem inte göra en enskild 

bedömning eller begära in underlag på samtliga. En individuell bedömning 

görs alltid men underlag behövde inte begäras in. Så men om vi säger 1800–

2200 timmar per månad och nu har vi lanserat uppskattningsvis runt 25 

procent utav den tiden. SSBTEK är den som är den stora puckeln, det är i 

beräkningen som handläggaren sitter längst tid för det är där man gör väldigt 

mycket kontroller, både när det gäller sysselsättning för att se att har man rätt 

till bistånd överhuvudtaget? Men också inkomster såklart, att kontrollera att 

det är korrekt. När vi har lanserat SSBTEK det är då vi tror att vi kommer se 

den ordentliga tidsvinsten i det här. Om man översätter de här timmarna, 

totalen så motsvarar det ungefär tio årsarbetare. 

19.  RA Ok, det är ganska mycket 

20.  R6 Ja, det är väldigt mycket 

21.  RA Och det är när ska allting vara implementerat? 

22.  R6 Precis, hela den här ända ansökan till förslag till beslut. Sen är det jättesvårt att 

säga exakt, för handläggare jobbar olika snabbt och beroende på vad man har 

för olika typer utav ärenden. Men utifrån den skuggningen som vi gjorde så 

var det de siffrorna som vi fick fram. Skulle det potentiellt ge en effekt att 

plocka bort det här eller är det någonting annat som tar tid? 

23.  RA Hur har implementeringen påverkat personalen och ungefär hur stor del av 

personalen skulle du säga har blivit berörda av implementeringen? 

24.  R6 Det är ju samtlig personal inom ekonomiskt bistånd som blir berörd i och med 

att det är ju och särskilt handläggarna såklart. Vi har ju även ett kansli som 

jobbar och där påverkas något mindre men det är inte deras process vi har 

automatiserat. Men det gäller ju ändå att de har koll på vad roboten gör och 

inte gör i och med att de också är inne i samma verksamhetssystem och tittar.  

Men samtliga handläggare och det är ju, nu har inte jag något exakt antal i 

huvudet men någonting mellan 60–70 handläggare kan vi vara. Så det är 

ganska stort och då är det fördelat på fyra olika enheter och RPAn berör ju alla 

enheters ärenden, men inte förstagångsansökningar kan jag nämna. Så det här 

ju inte hela vårt inflöde. (?) som första gången som sökande där vi kallar, när 

man söker första gången här när har aldrig varit aktuell hos oss. Men söker 

man sedan man sedan för nästa månad så är det en fortsatt ansökan, eller en 

återansökan och det är dem ansökningarna som roboten hanterar. 
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25.  RA Så vad har hänt med den personalen som ersatts av roboten eller deras 

arbetsuppgifter? Vad gör de istället? 

26.  R6 Det de gör istället och nu är det ju lite tokigt i och med Corona som kom 

väldigt olägligt, men det är hela vårat syfte med det här förändringsarbetet. 

Det var ju inte att införa en RPA för sakens skull eller automatisera för att det 

är kul utan det var ju för att få en tidsvinst. Vi gjorde också en tidmätning som 

visade att vi lade ca 80 procent på administrativa sysslor och dokumentation 

medan 20 procent hade man då till brukare. Den siffran ville vi vända på. Så 

det vi vill att handläggarna ska göra med tiden det är ju att träffa brukarna i 

mycket större utsträckning för vi tror att det är där vi kan skapa en förändring, 

då kan vi få ut fler i egen försörjning. Det är ju liksom slutmålet, fler i egen 

försörjning. Hur når vi dit? Jo, vi måste ha mer brukartid, vi måste vägleda. 

Vägleda till rätt insats, motivera och så vidare istället för att lägga tid på en 

massa kontroller och dokumentation där man inte har samma koll på vad som 

händer i de ärenden man har.  

27.  RA Men ni har inte lyckats, eller fått testa den, eller fått se effekten av 

implementeringen? 

28.  R6 Vi har, det har ju varit lite halvdant förra året eftersom vi kunde inte ha fysiska 

möten. Däremot har handläggarna i större utsträckning haft telefonkontakt 

med brukarna. Så att vi har ändå försökt hitta vägar att möta brukarna i högre 

utsträckning. Samtidigt som det har ju gått, det blir ju successivt i och med att 

nu har vi ju inte infört hela automatiserade processen. Så att det är ju lite 

mindre tid som nu är insparad. Så att fullt ut ser vi ju inte, men om man tittar 

på våra mål för 2020 vilka mål vi satte och hur dem uppnåddes så såg vi att. 

För då hade vi satt som mål, nu har inte jag i huvudet exakta siffror men att X 

antal skulle ut i egen försörjning utöver hur många vi brukade få ut i egen 

försörjning om man tittar på året innan.  

Vi nådde det målet med marginal, så vi fick ut fler i egen försörjning som vi 

hade satt som mål plus några ytterligare. Så att på något sätt så har vi ändå 

lyckats få ut fler i egen försörjning och det är jättesvårt att säga med 100 

procent säkerhet att det har att göra med nya arbetssättet i och med att vi har 

inte automatiserat än, fullt ut och vi har inte kunnat träffa brukarna fysiskt på 

det sättet som vi hade tänkt oss. Men flera har i alla fall kommit ut i egen 

försörjning, det är ju bara positivt oavsett orsak tänker jag. 

29.  RA Yes 

30.  R6 Vi tror fortfarande på modellen och att det är den här vägen vi ska gå. 

31.  RA Jag förstår. Så hur har då personalen reagerat på implementeringen? Ja lite 

allmänt 

32.  R6 Det var ju väldigt olika och jag vet att då i början innan jag kom in som 

projektledare och att man började prata automatisering så fanns det... En del 

var ju jätteintresserade såklart och tyckte det var roligt medan andra var lite 

mer skeptiska och tänkte att, amen nu ska en robot ta över mina arbetssysslor 

och vad gör jag här då? Att man kanske inte kände sig sedd eller att det jag gör 
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har ett värde. Men nu under året så har det förändrats väldigt dramatiskt, 

skulle jag säga. Det är fortfarande självklart så finns det olika tyckanden och 

tänkanden. Vi är alla olika som människor, men vi har jobbat jättemycket med 

till exempel med att ha öppna forum till att ställa frågor. Även 

informationsträffar och inte bara då informationsträffar där man till exempel 

ledningen går ut och informerar som är en envägskommunikation eller att man 

får ställa frågor på redan fattade beslut utan det är dialogträffar där vi träffar 

helt enkelt för att lyssna in. Vad sitter ni med nu? Har ni några frågor, 

funderingar? Har ni några förslag på hur någonting skulle kunna utvecklas på 

något annat sätt? Men framför allt en stor förändring som vi har gjort under 

förra året och som har ändrat inställningen är att vi jobbar med arbetsgrupper. 

Så i stället för att vi har en styrgrupp som sitter och fattar beslut som sen ska 

förmedlas ner till alla medarbetare så är det medarbetarna själva som får sitta 

och jobba med en fråga och ta fram förslag. Ett beslutsunderlag som sen lyfts 

till styrgruppen som kan fatta beslut. Det har har varit superviktigt för att få 

det här engagemanget och att det inte blir känslan att nu fattas det beslut över 

mitt huvud. Eller att man inte får liksom all information. Ja det kan vara 

perioder, i början innan vi körde i gång projektet så hade vi inte riktigt allt det 

här på plats med arbetsgrupper och så. Då var det lite mer av att information 

bara gick ut till medarbetarna, medan att vi under 2020 har vänt det för vi 

insåg att det fungerar ju inte, vi måste få med medarbetarna på ett helt annat 

sätt. De måste få vara med, de ska inte bara vara med i form av att få 

information utan faktiskt vara med och engageras i det här. För det är deras 

vardag som vi jobbar med att förändra. 

33.  RA Upplever du att det här sättet att arbeta på har förändrat inställningen generellt 

sätt. 

34.  R6 Ja, jo men jag kan inte tala för alla eller alla delar i projektet men den delen 

som jag fokuserar främst på är ju just RPA-införandet och där.... Någonting 

som jag personligen tycker är väldigt roligt att se är när jag möter handläggare 

som från en början har varit ganska negativt inställda till RPA. Inte sett 

vinsterna med den och ifrågasatt men sen så nu under året har vänt inställning 

och nu i stället tycker att det är spännande och roligt och något positivt. Man 

ser värdet i det och att det inte handlar om att ta ifrån handläggaren yrkesrollen 

utan att du som handläggare ska få fokusera på det som du faktiskt är utbildad 

för att göra och sen kan en robot göra de här administrativa, repetitiva 

uppgifterna. 

35.  JM Har du sett något samband mellan ålder och inställning? 

36.  R6 Det har varit ganska blandat faktiskt. Det som eventuellt och det är ju 

jättesvårt för det är ju inte.. En del tänker att det är många som kanske tycker 

att eller är neutralt inställda eller tycker att det är positivt eller negativt men 

som inte säger någonting. Men om jag utgår från dem som har sagt någonting 

uttryckt en åsikt så skulle jag nog säga att det främst handlar om har man 

jobbat länge eller kort tid. Alltså nya arbetare har lättare att ta till sig. För de 

har ju inte vanan att jobba på ett annat sätt. Så för dem blir det naturligt. Men 

om man har jobbat i organisationen under många år till exempel så kan det 

vara svårare att ändra arbetssättet för då blir det en mycket större förändring. 
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Så där skulle jag säga är det största... det sambandet jag kan se i så fall att det 

handlar om att har man varit länge i organisationen eller inte.  

37.  RA Det är intressant 

38.  R6 Sen så sammanfaller det naturligtvis med i vissa fall med att man också är 

äldre. 

39.  RA Så hur viktigt skulle du säga att det är att personalen har förtroende för 

tekniken? Att de litar på att, litar på tekniken, litar på att det fungerar. 

40.  R6 Det är superviktigt! För finns det inte en tilltro till tekniken och man tänker att 

roboten gör fel då sparar vi inte någon tid och vi underlättar definitiv inte för 

medarbetarnas vardag. Utan då kommer ju de antingen känna att när de fattar 

beslut att "oj, nu kanske det blev fel för jag har inte koll på det här" och så går 

man hem med en dålig känsla. Eller så sitter man och dubbelkollar allt som 

roboten har gjort och gör samma arbete som man gjorde innan automatisering 

för att man inte litar på att roboten har gjort på rätt sätt. Så det är ju verkligen 

super, superviktigt. Finns det inte tilltro.. Därför tänker jag att det också är 

viktigt just med det här medarbetarengagemanget och att få information och 

att hela tiden handläggaren vet att vad är det roboten gör får någonting? Och 

vad är det roboten inte gör för någonting? Så att det inte blir några frågor kring 

det, för är man osäker kanske man kollar hellre en extra gång än att man 

struntar i det många gånger. Det blir en stress, till slut om man då dessutom 

utifrån det nya arbetssättet träffar brukare, mycket brukartid, sen så ska man 

också ha kvar det här gamla och jobba fullt ut med administrativa uppgifter 

som man inte känner att man kan släppa. Då har vi en jättedålig arbetsmiljö. 

41.  RA Ja. Arbetar ni med förändringsledning aktivt i samband med den här RPA-

implementeringen? 

42.  R6 Eh, ja på så sätt att som jag nämnde just de här informationstillfällena och som 

vi har utvecklat under året och som vi har fortsatt att utveckla nu under 2021 

till liksom på olika sätt för att möta behov så att vi för ut med en internportal 

till exempel där det finns som en nyhetsfeed för förvaltningen. Så där 

uppdaterar jag och den, vi har en annan projektledare också som jobbar med 

det sociala arbetet medan jag jobbar med RPA-införandet. Men där uppdaterar 

vi med vad som händer just nu och alla nyheter. Sen så har vi också digitala 

träffar, digitala öppna forum för både information men också träffar som är 

uttalat att jag har inte någon agenda, jag har inte någon dagordning, jag öppnar 

mötet sen ser jag vad handläggarna ställer för frågor eller vad de vill att jag 

ska berätta om. Att de får styra informationsflödet så vad de vill ha. Och ja, 

just som att vi hela tiden ser till att informationen både flödar ut till 

handläggarna, men också att det finns utrymme att ställa frågor, klargöranden 

och de är delaktiga i själva utvecklingen. För då blir det inte en överraskning, 

för då har man varit med i den här arbetsgruppen och man vet också att är man 

inte själv med så har man en eller två kollegor i teamet som är med i en 

arbetsgrupp här. Den kollegan återkopplar ju på teammöten(?) vad det är som 

händer. Så att man hela tiden får den här kedjan av information som flödar. 
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43.  RA Gör ni skillnad på projektledning och förändringsledning som koncept i just 

verksamheten. Finns det någon uttalad skillnad hos er?  

44.  R6 Nej, vi har nog inte. Vi har inte som en förändringsledare utsedd. Där vi har 

ett projekt där det är en styrgrupp som består utav fyra enhetschefer (från 

ekonomiskt biståndoch några till från andra områden inom förvaltningen men 

de berörs ej av RPA*) och sen områdeschefen och sen är det jag som är 

projektledare för automatiseringen och sen har vi en annan projektledare då 

för det förändrade arbetssättet som då automatiseringen möjliggör. Så vi har 

delat upp det på det sättet. Men nej, det är jag och de andra projektledarna som 

håller i de här träffarna där vi både för ut information och har dialog med 

medarbetarna och det är ofta vi som är samordnare för de här arbetsgrupperna 

som handläggarna, det är dem som jobbar i dem och sen så återkopplar de sitt 

resultat eller vad man ska säga till oss som sen lyfter det på styrgruppen. Men 

annars alltså det är ju, ja, enhetscheferna som för ut information, sen 

teamledarna har en viktig roll också att på teammöten så fort det är något nytt 

att de informerar alla. Men vi är inte nej, inte någon förändringsledare utan jag 

tänker nog att det ingår i enhetschefernas arbetsbeskrivning att de ska ju leda 

sina medarbetare och nu är vi mitt uppe i en förändring och då blir ju 

förändringsledning viktigt.  

 

*Korrigerat på respondentens begäran 

45.  RA Yes. Skiljer sig förändringsarbetet när det kommer till RPA, alltså från andra 

projekt? 

46.  R6 Det är jättesvårt att säga. Men det blir väldigt, jag tänker det är en väldigt stor 

förändring som sker i och med att vi ändrar ju, vi tar bort väldigt mycket utav 

de arbetsuppgifterna som tidigare har tagit väldigt stor del utav arbetstiden och 

skiftar till något. Så att... Men svårt att säga vad det är för konkret skillnad, det 

är väl en teknisk lösning så det handlar ju om också, det är inte bara en 

förändring i hur man ska jobba utan det handlar också att skapa en förståelse 

för vad gör den här tekniken? Hur kan den hjälpa mig som handläggare? Och 

som vi var inne på att ha tilltro till tekniken och lita på att den gör rätt. Så att 

det blir såklart en till aspekt att ta med i det hela. Att det handlar inte bara om 

att berätta om och skapa en förståelse för hur man ska jobb utan också varför 

och vad som ja, vad är det RPAn tar över helt enkelt. 

47.  JM Yes. Hur viktigt är det ha tydlig och gemensam vision över behovet för 

förändringen och liksom vad man vill uppnå vad förändringen? 

48.  R6 Det är ju också jätteviktigt och det ju framför allt viktigt att som ledningen och 

handläggare, alla inom organisation har samma bild av. För annars så blir det 

jättesvårt att genomdriva en förändring för att vi kan säga hur mycket vi vill 

att och skriva rutiner på hur man ska jobba men om det inte finns en förståelse 

för varför man ska jobba på det där sättet så kommer dels så kommer inte alla 

följa rutinen. Det kommer framför allt skapa en väldigt dålig arbetsmiljö för 

många personer och då finns det ju också risk att man väljer att avsluta och gå 

vidare någon annanstans om man känner att man inte är, ja. Det är ju den som 
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är gemensam med visionen att den är grundad i hela organisationen är väldigt 

viktigt. 

49.  JM Hur säkerställer ni då att alla har samma vision? 

50.  R6 Jag tänker att mycket handlar om just kommunikation och där återigen det här 

nära samarbetet i hela organisationen att vi jobbar tillsammans med 

handläggarna och inte skapar någonting som sen skickas ut. Att så här ska ni 

göra utan att det börjar med en arbetsgrupp som får ett uppdrag och som får 

komma med input. Är man inte handläggare så har man inte den kunskapen 

som krävs, för att kunna avgöra i vissa frågor. För det handlar om vad man 

som handläggare möter i sin vardag. Det blir jättetokigt då ifall handläggaren 

inte får vara delaktiga. 

51.  JM Vilka förväntningar har handläggarna haft på RPAn då? 

52.  R6 Hur tänker då att dem på den som vi har lanserat nu eller? 

53.  JM Ja, vad den ska göra. Hur RPAn kan hjälpa dem i deras dagliga arbete liksom. 

54.  R6 Eh, ja alltså från början då handlade om att informera om vad är det RPAn ska 

göra och vad tanken var att handläggarna ska göra i stället. Det handlar ju inte 

bara om, det är den lilla biten egentligen att RPAn tar över det här. Det stora 

för handläggaren är ju men vad ska jag göra då? Och att ändra. Hela det där 

skiftet är superviktigt. Sen så, så jag tänker att det handlar om dels då att lita 

på att RPAn gör rätt på det som jag som handläggare då inte längre ska göra. 

Men också att man ser ok, vad skulle RPAn mer kunna avlasta med? Där 

genom, jag har haft de här forumen och har fortfarande en gång per månad. 

Där jag hämtar förslag från handläggarna och idéer och tankar som de sitter. 

Där har jag fått in jättemycket tankar kring både förändringar på det som vi 

redan lanserat. "Skulle RPAn kunna göra så här istället?" eller "skulle RPAn 

kunna skriva såhär när den är på det där stället för det blir tydligare" till 

exempel till "den här kontrollen den tar lång att genomföra, skulle vi kunna 

automatisera den?" så att liksom det har kommit väldigt mycket goda förslag 

på vidareutveckling och det är jätte roligt! För det tänker jag är en signal om 

att där vi redan har automatiserat tycker man fungerar bra och man vill se mer 

utav det här.  

55.  JM Nu svarade du redan på nästa fråga. Eller? 

56.  RA Vilken är nästa fråga? 

57.  JM 15. Har personalen fått utrymme att uttrycka sina tankar kring förändringen? 

Men det var väl i princip det du sa? 

58.  R6 Ja 

59.  RA Hur tidigt informerade ni personalen om vad det var som skulle hända? 

60.  R6 Du tänker från allra första början? 
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61.  RA Ja 

62.  R6 Ja, alltså det är innan jag var inne som projektledare. Men jag vet att då hade 

vi stora fysiska möten, några gånger då. 2019 måste det vara, ja, där det kom 

information om att vi ska göra en förändring i vårat arbetssätt och vi kallade 

det då och vi kallar det fortfarande process 3,0 vi har haft förut process  2,0 

och så vidare. Men nu skulle det bli process 3,0 men sen så har det kommit då 

under hösten och framför allt under våren där då det började hända saker som 

informationen löpande gick ut till medarbetarna. För det har också varit ett 

tillsammansjobb det här att vi har liksom upptäckt på vägen vad funkar och 

vad funkar inte. Så det fanns inte då 2019 en färdig lösning på att det är så här 

vi ska göra, utan det är det vi har jobbat fram nu och fortfarande jobbar i. Vi 

har arbetsgrupper nu som sitter och tittar på vad är det som, hur ska jag jobba 

med det sociala arbetet som handläggare, hur ska vi jobba med kartläggning 

av våra brukar, hur ska vi samverka med de andra områdena inom 

förvaltningen och så vidare?  

Så att vi liksom har och där har vi också arbetsgrupper som sitter blandade. Så 

det inte bara är ekonomiskt bistånd utan från andra områden där det är väldigt 

viktigt med samverkan, just för att få till det här att det är en naturlig del av 

vardagen redan från början. 

 

63.  JM Vilka personer har varit delaktiga i förändringsteamet?  

64.  R6 Det, vad ska jag säga är styrgruppen blir det ju då som har varit. Det har haft 

lite olika namn, det har hetat projektgrupp och jag vet inte ifall det har hetat 

arbetsgrupp någon gång också. Men nu heter den i alla fall styrgruppen och då 

är det områdeschef, enhetschefer och sen två projektledare som är med där? 

65.  JM Men det är inte personalen på golvet med i de grupperna så att säga? 

66.  R6 Nej, utan där de är med i arbetsgrupperna och det arbetsgrupperna som då tar 

fram förslag till beslut som sen lyfts till styrgruppen. Ibland blir det liksom ett 

bollande, att styrgruppen tar fram ett förslag till beslut. Styrgruppen lämnar 

lite input och arbetsgruppen får ett vidareuppdrag att jobba och kanske 

tydliggöra någonting eller ändra på någonting, vad det nu kan vara. Ibland blir 

det en diskussion, man kanske tycker olika. Så att det liksom hela tiden blir ett 

jobb tillsammans. 

67.  RA Så det är tätt samarbete mellan styrgruppen och arbetsgruppen? 

68.  R6 Ja, jo men det blir det. Det är jag och den andra projektledaren som sagt det är 

oftast i alla så har det varit vi som har varit samordnare i dem här 

arbetsgrupperna. Vi har även en metodstödjare som jobbar nära verksamheten 

som också har varit inne och är inne som samordnare i grupperna och då har 

det inte varit att vi sitter med i gruppen och jobbar fram materialet utan det får 

arbetsgruppen sitta med. Men träffas man för uppföljningar och avstämningar 

under arbetets gång för att se hur det går.  
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69.  JM Vilkas åsikter väger tyngst? Är det styrgruppens eller är det arbetsgruppens? 

70.  R6 Det är styrgruppen som fattar det slutgiltiga beslutet och ibland så har det varit 

ifall det är någonting som framför allt bara rör ekonomiskt bistånd där 

chefsbeslut så är det enhetscheferna inom ekonomiskt bistånd då som haft det 

där beslutet. Men det är ju grundat i vad arbetsgruppen har tagit. Så det är hela 

tiden i dialog. 

71.  JM RPA-arbetet i kommunen är det centraliserat?  Eller hur ser det ut? 

72.  R6 Det är IT, jag vet inte om man kan säga IT-avdelningen men IT i alla fall på 

kommunen som utvecklar RPAn. Så och där just nu jag kanske missar 

någonting men vad jag vet så är det bara vi som sitter nu och ger ekonomiskt 

bistånd som utvecklar en RPA. Det är flera som är på gång och är sugna på att 

automatisera men det har inte kommit i gång. Tanken är ju att det kommer 

vara IT som kommer hjälpa även dem.  

73.  JM Är det viktigt att ha stöd för implementeringen från ledningen eller högt 

uppsatta chefer? 

74.  R6 Vad sa du? Jag missade början? 

75.  JM Är det viktigt att ha stöd för implementeringen från ledningen eller högt 

uppsatta chefer? 

76.  R6 För vad? 

77.  JM Implementeringen av RPA 

78.  R6 Ja, jo men det är det. Det superviktigt att, är det inte, det handlar ju inte bara 

om att medarbetarna ska vara med på tåget. Har vi chefer som 

inte...(lagg)...eller som inte tycker att det här är en bra idé, då kommer vi ju 

ingen vart. För att det är ju cheferna som behöver ju vara som en förebild för 

sina enheter för att dem ska föra ut budskapet till medarbetarna och 

medarbetarna märker ju om enhetschefen, eller sin närmaste ledning inte 

tycker att det här är så viktigt. Då spelar det ingen roll vad det är för 

information som går ut skriftligt eller muntligt utan då kommer man ju inte ta 

till sig det på samma sätt. Så det är ju genom hela organisationen så måste 

man vara samstämmig.  

79.  JM Har ni haft några problem med chefer som inte har supportat projektet?  

 

80.  R6 Nej, det tror jag inte i alla fall. Däremot kan det ju vara olika prioritering, hur 

man, en enhet kan ju till exempel ha stora utmaningar på något annat område 

där chefen då bedömer att nu måste vi fokusera på det här. Så att det är ju 

också en viktig fråga tänker jag för att det ska lyckas och för att man ska 

lyckas i den tid som man har tänkt sig också. Så utifrån tidsplan att.. Sen kan 

det alltid hända oförutsedda händelser som gör att nu är det faktiskt ganska 

opassande att göra den här förändringen utan nu måste vi kanske pausa lite. 
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Där gäller det ju också att det måste få vara ok ibland att pausa, det är ju 

slutmålet som är det viktiga. Annars är ju risken att allt faller om man bara kör 

på utan att bry sig om vad som händer på andra kanter.  

81.  RA Deltagande ja, du har pratat väldigt mycket om deltagande tycker jag. 

82.  RA Har ni försökt att motivera delaktighet från personalen? 

83.  R6 Ja och det har ju varit ganska nytt i och med att vi har ju inte tidigare jobbat så 

mycket med arbetsgrupper på det här sättet utanför projektet heller. Utan det 

har väl varit lite då och då som vi har haft någon form utav handläggargrupp 

som har fått ta fram någon ny rutin eller vad det nu kan handla om. Men 

ganska ofta så har det var teamledarna som sitter och jobbar fram och dem har 

ju också en nära koppling till handläggarna såklart och kan hämta in deras 

synpunkter vilket de självklart ska göra. Men det blir ju inte en direkt 

delaktighet för handläggarna på det sättet så att det har var en omställning 

också för handläggarna att men dels så ta sig den tiden att vara delaktig i en 

arbetsgrupp. Men också att det blir ett nytt sätt att tänka och "får jag vara med 

och jobba fram det här det brukar ju bara chefen bestämma" och att man 

kanske ibland har varit lite rädd för att föreslå saker i arbetsgruppen utan mer 

ställt frågor. Att "vi skulle vilja ha det så här" och då har jag ibland fått 

återkoppla, men skriv som ni vill ha det. Det värsta som kan hända är att 

någon säger att ni behöver ändra på det. Det är inte värre än så utan, så ja det 

har varit en förändring såklart. 

84.  JM Hur stora var de här arbetsgrupperna? Du kanske redan har sagt det men.. 

85.  R6 Nej, jag tror inte att vi har varit inne på det. Det har varit lite olika. Ibland har 

det varit så amen vi har kanske en var ganska stor, jag tror det var elva 

personer, nio medlemmar och sen så var vi två samordnare. Det var jag och 

sen så var det metodstödjaren. Men det har inte varit så alltid att alla kanske 

har kunnat vara delaktiga sen utan de har haft inbjudan till arbetsgruppen men 

sen av olika anledningar antingen inte kunnat eller haft möjlighet eller inte 

velat. Jag vet inte. Men normalt fem-sex personer, något sådant. Vi brukar 

försöka få med, vi är fyra enheter och eftersom att det här berör alla så har vi 

försökt få till så att det är någon från varje enhet oftast. Sen beror det på vad 

det är för frågor, ibland det ju vara någonting som bara rör en enhet lite mer. 

Vi är en futorganisation eller futgrupp, och fut tillhör också kvalitetsenheten. 

De jobbar mot felaktiga utbetalningar. Ibland det kanske där någonting som 

rör deras arbete och då vill ha en representant från fut i arbetsgruppen. Ibland 

kanske någon teamledare är med, så det är jätteolika hur det är och har sett ut. 

Men runt fem, sex, sju personer har varit vanligt. 

86.  RA Hur väljs de här representanterna ut från de olika enheterna? 

87.  R6 Det har varit också lite olika. Ibland så har till exempel, enhetschefen eller 

teamledarna valt ut eller lämnat förslag. Ja men de här skulle var bra och sen 

kontaktat dem och frågat. Eller så har det varit en öppen fråga i teamen. Vilka 

skulle vilja vara intresserade av att vara med? Och är det många som 

intresserade då det blir det ju såklart, då får styrgruppen eller enhetscheferna 

välja vilka som kommer med. Så det inte blir, det kan ju bli svårt om man 
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sitter tjugo personer och ska försöka enas om någonting. Det kan ju ta lite tid 

att komma framåt då. Så det måste ju också vara en rimlig storlek på gruppen. 

Men jag har inte hört någonting om att det någonsin har varit så att det har 

varit för många. Så man får välja bort utan jag bara tänker mig att det kanske 

blir så. 

88.  JM De här arbetsgrupperna är de generella eller de är specifika för just detta 

projekt. 

89.  R6 Tänker du ifall dem är olika eller? 

90.  JM Ja, jag tänker mig att sätter man ihop arbetsgruppen just för RPA-

implementering till exempel. Och sen om det kommer något nytt projekt är det 

en ny arbetsgrupp då eller man har en arbetsgrupp som för alla projekt? 

91.  R6 Det är en ny arbetsgrupp för varje fråga och arbetsgruppen, medlemmar väljs 

ut beroende på vilka skulle vara lämpliga. Det styrgruppen tittar på är främst 

då, ja men vilka funktioner är lämpliga och sen så till exempel vi vill ha 

hälften handläggare och hälften från fut och det bör vara sex stycken. Och sen 

antingen att styrgruppen väljer ut namngivna individer eller ställer frågan till 

dem som har de här arbetsuppgifterna, "vi behöver tre stycken, vilka vill?". 

Det har varit lite...Ibland har det varit återkommande personer för det är 

handläggare till exempel som är väldigt aktiva och vill vara med i 

förändringsarbetet. Men jag tror att det är bra också att det byts ut att man får 

flera ögon.  

92.  JM Hur utvärderar ni huruvida ni har lyckats med projektet eller inte? 

93.  R6 Vi hade ju dels det här måttet att vi ville få ut, hur många vi ville få ut i egen 

försörjning som vi tittade på då 2020. Det lyckades vi med och vi får hoppas 

att det håller i sig efter när automation är fullt ut och vi inte har Corona så att 

vi kan jobba liksom så som det var tänkt. Förhoppningsvis då så vi ser det sig 

en effekt även då så att det inte bara var tur förra året. Men sen så har vi ju 

också, det är en E-tjänst som var lite en förutsättning för att... Den införde vi 

innan vi införde RPAn, så att man kan ansöka digitalt. För det är de digitala 

ansökningarna som RPA kan hantera och där har vi också ett mått på många 

som använder E-tjänsten för ju fler som använder E-tjänsten ju fler 

ansökningar kan RPAn hantera och ju mer tid sparar vi. Har vi ett väldigt lågt 

deltagande i eller användande av E-tjänsten då kan vi ju inte spara så mycket 

tid. Så nu ligger vi på runt 75 procent av de som söker månadsvis som 

använder E-tjänsten. 

94.  JM Arbetar ni någonting med att befästa förändringen? Liksom försöka se till att 

förändringen kvarstår så att man inte går tillbaka till gamla vanor och 

arbetssätt. 

95.  R6 Ja. Det är jätteviktigt och där handlar det mycket om att hela påminna om det 

nya arbetssättet och att det hålls levande och särskilt i början tänker jag innan 

det kanske har satt sig ordentligt. Och just nu sitter vi mycket med och ser 

över vår process och de rutiner som är kopplade till processen, för de behöver 

ju uppdateras i samband med att vi ändrar arbetssättet. När RPAn  till exempel 
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då införs och nu när fler steg införs så betyder ju det att då är det ju saker och 

ibland färre saker om handläggaren ska göra och då behöver rutinen 

uppdateras. Den informationen behöver nå handläggarna. Där har vi ett system 

där vi när vi uppdaterar en rutin så går alltid teamledaren igenom den 

uppdaterade rutinen med handläggaren Och som jag nämnde tidigare, just när 

det gäller specifikt med RPAn så håller jag i lite olika typer av forum för att ge 

information och ifall det finns frågor kring det. Just för det påverkar hur man 

jobbar i vårat verksamhetssystem. Man behöver ju ta hänsyn till att nu finns 

det ju en digital medarbetare här och jag ska inte plocka ärenden från den 

roboten.  

96.  JM Men forumen är i utbildningssyfte då eller? 

97.  R6 Vad sa du? 

98.  JM Är forumen i utbildningssyfte då eller? 

99.  R6 Ja, alltså då när jag haft sådana tillfällen så har det varit specifikt uttalat att nu 

är det i syfte att ge den här informationen och sen att det finns utrymme för 

frågor. Men jag har aldrig använt de här forumen där tanken är att jag bara ska 

samla in synpunkter öppet. De använder jag aldrig till att ge egen information. 

För jag vill inte ta den tiden utan då bokar jag in ett extratillfälle som är 

specifikt för det här. 

100.  RA Har personalen utbildats inom RPA? 

101.  R6 Inte någon formell utbildning utan det är ju den informationen som jag har gått 

ut med som löpande då vartefter när det blir fler och fler steg. Dels 

information om vad den programmeras för härnäst så att man hela tiden vet 

vad som kommer. Det ska inte dimpa ned från skyn helt plötsligt att "oj, nu 

har vi en robot" utan man ska vet vad som är på gång. Men också då när vi har 

lanserat ett steg att det har en information ut till handläggarna att nu är det så 

här det fungerar när roboten är inne och det här behöver du tänka på och så 

vidare. 

De har inte gått någon formell utbildning så om RPA.  

 

102.  JM Vi har två frågor kvar, har du tid med det? 

103.  R6 Jag har tid 

104.  JM Känner du att det är något som vi har glömt i den här intervjun som du känner 

är viktigt när det kommer till RPA och förändringsledning mer specifikt. 

105.  R6 Nej, jag tror inte det. Det känns som att vi har pratat om lite allt möjligt. 

106.  RA Då så. Vi har i litteraturen kring förändringsledning identifierat ett antal 

områden eller framgångsfaktorer som verkar vara centrala inom just 
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förändringsledning och vi undrar du skulle ha möjlighet att rangordna dem? 

Om vi delar skärm så ska du få se allihopa samtidigt. 

107.  JM Ser du nu eller? 

108.  R6 Ja, men jag ser.  

109.  RA Då har vi vision, ledarskap, deltagande, och kommunikation och att befästa 

förändring. Vi har lite, det kan vara lite otydligt men var en liten förklaring på 

vad vi syftar på efter varje område eller framgångsfaktor. 

110.  R6 Alla dem här ju. Det går ju inte att vara utan någon utav dem. Men jag skulle 

som första sätta visionen, just att ha den här målbilden. Här är vi nu, här var 

vi, här är vi nu och hit ska vi. Dels att man har samma mål men också att 

såklart att alla är medvetna om varför gör vi den här förändringen. Varför 

tänker vi oss den här förändringen? 

Sen skulle jag sätta deltagande, att involvera de som berörs i 

förändringsarbetet. Det måste inte nödvändigtvis vara många personer som det 

står här ifall det är få som blir påverkade. Men att de som blir påverkade får 

delta och vara delaktiga.  

Sen skulle jag sätta ledarskap, för det blir jätteviktigt för att personalen ska 

känna ett stöd från sin ledning och veta riktningen. Det hör ju väldigt mycket 

ihop med visionen också.  

Och sen kommunikation och den tänker jag går in i alla andra. För man 

kommunicerar ju visionen och även där i ledarskapet och deltagandet så 

handlar det också om kommunikation.  

Sen sätter jag befästa förändringen sist eftersom att det är den som sker sist i 

det här flödet kan man ju säga. Jag sätter den inte sist för att den är oviktig 

utan men där för att det ska bli en naturlig del av dagliga verksamheten så är 

det ju viktigt att man genom kommunikation, ledarskapet och visionen och 

deltagande för fram att det här var inte något vi sysslade med nu i tre månader 

i ett projekt och sen avslutade. Utan det här är våran vardag. Det som var 

projekt är nu det nya. Liksom vardagen är ju alltid föränderlig, det är ju 

väldigt aktuellt, särskilt inom ekonomiskt bistånd som det här handlar om. 

Eftersom att vi jobbar med människor, vi måste möta människor där de 

befinner sig och det kan förändras.  

 

Vision  

Deltagande 

Ledarskap 

Kommunikation 

Befästa 
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111.  RA Yes. All right. Jättebra! 

112.  RA Det var alla frågor som vi hade och jag vill tack så jättemycket! 

113.  JM Ja tack så jättemycket! 

114.  R6 Ja, men tack så mycket! 

115.  R6 Jag vet inte om det blev tydligt men jag svarade ju inte på första frågan om 

min roll i det här. Men ni kanske förstått den ändå eller?  

116.  RA Jag tror vi har fått klarhet i det.  

117.  R6 Det jag gör egentligen är ju att det är jag som är kontakten mellan IT och 

verksamheten. Jag har ju kontakt IT i princip dagligen och jag tar fram 

underlag på hur roboten ska klicka sig fram i vårt system. Vad är det vi vill att 

den ska göra? Och sen är det IT som programmerar och sen så håller jag 

mycket i informationen sen till verksamheten att vad era önskemål gick att 

förverkliga, vilka gick inte att förverkliga, vad är det som händer nu och så 

vidare. Så det blir väldigt mycket en länk där och liksom översätta språket åt 

båda håll. 

118.  RA All right 

119.  JM Tack så jättemycket! 

120.  RA Tack! 

121.  R6 Ja, men tack för att jag fick vara med. Hejdå! 

122.  JM Hej då! 

123.  RA Hej, hej! 
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