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Sammanfattning 
 
Titel: RPA – den ”digitala medarbetarens” påverkan på controllerrollen 
 
Författare: Karin Modie och Johanna Nyberg 
 
Handledare: Peter Gustavsson  
 
Nyckelord: RPA, Robotic Process Automation, controller, styrning, förändringsledning 
 
Bakgrund: Automatisering såsom Robotic Process Automation följs av en debatt 
huruvida dess innebörd är något fördelaktigt eller hotfullt för såväl anställda som företag. 
RPA har kapacitet att ersätta voluminösa och repetitiva arbetsuppgifter, vilket ligger till 
grund för både intresse och oro på arbetsmarknaden. Controllerrollen är vidare en 
mångfacetterad roll som präglas av tidspress och begränsad möjlighet att spendera 
arbetstid på värdefull analys. Yrkesrollen utgör därmed en intressant kontext för att 
studera hur automatisering kan tänkas verka för att skapa förändring. Utifrån tidigare 
forskning har RPA:s påverkan på en specifik yrkesroll inte behandlats, vilket skapar 
relevans i följande studies syfte. Vidare ämnar denna undersökning skapa underlag för 
företag att nå en framgångsrik implementering av tekniken. 
 
Syfte: Syftet med följande studie är att beskriva på vilket sätt controllerrollen kan tänkas 
förändras genom implementering av RPA, samt vilka följder tekniken kan få för såväl 
yrkesrollen som dess tillhörande företag. 
 
Metod: Denna empiriskt drivna studie karaktäriseras av ett kvalitativt tillvägagångssätt 
med utgångspunkt tagen i ett realistiskt perspektiv. Studiens empiri har samlats in genom 
semistrukturerade intervjuer med åtta controllers samt sex personer insatta i ämnet för 
RPA. 
 
Slutsats: RPA har kapacitet att assistera, möjligtvis ersätta, controllern i området för 
befattningens informationsproduktion. Genom denna tidsbesparing kan controllern 
spendera mer tid på proaktiv analys av kvalitetssäkrad information, något som resulterar 
i mer välgrundade beslutsunderlag för företag i stort. Vidare kan mjukvaran bidra med 
ökad effektivitet, flexibilitet och kvalitet, vilket kommer till olika uttryck för controllern 
och dess företag. Till följd av att RPA kan ersätta den fysiska medarbetaren i sedvanliga 
uppgifter, uppstår dock utmaningar för controllern i att bibehålla verksamhetsförståelse 
samtidigt som oro för nedskärningar kan spridas i personalstyrkan. Av den orsaken kan 
motstånd till förändring uppstå, vilket är en utmaning företag behöver hantera. För att nå 
en framgångsrik implementering av RPA bör företag därav ta hänsyn till aspekter såsom 
vikten av förberedelsearbete, upprättandet av en fungerande förvaltningsmodell, samt ett 
aktivt ledarskap genom hela implementeringsprocessen.  
  



  



Abstract  
 
Title: RPA - the “Digital Coworker” and its Influence on the Controller 
 
Authors: Karin Modie och Johanna Nyberg 
 
Supervisor: Peter Gustavsson  
 
Key words: RPA, Robotic Process Automation, controller, management control, change 
management  
 
Background: Automation, such as Robotic Process Automation, is followed by a debate 
of whether it is beneficial or threatful for companies and its employees. The technology 
has the capacity to replace voluminous and repetitive tasks, which implies both interest 
and concern on the labor market. Furthermore, the controller is a multifaceted role 
characterized by time pressure and limited opportunity to work with valuable analysis. 
The role is thus an interesting context for studying how automation can create change. 
Based on previous research, RPA´s impact on a specific occupational role has not been 
addressed, which creates relevance in the purpose of the following study. Moreover, this 
study aims to create prerequisite for companies to achieve successful implementation of 
the technology.  
 
Purpose: The purpose of the study is to describe how the occupational role of a controller 
can change through implementation of RPA, as well as the consequences the technology 
can have for both the professional role and its associated company. 
 
Methodology: This empirically driven study is characterized by a qualitative approach 
based on a realistic perspective. The empirical data has been collected through semi 
structured interviews with eight controllers and six persons well familiar with the subject 
of RPA. 
 
Conclusion: RPA has the capacity to assist, alternatively replace, the controller in the area 
of information production. Through time saving, the controller can spend more time on 
proactive analysis of quality assured information, resulting in more well-founded decision 
making. Furthermore, the software can contribute to increased efficiency, flexibility and 
quality, which comes to different expressions for the controller and company. Due to the 
fact that RPA can replace the physical employee in customary tasks, however, challenges 
arise for the controller to maintain business understanding. Simultaneously, concerns 
about dismissals can be spread in the company. For that reason, resistance to change can 
arise, which is a challenge companies need to handle. In order to achieve a successful 
implementation of RPA, companies should take into account aspects such as the 
importance of preparatory work, the establishment of a functioning management model, 
and active leadership throughout the implementation process. 
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1. Inledning 

 
1.1 Bakgrund 

 
“Unless we find as many tasks to give humans as we find to take away from 
them, all the social and psychological ills of joblessness will grow, from 
economic recession to youth unemployment to individual crises of identity” 
(Davenport & Kirby, 2015, s.60) 
 

Maskiner som ersätter mänsklig arbetskraft är varken häpnadsväckande eller ett nytt 
fenomen. Vad som kan anses mer anmärkningsvärt, är att stora delar av de välutbildade 
segmenten inom tjänstesektorn påstås bära risk för att bli utkonkurrerade av datorisering 
och robotisering. Den förväntade utvecklingen sker dessutom i hög hastighet. Inom 20 år 
beräknar Fölster1 (2014) att ekonomers arbetsuppgifter på den svenska arbetsmarknaden 
med 50 procent sannolikhet kan komma att ersättas av datoriserade, alternativt 
robotiserade lösningar. 
 
Robotisering är vidare något många associerar med robotar som glider runt i 
industrimiljöer och utför fysiska arbetsuppgifter. Robotic Process Automation (RPA) är 
emellertid ett begrepp som medför att företag står inför ett nytt vägskäl, där denna 
visualisering inte längre överensstämmer med verkligheten. RPA refererar till en 
mjukvara som kan konfigureras till att genomföra administrativt och repetitivt arbete som 
idag utförs av människor, exempelvis förflyttning av data mellan olika system samt att 
kvalitetssäkra information. (Willcocks, Lacity & Craig, 2015) 
 
Mjukvaran har på senare tid uppmärksammats av såväl forskare som allmänhet och skapat 
en debatt kring huruvida teknologin innebär något fördelaktigt eller något skadligt för 
anställda respektive företag. Willcocks, Lacity och Craig (2015) menar att användare av 
RPA har kunnat redovisa lägre kostnader, ökad servicekvalitet, mindre felmarginaler och 
kortare leveranstider. Emellertid skapar denna form av teknologi även oro bland såväl 
redan yrkesverksamma personer, som de på väg ut på arbetsmarknaden. En fråga som blir 
relevant i ämnet är huruvida den mänskliga arbetaren riskerar att bli redundant till följd 
av RPA. Eller i mer extensiv mening, vad ska vi människor ägna vår tid till om behovet 
av mänsklig förmåga sakta avtar? 
 

                                                           
1 Nationalekonomen och samhällsdebattören Stefan Fölster anses vara en av Sveriges främsta experter 
inom automatisering, digitalisering och framtidens jobb. Forskaren som sedan 2007 är adjungerad 
professor i nationalekonomi har en lång meritlista, där han bland annat varit VD för Handelns 
utredningsinstitut, chefekonom på Svenskt näringsliv, samt författare till ett antal uppmärksammade 
rapporter angående teknologins inverkan på arbetssamhället. Idag är Fölster VD för tankesmedjan 
Reforminstitutet.  

https://hbr.org/search?term=thomas+h.+davenport
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Lacity och Willcocks (2015) presenterar som svar på denna oro även en annan 
infallsvinkel till robotisering i artikeln What knowledge workers stand to gain from 
automation.  
 

“Knowledge workers consistently tell us they want to be liberated from such 
highly-structured, routine, and dreary tasks to focus on more interesting 
work. Some are actually getting that wish, thanks to a new approach known 
as Robotic Process Automation (RPA).” (Lacity & Willcocks, 2015, s.3) 
 

Lacity och Willcocks (2015) argumenterar för att RPA befriar arbetstagare från 
synnerligen repetitiva, rutinmässiga och “trista” uppgifter, så att de istället kan fokusera 
på sådana av mer intressant och utvecklande karaktär. På liknande sätt lyfter Davenport 
och Kirby (2015) begreppet augmentation, där författarna menar att robotisering kan ses 
som ett stärkande komplement till den mänskliga medarbetaren. Augmentation innebär 
att först se till vad medarbetarna gör i dagsläget, för att sedan skapa förståelse för hur 
arbetet skulle kunna fördjupas, istället för att reduceras, i och med implementering av en 
robot (ibid.). Ett aktuellt och verklighetsbaserat exempel som enligt oss författare kan 
belysa detta fenomen är implementeringen av RPA på arbetsmarknadsförvaltningen i 
Trelleborgs kommun. Genom att låta en robot granska samtliga bidragsansökningar, 
kunde kommunens medarbetare ägna mer tid till att träffa arbetssökande och hitta 
passande jobb till dessa. Initiativet resulterade i att betydligt fler människor gick från 
bidrag till arbete, samtidigt som de anställda på kommunen upplevde en mer givande 
arbetsmiljö. (Dagens Industri, 2018) 
 

“Instead of seeing work as a zero-sum game with machines taking an ever-
greater share, we might see growing possibilities for employment. We could 
reframe the threat of automation as an opportunity for 
augmentation” (Davenport & Kirby, 2015, s.60) 

 
Utifrån denna bakgrund kan ekonomifunktionen controller vidare utgöra en intressant 
kontext för att undersöka RPA:s inverkan på en specifik yrkesroll närmare. Anledningen 
till detta är att controllerns arbetsdag präglas av såväl rutinmässig 
informationsproduktion, som mer abstrakta aktiviteter i form av analys och 
kommunikation (Lindvall, 2017). För att mer konkret redogöra vad 
informationsproduktion innebär, beskriver Lindvall (2017) det som att exempelvis hämta 
data från olika system, kvalitetssäkra data och framställa rapporter. På grund av 
informationstekniska begränsningar måste controllern dessutom ofta hantera dessa 
uppgifter manuellt. Härav följer att en stor mängd arbetstid allokeras till lågproduktivt 
framtagande av ekonomisk information, istället för det författaren kallar mer 
värdeskapande analysaktiviteter. (ibid.) 
 
Eftersom controllerns informationsproduktion som Lindvall (2015) beskriver, på pappret 
liknar de aktiviteter som RPA kan konfigureras till att utföra, uppstår ett antal frågor. Kan 
RPA vara en potentiell lösning till att den framtida controllerns tidsbudget fördelas på ett 

https://hbr.org/search?term=thomas+h.+davenport
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mer önskvärt sätt? Eller kan RPA rentav vara startpunkten för att yrkesrollen i framtiden 
rationaliseras bort? Lindvall (2017) menar att utveckling av nya organisatoriska roller 
inom företag är av stor vikt när det sker IT-drivna organisationsförändringar, vilket 
återigen fördjupar intresset i att studera en IT-baserad förändring såsom RPA. Företag 
måste sammanfattningsvis se över både strukturmässiga aspekter ur ett företagsperspektiv 
och individuella aspekter för respektive roll i företaget, vilket sannolikt kommer att 
innebära utmaningar.  
 
1.2 Problemdiskussion 

Enligt Olve (2013) är controllerrollen svårdefinierad, då olika organisationer tycks 
beskriva befattningen på så olika sätt att förvirring uppstår. Vad som däremot kan antas 
som generellt, är att controllerns löpande arbete kretsar kring verksamhetens 
informationshantering. Utifrån ett övergripande perspektiv innebär det att:  
 

• Producera information 
• Analysera information 
• Bidra med input till beslut utifrån analys av information 
• Kommunicera information och beslut till organisationens medarbetare 

(Olve, Lindvall & Nilsson, 2013) 
 
Dessa fyra komponenter bildar något som kan liknas vid en värdekedja, där de senare 
stegen är beroende av dem tidigare. Kritik riktas dock mot controllerrollen, och även mot 
ekonomer i allmänhet, att allt för stor mängd resurser tilldelas informationsproduktion. 
Denna fördelning resulterar vidare i att det mer värdefulla analysarbetet i rollen riskerar 
att försummas. En distinktion kan således göras mellan standardiserat och repetitivt 
högvolymarbete, samt mer säregna analytiska sysslor, där framförallt de förstnämnda har 
potential att effektiviseras. (Olve, Lindvall & Nilsson, 2013)  
 
I denna kontext är det relevant att se till de möjligheter som enligt Davenport och Kirby 
(2015) kan uppstå genom implementering av RPA. Robotisering av rutinmässiga 
arbetsuppgifter kan enligt författarna lämna utrymme för mer analytiskt arbete hos den 
specifika medarbetaren. Olve, Lindvall och Nilsson (2013) hävdar också att med nya och 
integrerade IT-lösningar, samt ett nytt sätt att tänka kring yrkesrollen, kommer troligtvis 
controllerns arbetsdag utformas på ett annat sätt än tidigare. Lindvall (2017) utvecklar 
resonemanget och menar att framsteg inom teknologi leder till att allt fler yrken får 
abstrakta och virtuella inslag i sina roller, samt att relationsarbete ökar. Utifrån dessa 
författares teorier kan RPA tolkas som en potentiell fördel för controllerns funktion. 
  
Seasongood (2016) menar vidare att ekonomichefer idag utvärderar mer moderna och 
effektiva sätt att producera företagsinformation och prognoser, till exempel genom olika 
typer av digitala system. Den pågående finansiella omvandlingen leder företag mot att 
alltmer utforska IT-lösningar likt RPA, då det finns en allmän antydan om att denna typ 
av automatisering leder till ökad kostnadseffektivitet (ibid.). Ponera att maskiner kan 
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arbeta dygnet runt samtliga dagar om året, samt att kostnaden för licensiering av en robot 
är mycket lägre än ersättningen för en heltidsanställd. Vidare är robotar skonade från den 
mänskliga faktorn, vilket minskar risken för manuella fel och sparar resurser som annars 
läggs på kvalitetsuppföljning. Mot den bakgrunden menar Lacity och Willcocks (2015) 
att organisationer genom användning av RPA kan minska kostnader i form av löner, 
övertid, förmåner samt andra indirekta kostnader.  
 
En kvarstående fråga i sammanhanget är dock hur människorna i verksamheten påverkas 
av en implementering. I Zuboffs (1988) studie av åtta organisationer mellan år 1981 och 
1986 uttryckte kontorsarbetande personal att automatisering fått dem att känna sig som 
djur, då deras individuella personligheter inte längre kunde komma till uttryck. Merchant 
och Van der Stede (2017) menar dock att automatisering idag kan resultera i mer 
motiverade medarbetare, då icke-önskvärda och rutinmässiga uppgifter kan rationaliseras 
bort. De olika inställningarna som ovan författare presenterar, antar vi delvis bero på den 
tidsskillnad som finns mellan deras författarskap. De anställda som Merchant och Van 
der Stede (2017) syftar på i sitt resonemang menar vi är verksamma i en tid redan präglad 
av digitalisering, till skillnad från dem i den kontext Zuboff (1988) beskriver. Samtidigt 
kan de skilda uppfattningarna likväl vara kopplat till hur olika individer uppfattar sitt 
arbete som meningsskapande för deras identitet och självbild. Av den anledningen bör 
företag beakta att alla människor inte värderar automatisering på samma sätt. 
 
Seasongood (2016) lyfter likväl fram att effektivisering av enkla och repetitiva 
arbetsuppgifter ger anställda möjlighet att lägga mer tid på strategiska, och för företagets 
del, mer värdefulla uppdrag. Det är emellertid viktigt att ledningen har en plan för 
automatisering, då det högst sannolikt kommer att påverka människors arbetsroller och 
angränsande processer i väsentlig utsträckning (Lindvall, 2017). Enligt Lindvall (2017) 
innebär detta exempelvis att omdefiniera ansvarsområden och försöka optimera 
nuvarande processer. I sammanhanget anser vi att det återigen är av intresse att rikta fokus 
mot människorna, då dessa kanske inte alltid efterfrågar mer strategiska och värdefulla 
uppdrag. Det är värt att ha i åtanke att vissa medarbetare eventuellt värdesätter mer 
rutinmässigt arbete där social trygghet, snarare än ständig prestation, är av väsentlighet. 
Detta är en aspekt Seasongood (2016) inte berör i sitt resonemang kring uppgifter som 
kan rationaliseras bort i och med implementering av RPA-lösningar. 
 
Efter en litteraturgenomgång inom området för RPA kan det konstateras att 
implementering av tekniken sannolikt kan påverka flera yrkesgrupper vars arbetsmoment 
tidigare antogs nästintill omöjliga att datorisera. Resultaten från Fölsters (2014) studie2 
av hur olika yrkesgrupper riskerar att bli ersatta av digital teknik visade exempelvis att 
fotomodeller är den yrkesgrupp som löper störst risk att datoriseras inom de närmsta 20 
åren. Två saker som är värda att betona är dock att resultaten enbart bygger på tekniska 
förutsättningar, samt att den specifika controllerrollen som är intresse för vår studie inte 

                                                           
2 Fölsters (2014) studie utgår från den svenska arbetsmarknaden. Undersökningen är vidare baserad på 
en metod som först tillämpades av Carl Benedict Frey och Mikael Osborne (2013) vid Oxford University.  
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innefattas i rapportens studerade yrken. Samtidigt visar den litteratur vi har tagit del av 
inom controllerområdet, att diverse IT-lösningar ständigt utvecklar rollen eftersom denna 
yrkesgrupp är högst involverad i företags informationshantering (Lindvall, 2017; Olve, 
Lindvall & Nilsson, 2013). 
 
Vad vi emellertid noterat, är en avsaknad av kvalitativa studier som fördjupar kunskapen 
om sambandet mellan de två olika forskningsområdena, nämligen vilken effekt RPA kan 
komma att ha på den specifika controllerrollen. Tidigare studier inom RPA har använt ett 
mer övergripande och heterogent synsätt när de undersökt huruvida robotisering kommer 
att påverka yrkesroller på arbetsmarknaden framöver, och därmed inte gett utrymme till 
fördjupning inom en specifik yrkesroll. Lindvall (2017) hävdar även att det kvarstår 
frågor kring huruvida framtida automatiseringar av informationshantering kommer att 
påverka controllerrollen och organisatorisk utveckling framöver. Utifrån detta kan ett 
behov av utökad förståelse kring hotbilden mot specifika arbetsroller identifieras, vilket 
är relevant utifrån såväl individens synpunkt som ett organisationsperspektiv.  
 
Studiens empiriska relevans grundar i att företag med hjälp av kännedom kring följderna 
av RPA i ett tidigt skede, kan möjliggöra hanterandet av organisatoriska utmaningar men 
också ta vara på de möjligheter robotisering medför. De organisatoriska utmaningarna 
kan utifrån redan existerande forskning exempelvis vara ett minskat behov av arbetskraft, 
potentiell omformulering av rollbeskrivningar eller andra styrningsrelaterade utmaningar. 
Lindvall (2017) hävdar att företag behöver utökad förståelse över specifika professioners 
arbetsmoment för att kunna implementera IT-lösningar med fördelaktigt resultat. Studien 
hoppas med detta som grund kunna bidra med en mer nyanserad bild, med identifiering 
av såväl positiva som negativa aspekter, av hur RPA kan komma att påverka controllerns 
funktion och företag i stort. Vidare ämnar vi beskriva hur företag bör arbeta för att uppnå 
en lyckad implementering av RPA. 
 
1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva på vilket sätt controllerrollen kan tänkas förändras 
genom implementering av RPA, samt skapa förståelse för vilka följder tekniken kan få 
för såväl yrkesrollen som dess tillhörande företag.  
 
Inom ramen för syftet kommer följande frågor att besvaras: 

• Vilka av controllerns typiska arbetsmoment skulle hypotetiskt sett kunna utföras 
av RPA? 

• Vilka möjligheter respektive utmaningar kan implementering av RPA innebära 
för controllerrollen? 

• Vilka möjligheter respektive utmaningar kan implementering av RPA innebära 
för företag? 

• Vilka aspekter är viktiga för företag att ta hänsyn till för att nå en framgångsrik 
implementering av RPA? 
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1.4 Avgränsning  

För att vidare tydliggöra vår avsikt med detta arbete har vi valt att göra vissa 
avgränsningar. Enligt Rienecker och Stray Jørgensen (2014) är det av stor vikt att 
presentera och motivera valda ramar för sitt forskningsprojekt, för att undvika skapandet 
av felaktiga förväntningar hos läsaren. Först och främst har vi valt att avgränsa oss till 
företag verksamma på den svenska marknaden, då detta underlättar kommunikation och 
svarsfrekvens hos studiens respondenter. Vi anser dessutom att den svenska controllern 
är av särskilt intresse utifrån studiens problemdiskussion, eftersom denna till skillnad från 
den amerikanska controllerrollen eftersträvar en mer affärsorienterad inriktning snarare 
än att ha ansvar för redovisningsnära uppgifter (Olve, 2013). 
 
Vidare har vi i denna studie valt att avgränsa oss från den mer tekniska aspekten av RPA, 
det vill säga de olika tekniska förutsättningar som krävs för implementering av 
mjukvaran. Vi har istället valt att fokusera på teknikens egenskaper och tänkbara 
arbetsuppgifter utifrån controllerrollens ansvarsområden, samt vilka konsekvenser en 
implementering av RPA skulle kunna få för yrkesrollen samt företag i stort. Skälen till 
denna avgränsning är dels att ställa mindre krav på teknisk kunskap hos oss författare, 
samt att bidra med mer allmän förståelse för de förändringar RPA kan komma att bidra 
med i företagskontext. 
 
1.5 Målgrupp och tänkt kunskapsbidrag 

Studiens resultat skall bidra med insikt i hur implementering av RPA kan komma att 
påverka controllerrollen och företag, men också visa på hur aktörer inom organisationer 
proaktivt kan agera för att styra denna utveckling till sin fördel. 
 
För företag som tar del av denna undersökning hoppas vi kunna bidra med kunskap om 
de eventuella värdeökningar implementering av RPA kan medföra. Samtidigt är vår 
förhoppning att ledningen i företag ska få insikt i de organisatoriska utmaningar RPA kan 
komma att innebära, samt hur dessa bör bemötas. Detta för att undvika kostsamma 
investeringar som inte når sin fulla potential. Vi är beredda att hålla med Lindvall (2017) 
i hans påstående om att avsaknaden av ett användarperspektiv vid införandet av nya 
tekniska lösningar riskerar göra dessa för avancerade, ofruktbara eller rent av 
försummade i praktiken. Med djupare förståelse för RPA:s kapacitet hoppas vi således 
även ge medarbetare bättre förutsättningar att påverka utfallet av en eventuell 
implementering. 
 
För studenter och andra akademiker med relation till företagsekonomisk utbildning, vill 
vi att studien bidrar med uppmärksamhet för den betydelsefulla IT-frågan inom 
management. Ny teknik medför nya sätt att hantera information inom företag och därmed 
även nya styrningsrelaterade ärenden. Med andra ord berör IT-utvecklingen inte endast 
tekniska institutioner, utan kommer troligtvis få konsekvenser på morgondagens 
kunskapssyn i hela arbetssamhället. 
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2. Metod 

 
2.1 En kvalitativ forskningsstrategi 

För att beskriva och förklara de fenomen och förhållanden som är föremål för vår 
undersökning, har vi valt att ta utgångspunkt i en kvalitativ forskningsstrategi. En vanligt 
förekommande distinktion mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är att den 
sistnämnda metoden vanligtvis lägger mer vikt vid kvantifiering snarare än ord vid 
insamling och analys av data (Bryman, 2011). Justesen och Mik-Meyer (2011) menar att 
personer som bedriver kvantitativ forskning ofta har i syfte att ge förklaring till hur vissa 
förhållanden hänger samman eller att ge en ögonblicksbild av hur samhällsförhållanden 
ser ut just nu. Med andra ord, så eftersträvas att visa på generella mönster inom ett visst 
område, vilket sedan ska kunna generaliseras till andra liknande situationer.  
 
Vid första anblick, ter sig denna intention inte skilja sig nämnvärt från avsikten med vår 
undersökning, nämligen att finna samband mellan egenskaper hos mjukvaran RPA och 
controllerns aktiviteter idag. Justesen och Mik-Meyer (2011) menar dock att kvantitativ 
forskning förutsätter att fenomenet i fokus kan definieras och avgränsas relativt entydigt, 
och därefter kvantifieras. Eftersom förhållandena inom vårt ämnesområde är relativt 
oexploaterade samt kräver en viss grad av tolkning, är det vår uppfattning att den 
kvalitativa forskningsstrategin ter sig mer lämplig. Denna metod ger ett större utrymme 
för en detaljerad granskning av det specifika fenomenet i dess kontext (Bryman, 2011). 
Slutligen menar Alvehus (2013) att en kvalitativ metod ska berika, nyansera samt visa på 
att samband kanske inte är så uppenbara som det kan verka. Detta anser vi stämma väl 
överens med vårt syfte, vilket därmed styrker oss i vårt val av kvalitativ metodansats.  
 
2.2 En induktiv forskningsansats 

Valet mellan kvalitativ respektive kvantitativ metod präglas även av vilken roll teorin ska 
spela i relation till forskningen. Induktion, som vanligtvis förknippas med kvalitativa 
metoder, innebär att teorin är resultatet av en forskningsansats. Deduktion å andra sidan, 
associeras generellt med kvantitativ forskning och innebär att forskaren härleder ett antal 
hypoteser utifrån teorin, för att sedan testa dessa empiriskt. Även om dessa ansatser 
beskrivs ha grundläggande skillnader, påpekas emellertid att sambandet mellan teori och 
praktik är mer komplext än vad man först kan tro. Både induktion och deduktion kan 
rymma inslag av varandra och dessutom kan det vid vissa tillfällen även vara nödvändigt 
att växelverka mellan empiri och teori. I själva verket är därför många 
forskningsprocesser iterativa, medan utgångspunkten grundar i antingen ett empiriskt - 
eller teoretiskt problem. (Bryman, 2011) 
 
Som vi tidigare presenterat finns viss övergripande forskning om hur RPA kan komma 
att påverka arbetsroller inom den närmaste framtiden. Exempelvis har Fölster (2014), 
Lacity och Willcocks (2015) samt Davenport och Kirby (2015) resonerat kring tänkbara 
scenarion där robotisering ersätter människan och därmed skapat en teoretisk grund att 
ytterligare utveckla. Utifrån det perspektivet, skulle möjligtvis vårt arbete kunna vara 
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teoretiskt drivet och därmed utformas deduktivt. Det som däremot talar mer för ett 
induktivt angreppssätt är dels det faktum att vi inte lyckats finna någon RPA-relaterad 
forskning inom det specifika temat för controllern. Avsaknaden av litteratur försvårar 
våra möjligheter att ställa upp hypoteser som kan översättas till beforskningsbara 
företeelser (Bryman, 2011). Dessutom var det i första hand ett empiriskt problem som 
grundlade intresset för vår undersökning, nämligen de oroväckande tidningsrubriker som 
hotar med att robotisering leder till minskad efterfråga på arbetskraft. Några exempel är 
“Robotarna hotar tjänstesamhället” (Eirefelt, 2015) och “Inte längre fråga om robotarna 
tar över – utan när” (Malmström, 2016). Vår förhoppning är att generera mer nyanserade 
slutsatser utifrån empiriska observationer, som kan verka informativa och upplysande för 
såväl företag som anställda. Den induktiva ansatsen utgör därför utgångspunkten i vårt 
arbete. 
 
Värt att nämna är att även om undersökningen är empiriskt driven, så är 
forskningsprocessen som sådan av iterativt slag. Efter att vi som författare identifierat ett 
problem i verkligheten, ansåg vi det som relevant att genomföra en viss teoretisk 
litteraturgenomgång inför vår datainsamling. Dels för att säkerställa en kunskapslucka i 
litteraturen, men också av praktiska skäl för att underlätta utformandet av en adekvat 
intervjuguide. Vidare har vår referensram modifierats allteftersom det empiriska 
materialet samlats in.  
 
2.3 Det realistiska perspektivet 

Då vår avsikt är att beskriva och förklara studerade fenomen och förhållanden så objektivt 
och neutralt som möjligt, har vi vidare valt att utgå från ett realistiskt perspektiv. 
Realismen, som härstammar från den positivistiska vetenskapstraditionen, är enligt 
Bryman (2011) vanligtvis något kvalitativ forskning tar avstånd från. Detta eftersom 
kvalitativ forskning innefattar metoder av mer tolkande karaktär. Justesen och Mik-
Meyer (2011) visar dock inga hinder med att bygga en kvalitativ undersökning på det 
realistiska perspektivet, med reservation för att fullständig objektivitet endast förblir ett 
ideal i alla sorters undersökningar.  
 

“Strängt taget finns det inget sådant som rena, enkla fakta. Alla fakta är redan 
från början selekterade från en universell kontext genom våra 
medvetandeaktiviteter. Därför rör det sig alltid om tolkade fakta” (Schutz, 
2002:29, ur Justesen & Mik-Meyer, 2011, s.17) 

 
Hermeneutiken, som utgör motsatsen till positivismen, antar ett mer tolkande perspektiv 
med syftet att skildra världen såsom subjektet upplever den (Bryman, 2011). Att vi 
ändock valt att utgå från ett realistiskt perspektiv grundar sig i ambitionen att påvisa 
förhållanden oberoende av subjektiva element. Av detta skäl kommer studien lägga 
mindre vikt vid intervjupersonernas personliga upplevelse av deras arbetsvardag, för att 
istället fokusera mer på orsakerna till deras attityder och handlingar. De metodologiska 
konsekvenserna av detta blir att vi som forskare prioriterar generella mönster framför det 
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unika. Likaså är det av stor vikt att vi agerar med forskarneutralitet, i hopp om att 
producera objektiva beskrivningar av den studerade omvärlden. (Justesen & Mik-Meyer, 
2011) 
 
2.4 En multipel fallstudie 

Att undersöka vissa aspekter på ett så objektivt sätt som möjligt, uppnå 
jämförelsedimensioner och samtidigt bevara tolkningsmöjligheter har gjort vårt val av 
forskningsdesign aningen komplicerat. Gränsdragningen mellan en tvärsnittsstudie och 
en fallstudie, som båda var aktuella alternativ i vår forskningsprocess, kan i många fall 
anses som svår (Bryman, 2011). I en tvärsnittsdesign samlar forskaren in data från mer 
än ett fall vid en viss tidpunkt, vilket ska utmynna i en uppsättning kvantifierbar data med 
koppling till flertalet variabler. Detta syftar i att upptäcka generaliserbara mönster och 
olika samband. En fundamental fallstudie däremot, innebär ett detaljerat och ingående 
studium av ett enda fall, med fokus på den komplexitet det specifika fallet uppvisar. (ibid.) 
 
Vi vill hävda att vår undersökning innehåller drag av såväl nomotetiskt som ideografiskt 
synsätt, vilket innebär att vi har som syfte att både identifiera samband inom valt område 
samt belysa unika drag för fallet av controllern. Det som däremot talar mer för en 
fallstudiedesign är målet att belysa controllerrollens specifika fall i förhållande till RPA, 
något som även gör vår undersökning unik i sammanhanget. Utifrån ovan argumentation 
valde vi därför att genomföra en multipel fallstudie, vilket kan liknas vid en förlängning 
av såväl fallstudien som tvärsnittsstudien (Bryman, 2011). Denna forskningsdesign är av 
jämförande karaktär, vilket innebär att forskaren tillämpar identiska metoder för ett 
studium av flera fall i syfte att nå bättre förståelse av en viss social företeelse (ibid.). 
Genom att intervjua flera controllers, är därav vår förhoppning att hitta gemensamma 
punkter i respondenternas arbetsbeskrivningar som kan antas grundläggande för yrket i 
stort. Det överensstämmer med Alvehus (2013) påstående att det enskilda fallet ofta pekar 
mot ett större sammanhang, trots att det är ett avskilt system med egen identitet. 
 
Det bör dock noteras att en multipel fallstudie knappast ökar den statistiska 
generaliserbarheten, utan snarare breddar forskarens tolkningsmöjligheter (Alvehus, 
2013). Då vår ambition inte är att generalisera till en hel population av controllers, utan 
på ett objektivt sätt utforska på vilka sätt RPA kan komma att påverka controllerrollen, 
ansågs en multipel fallstudie kunna bidra med ett tolkningsbart material. En ytterligare 
konsekvens som följer av att studera flera fall är att beskrivningarna svårligen blir lika 
detaljerade som vid studium av ett enda fall (Bryman, 2011). Emellertid hävdar Justesen 
och Mik-Meyer (2011) att kvalitativa undersökningar likt fallstudien, med realistiskt 
perspektiv, vanligtvis tar mindre hänsyn till den lokala kontexten för det studerade 
fenomenet. 
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2.5 Datainsamling  

2.5.1 Litteraturgenomgång 

Under arbetets gång har vi som författare successivt ökat vår kunskap inom studerat 
område genom att kombinera grundlig litteratursökning med empirisk datainsamling. 
Bryman (2011) menar att en omfattande litteraturgenomgång inom valt forskningsfält är 
en såväl viktig som oundviklig process när man bedriver forskning. Inledningsvis är det 
nödvändigt att få kunskap om existerande litteratur för att lyckas finna en kunskapslucka 
eller tvetydighet som fortfarande kan diskuteras. Vidare menar Bryman (2011) att en god 
litteraturgenomgång kan stärka författarens trovärdighet och skepnad av att vara påläst 
inom sitt område. 
 
I arbetets inledande fas genomfördes egna systematiska litteratursökningar. Med 
utgångspunkt i Linköpings Universitets biblioteksdatabas gjordes målinriktade sökningar 
på RPA och controllerrollen för att säkerställa diskrepans mellan dessa två ämnen. 
Skillnad i omfattning på de separata områdena är markant, då RPA sett till sin unga ålder 
är relativt oexploaterat medan controllerverksamheten sträcker sig bak till 1800-talet3 
(Olve, 2013). En litteratursökning inom RPA visade dock att existerande forskning inte 
inriktat sig på den specifika controllerrollen. För att vidare säkerställa detta faktum, valde 
vi som författare att kontakta Nils Göran Olve, adjungerad professor i ekonomiska 
informationssystem samt redaktör till den nionde och tionde upplagan av 
controllerhandboken. Utifrån den erfarenhet Olve har inom området, som författare till 
flertal böcker och forskningsartiklar inom olika aspekter av controllerrollen, kunde vidare 
vårt identifierade forskningsproblem stärkas. 
 
Senare i forskningsprocessen valde vi att använda kedjesökning som metod för att hitta 
lämplig litteratur, vilket innebär att en referens leder vidare till en annan (Rienecker & 
Stray Jørgensen, 2014). Genom att använda erkända och välciterade författare som 
utgångspunkt, kunde vi således finna lämpliga och rekommenderade texter inom studerat 
område. Litteraturen som använts i studien har bedömts kritiskt och modifierats längs 
forskningsprocessens gång för att säkerställa en relevant referensram i förhållande till det 
aktuella sammanhanget. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att ha ett kritiskt 
förhållningssätt till betydelsen och trovärdigheten av de verk man väljer att ta del av. Det 
innebär enligt författaren att relatera olika teorier till varandra och det egna 
forskningsproblemet, samt fundera över källans starka respektive svaga sidor. Genom 
forskningsprocessen har vi som författare därav tagit hänsyn till antal citeringar och att 
materialet som vi tillämpat är publicerat. Vi har även i så stor utsträckning som möjligt 
valt att använda ursprungskällor för att minska risken för feltolkningar av andra författare. 
I de fall äldre källor inkluderats har tidsfaktorns betydelse analyserats samt vid behov 
kompletterats med mer aktuella teorier. Slutligen har information som publicerats av 
diverse hemsidor begränsats till väletablerade organisationer och främst använts i 
studiens inledande avsnitt för att ge en bakgrund till problemet. 

                                                           
3 Enligt Olve (2013) uppkom beteckningen controller i USA runt år 1890. Först 80 år senare började 
termen användas i Sverige.  
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Såväl Rienecker och Stray Jørgensen (2014) som Bryman (2011) och Alvehus (2013) 
menar att studenter som skriver akademiska uppsatser sällan kan ta del av all litteratur 
inom det kunskapsområde de ämnar studera, främst på grund av praktiska skäl. Alvehus 
(2013) framhåller dock att redogörande av en bred teoretisk repertoar är underordnad 
teoridelens argumenterande karaktär. Istället för att beskriva referens efter referens, bör 
författare vinkla sin referensram till studerat problem och använda valda teorier som stöd 
för egna åsikter och argument (Bryman, 2011). Vi vill genom detta poängtera vår 
medvetenhet av att vissa dimensioner inom vårt ämne riskerar att bli obemärkta. Vi har 
därav lagt stor vikt vid att försöka redogöra för hur teorier och begrepp förhåller sig till 
studiens forskningsproblem och vår egen argumentation. 
 
2.5.2 Val av fall 

För studiens empiriska datainsamling valde vi att kontakta såväl controllers som personer 
med kunskap om RPA. Medan samtalen med utvalda controllers representerar studiens 
uttryckliga fall, syftar empirisk kunskap kring RPA till att bredda vår förståelse för 
mjukvaran som fenomen. Eftersom litteraturen kring RPA är relativt begränsad bedömdes 
de kompletterande intervjuerna kunna bidra till en mer relevant intervjuguide inför 
fallstudien såväl som en mer djupgående analys. 
 
Val av personer att intervjua kring RPA grundar sig på ett strategiskt urval. Alvehus 
(2013) menar att denna metod är lämplig när man vill finna intervjuobjekt med specifika 
erfarenheter. Eftersom vi ville få mer förståelse för mjukvarans funktion, nytta respektive 
relaterade risker valde vi att intervjua personer som arbetar aktivt med att implementera 
tekniken i diverse företag. En risk med att använda strategiskt urval är dock att forskaren 
kan bli för strategisk (Alvehus, 2013). Med det menar Alvehus (2013) att det strategiska 
elementet riskerar göra urvalet enkelriktat eller partiskt. I vårt fall skulle det exempelvis 
kunna antas att konsulter som säljer RPA har en övervägande positiv inställning till 
mjukvaran, medan anställda vars arbete blivit ersatt av en robot eventuellt skulle ge en 
annan bild. Detta är något vi har haft i åtanke vid såväl utformande av intervjufrågor som 
när vi tolkat den insamlade informationen. 
 
Urvalet av controllers baseras likväl på strategiska element, dock med visst inslag av 
bekvämlighetsurval. Enligt Alvehus (2013) innebär ett bekvämt urval att forskare väljer 
undersökningsdeltagare utifrån vad som finns nära tillgängligt. Eventuella risker med 
denna metod är att urvalet börjar styra forskningsfrågan och/eller brister i representativitet 
(Alvehus, 2013). För att uppnå önskat antal intervjuer användes till viss del privata 
kontakter som vidareförmedlade uppgifter till lämpliga kandidater. Motivet till att 
använda tillgängliga bekantskaper var således endast att möjliggöra kontakt med 
controllers i nästa led och på så sätt nå ett större urval. Eftersom utvalda personer 
fortsättningsvis inte har någon direkt social koppling till varken varandra eller till oss 
forskare, anses metoden inte ha gett några negativa konsekvenser för resultatet. 
 
Vidare har vi studerat ett heterogent urval av controllers, vilket enligt Alvehus (2013) kan 
bidra till mer nyanser av studerat fenomen. Med andra ord valde vi att inte avgränsa 
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studiens urval av intervjupersoner till en viss bransch eller sektor, eftersom variationen 
av controllers ansågs kunna bidra till mer förståelse för hur RPA kan påverka olika 
aspekter av controllerrollen. Emellertid såg vi det som en fördel om intervjuobjekten 
innehaft sin controllerroll under längre tid, eftersom återkommande arbetsuppgifter är av 
betydelse för studiens frågeställningar. Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) är det i 
realistiskt förankrade studier även fördelaktigt att intervjuobjekten på förhand har viss 
kunskap om det undersökta fenomenet, så att intervjusituationen inte hämmar ett objektivt 
och verklighetstroget material. Därav valde vi att ha två års erfarenhet som krav vid val 
av controllers. Med anledning av att RPA är ett relativt nytt begrepp i svensk kontext, har 
vi i denna studie inte valt att applicera ett liknande erfarenhetskrav vid val av RPA-
experter. Istället såg vi det som en förutsättning att intervjuobjekten relaterade till RPA 
på något sätt arbetar aktivt med tekniken idag. 
 
Det slutgiltiga urvalet av intervjuobjekt visas i tabellerna nedan. Sammanfattningsvis 
genomfördes fem intervjuer med personer insatta i ämnet för RPA samt åtta intervjuer 
med aktiva controllers. Det definitiva antalet intervjuer fastställdes när vi som författare 
ansåg att vi uppnått empirisk mättnad. I kommande empiri - och analysavsnitt kommer vi 
att benämna respondenterna enligt deras beteckning. En minnesregel som vi hoppas 
skänker bättre förståelse i sammanhanget, är att beteckningen för intervjuade RPA-
experter börjar på bokstaven “R”, medan beteckningen för intervjuade controllers börjar 
på bokstaven “C”. 
 

 
Figur 1 – Studiens RPA-insatta respondenter 
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Figur 2 – Studiens controllerrespondenter 

Användning av icke-sannolikhetsurval likt strategiskt urval och bekvämlighetsurval 
medför onekligen vissa begränsningar för vår undersökning. I synnerhet menar kritiker 
att forskningsresultat från kvalitativa studier, där endast ett fåtal individer medverkat, 
omöjligen kan generaliseras till en större population (Bryman, 2011). På så sätt kan vårt 
urval av åtta controllers, som erhållits på andra grunder än slumpmässig urvalsteknik, 
knappast antas vara representativt för samtliga controllers i Sverige. Följden av detta är 
att vi som uppsatsförfattare behövt agera med eftertanke när vi uttalat oss om studiens 
generaliserbarhet. Vi kan ej med säkerhet hävda att studiens slutsatser är giltiga för hela 
controllerverksamheten, utan endast presentera indikationer på hur implementering av 
RPA kan komma att påverka yrkesrollen.  
 
2.5.3 Semistrukturerade intervjuer 

Utifrån studiens frågeställningar samt övergripande tidsram, ansågs intervjutekniken 
mest lämplig i förhållande till andra forskningsmetoder då den rymmer en högre grad av 
flexibilitet (Bryman, 2011). Att genomföra intervjuer för att närmare studera ett 
identifierat problem, är enligt Bryman (2011) även den mest förekommande tekniken för 
datainsamling inom kvalitativ forskning. En intervju kan vara mer eller mindre 
strukturerad beroende på vilken typ av information forskaren eftersöker. I de sällsynta 
fall intervjutekniken används i kvantitativ forskning föredras strukturerade intervjuer, 
medan semistrukturerade samt ostrukturerade intervjuer är mer förekommande i 
kvalitativ forskning. (Bryman, 2011; Justesen & Mik-Meyer, 2011) 
 
Vidare skapar även val av forskningsperspektiv konsekvenser för planering och 
genomförande av en intervjuundersökning. Inom det realistiska perspektivet eftersträvar 
forskaren allt som oftast ett objektivt material som ska kunna prövas och kontrolleras i 
efterhand. För att främja trovärdiga och generaliserbara resultat som är fria från 
personliga attityder och partiskhet föredras därför i många fall en strukturerad 
intervjuguide. Denna intervjuform prioriterar slutna frågor med definierade 
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svarsalternativ, som ställs till intervjupersonen i en på förhand bestämd ordningsföljd. 
(Justesen & Mik-Meyer, 2011)  
 
Även i den semistrukturerade intervjuformen förbereder forskaren en guide med specifika 
teman och huvudfrågor som ska besvaras. Skillnaden från den strukturerade intervjun är 
att frågorna oftare är av mer allmän och öppen karaktär, samt att utrymme ges för 
oväntade och intressanta inslag. Detta faktum gör den semistrukturerade intervjuformen 
lämplig när forskaren arbetar både explorativt för att driva kunskap, men samtidigt har 
ett antal ämnen som intervjupersonen önskas reflektera över. (Bryman, 2011; Justesen & 
Mik-Meyer, 2011) 
 
Slutligen liknar Bryman (2011) den ostrukturerade intervjun vid ett vanligt samtal, där 
forskaren ställer få frågor som intervjupersonen får associera fritt kring. Det saknas på så 
sätt en intervjuguide med exakt formulerade frågor och ordningsföljd, utan innehållet 
definieras primärt av intervjuobjektet. Denna strategi är mer lämplig när forskaren saknar 
kunskap inom det studerade området eller om temat är av känslig karaktär. (Justesen & 
Mik-Meyer, 2011) 
 
För att säkerställa insamlad datas relevans i förhållande till undersökningens syfte, 
beslutade vi att genomföra intervjuer med hjälp av en på förhand definierad intervjuguide. 
Vi anser att vår flerfallstudie kräver ett visst mått av struktur för att möjliggöra jämförelse, 
och av detta skäl ansåg vi en ostrukturerad intervju inte vara aktuell. Samtidigt är det 
rimligt att anta att controllerrollen ser olika ut på olika företag, vilket innebär att 
omformulering eller eventuella följdfrågor kan vara nödvändigt. Denna aspekt 
tillsammans med att vi tagit ansats i den kvalitativa metoden med mer generella 
frågeställningar, fick oss även att utesluta den strukturerade intervjun. 
 
Mot den bakgrunden har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer, vilket 
tillåter mer detaljerade beskrivningar och oväntade inslag som kan vara betydelsefulla. 
Eftersom vi utgår från ett explorativt angreppssätt och samtidigt önskar att 
intervjuobjekten reflekterar över samma tema, anses denna intervjuform lämplig. För att 
upprätthålla objektivitetsidealet var det därför av stor vikt att öppna frågor ställdes på 
samma sätt och av samma intervjuare för att säkra likartad inverkan (Justesen & Mik-
Meyer, 2011). Vi valde även att inkludera en del slutna frågor, vilket vanligtvis används 
i mer strukturerade intervjuer, i hopp om att minimera vår egen inverkan på 
intervjuobjektet. 
 
2.5.4 Tillvägagångssätt 

De intervjuguider som använts i denna studie (se bilaga 1 och 2) utformades efter att en 
preliminär teoretisk referensram utarbetats. Enligt Bryman (2011) är det fördelaktigt att 
införskaffa grundläggande kunskap om det område man ämnar studera inför 
datainsamling, för att säkerställa att intervjufrågorna berör de teman som är av intresse. 
Av den anledningen valde vi dessutom att genomföra samtliga RPA-relaterade intervjuer 
innan controllerintervjuerna påbörjades. Vår uppfattning är att förståelse för RPA-
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teknikens funktion var av stor vikt för att möjliggöra adekvata frågeställningar relaterade 
till controllerns arbetsroll. 
 
Intervjuerna pågick i genomsnitt i 49 minuter. Tio respondenter intervjuades ansikte mot 
ansikte på deras arbetsplats, medan övriga fyra intervjuer genomfördes via telefon eller 
Skype. Anledningen till att använda telefonintervjuer var framförallt den tids- och 
kostnadsbesparing metoden gav upphov till, även om direkta intervjuer prioriterades i 
största möjliga utsträckning. Enligt Bryman (2011) finns vissa risker med att genomföra 
telefonintervjuer, exempelvis att tekniska svårigheter kan uppstå samt att tolkning av 
kroppsspråk hindras. Förutom vissa tekniska störningar vid ett intervjutillfälle, upplevde 
vi dock inga märkbara skillnader i responsen vi fått via de olika metoderna. 
 
Efter att respondenterna gett sitt godkännande, spelades samtliga intervjuer in för att 
möjliggöra efterföljande transkribering (se avsnitt 2.6). För att vidare minimera risken av 
att tekniska bekymmer hindrar en fullständig redogörelse av samtalen användes dubbla 
inspelningskällor. Vi som intervjuare upplevde inte att mikrofonerna inverkade på 
intervjusituationen, även om Bryman (2011) menar att inspelningsmomentet i sig kan 
göra vissa respondenter spända eller oroliga. Eftersom undersökningsdeltagarna uttalade 
sig ett liknande sätt oavsett om bandspelaren var av eller på, kan vi anta att ingen negativ 
påverkan uppstått. 
 
2.6 Bearbetning av empiriska data 

I enlighet med Bryman (2011) vill vi påstå att inspelning och transkribering är en 
oumbärlig process vid användande av kvalitativa intervjuer i forskningssammanhang. 
Möjligheten att spela in och skriva ut studiens 13 intervjuer har främjat såväl en mer 
noggrann analys som vårt ideal om att vara objektiva, då materialet har kunnat 
kontrolleras i efterhand (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Nackdelen i sammanhanget är 
dock att metoden är mycket tidskrävande och genererar en ibland överväldigande 
textmassa (Bryman, 2011). 
 
För att erhålla en exakt återgivning av respondenternas förmedlade kunskap valde vi att 
transkribera samtliga intervjuer ordagrant. Tidsåtgången för att transkribera respektive 
intervju var ungefär sex timmar. Därefter fick samtliga respondenter tillgång till deras 
utskrivna intervju, så att vi författare kunde erhålla en bekräftelse på att deras förmedlade 
beskrivning uppfattats korrekt. Vad som kan tilläggas, är att samma procedur av 
respondentvalidering repeterades vid arbetets slutskede, för att säkerställa en god 
överensstämmelse mellan våra resultat samt intervjuobjektens egen uppfattning (Bryman, 
2011). 
 
Fortsättningsvis påbörjades kodning av samtliga intervjuutskrifter, vilket enligt Bryman 
(2011) i regel är startpunkten för kvalitativa analyser. Det innebär att 
informationsmängden fragmenteras till olika kategorier, så att författaren på ett mer 
överskådligt sätt kan upptäcka generella mönster eller samband i materialet (Bryman, 
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2011). Efter att vi bekantat oss med respektive intervju sorterades således allt material in 
i olika koder i Excel. I samband med detta reducerades även mängden data, till att endast 
innehålla den information som var relevant för att besvara studiens syfte och 
forskningsfrågor. Proceduren bidrog till att vi på ett enklare sätt kunde jämföra de olika 
fallen samt kartlägga likheter och skillnader i respondenternas svar. 
 
En risk som däremot måste beaktas i samband med kodning i kvalitativa 
forskningssammanhang, är att kontexten till viss del kan gå förlorad (Bryman, 2011). 
Detta eftersom textstycken rycks ur sitt sammanhang, vilket i sin tur kan leda till 
förhastade slutsatser samt att viktig information utesluts. För att undvika denna risk har 
vi som uppsatsförfattare växelverkat mellan att analysera kodningen och de enskilda 
intervjuerna var för sig under arbetets gång. Dessutom kan det i sammanhanget ses som 
fördelaktigt att vara två uppsatsförfattare, eftersom analys ur olika synvinklar tillåtits 
innan materialet reducerats (Alvehus, 2013). 
 
2.7 Vad är kvalitet? 

Utifrån metodlitteraturen vi har använt oss av är det tydligt att diskussionen kring hur 
man bör bedöma kvalitet i kvalitativ forskning, och forskning i allmänhet, är splittrad. 
Det i sin tur höjer vikten av att forskare reflekterar över vilka kvalitetskriterier som är 
aktuella för sina egna projekt, för att tydliggöra för utomstående vilken typ av kunskap 
det är som ska bedömas. Kvalitet bör ställas i relation till de vetenskapliga utgångspunkter 
projektet anammat, och övriga val som gjorts under projektets gång. (Alvehus, 2013; 
Justesen & Mik-Meyer, 2011) 
Vi vill därför passa på att tydliggöra hur vi som författare till denna studie resonerat kring 
kvalitet, i vårt försök att uppnå god sådan. 
 
2.7.1 Den oumbärliga transparensen 

Transparens är ett genomgående tema, eller snarare en förutsättning (Alvehus, 2013), när 
det kommer till att bedöma kvalitet i forskning. Kortfattat innebär transparenskriteriet att 
samtliga metodologiska val ska redovisas och motiveras, så att utomstående får möjlighet 
att rekonstruera tillvägagångssätt samt förhålla sig kritisk till undersökningens resultat 
(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Alvehus (2013) menar dock att total genomskinlighet kan 
vara komplicerat i framförallt kvalitativa arbeten, då intryck och information från 
intervjuer är så pass omfattande. För att upprätthålla transparens genom hela 
undersökningsprocessen har vi försökt motivera samtliga val, och icke-val, på ett så 
tydligt sätt som möjligt. 
 
2.7.2 Reliabilitet och validitet utifrån ett kvalitativt synsätt 

Ett tydligt exempel där det råder oenighet bland forskare vid bedömning av kvalitativ 
forskning, är användandet av kriterierna reliabilitet och validitet. Medan vissa ställer sig 
kritiska till begreppens relevans, anser andra att dessa är oumbärliga vid såväl kvantitativa 
som kvalitativa undersökningar. (Bryman, 2011; Justesen & Mik-Meyer, 2011) 
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Reliabilitet hör ihop med studiens tillförlitlighet, med andra ord huruvida 
forskningsresultaten är upprepningsbara (Alvehus, 2013). Likt transparenskriteriet 
innefattar det en bedömning av hur väl undersökningens metoder är definierade, men 
syftar främst till om de slutgiltiga resultaten kan anses signifikanta eller bero på tillfälliga 
förutsättningar (Bryman, 2011). Vidare avser validitet en bedömning av om de resultat 
som genererats faktiskt belyser forskningsfrågan, det vill säga om undersökningen mäter 
det den ämnar mäta (ibid.). Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) har kvalitativa 
undersökningar som applicerar ett realistiskt perspektiv, i jämförelse med andra 
perspektiv, lättast för att överföra dessa två begrepp för kvalitetsbedömning. 
 
Trots att vi utgått från metoder där tolkningsarbete anses som en oundviklig process, anser 
vi således att beaktande av reliabilitet och validitet är viktigt i strävan att uppnå ett 
objektivt material. Det är däremot av vår uppfattning nödvändigt att omformulera 
innebörden av dessa kvalitetsbegrepp i viss mån, så de anpassas till studiens kvalitativa 
ansats och sammanhang. Vi har därför valt att använda Lincolns och Gubas (1985, ur 
Bryman & Bell, 2011) alternativa begrepp för reliabilitet och validitet, nämligen 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Dessa 
fyra delkriterier ska tillsammans bygga upp studiens tillförlitlighet (Bryman, 2011). 
 
Trovärdighet syftar till att säkerställa den förvärvade kunskapens giltighet. Det innefattar 
dels en försäkran från intervjuobjekten att deras berättelser har uppfattats på ett korrekt 
sätt, samt att forskaren följt de regler som finns tillgängliga inom forskningssammanhang. 
(Bryman, 2011) 
För att garantera studiens trovärdighet har vi förutom beaktandet av Vetenskapsrådets 
(2002) etiska forskningsprinciper även använt oss av respondentvalidering och 
källtriangulering (Bryman, 2011). Respondentvalideringen fullföljdes genom att 
transkriberat intervjumaterial samt studiens resultat skickades till deltagande personer, så 
de fick chans att korrigera eventuella missförstånd. Vidare innebär vårt användande av 
källtriangulering att personer med olika relation till forskningsproblemet har hörts. 
Genom att intervjua både controllers och RPA-experter hoppas vi uppnå ett mer 
fullständigt och nyanserat material. 
 
Vidare syftar kriteriet överförbarhet till att bedöma huruvida forskningsresultat kan 
överföras till andra kontexter än den som undersökts (Bryman, 2011). Inom detta tema, 
ser vi samband med hur Alvehus (2013) resonerar kring empirisk - och teoretisk 
generaliserbarhet. Empirisk generalisering skulle i vårt fall innebära att vi utifrån ett 
begränsat antal intervjuer med controllers fastställer påståenden som giltiga för hela 
controlleryrket. Teoretisk generaliserbarhet å andra sidan, handlar istället om att visa på 
hur resultaten i vår studie kan användas för att förstå fenomenet i ett bredare sammanhang. 
(ibid.) 
Vi vill härmed betona att empirisk generalisering inte är målsättningen med vår studie. 
Vårt mål är snarare att utveckla förståelse som kan anses nyttig även bortom den 
studerade horisonten. Förhoppningen är att tydliggöra tillvägagångssätt och specifika 
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förutsättningar, så att läsaren kan förstå hur resultaten kan utvecklas för att passa ett annat 
sammanhang. 
 
Pålitlighet handlar om att ge en utförlig beskrivning av undersökningens samtliga 
procedurer och låta dessa granskas av utomstående. Med andra ord syftar kriteriet till en 
bedömning av kvaliteten på såväl valda mätinstrument som forskarens egna förmåga. 
(Bryman, 2011) 
Detta har i vårt fall försökt uppnås genom dialog med studiekollegor och handledare, både 
under forskningsprocessens gång samt vid studiens slutskede. Sammantaget har sex 
opponeringstillfällen ägt rum innan framläggandet av studiens resultat. 
 
Slutligen innebär det sista delkriteriet för tillförlitlighet en bedömning av studiens 
objektivitet, närmare bestämt att forskaren agerat i god tro och inte låtit personliga åsikter 
påverka resultaten (Bryman, 2011). I och med att vi valt att utgå från ett realistiskt 
perspektiv, där ett objektivistiskt kunskapsideal står i centrum, så blir detta 
kvalitetskriterium extra viktigt för vår studie (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Därav har 
vi försökt inkludera metodologiska val som tenderar att minimera det subjektiva 
inflytandet på undersökningsprocessen (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Exempelvis kan 
respondentvalidering antas stärka vår forskarneutralitet, eftersom metoden säkerställer att 
studiens resultat stämmer överens med deltagarnas förmedlade beskrivning. Värt att 
notera är dock att metodvalet styrker vår egen objektivitet som uppsatsförfattare, vilket 
skiljer sig från studiesubjektens objektivitet. Vi kan därmed inte garantera att studiens 
respondenter agerat helt objektivt i deras sätt att beskriva studiens fenomen. En 
problematik vi kommer att adressera ytterligare i avsnitt 2.9 Metodkritik. 
 
2.8 Etik 

För att vidare säkerställa studiens kvalitet, har vi som tidigare nämnts valt att ta 
Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer i beaktning. Det etiska 
förhållningssätt som Vetenskapsrådet (2002) förespråkar inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning bygger på två huvudsakliga riktlinjer; forskningskravet 
samt individskyddskravet. Forskningskravet visar på vikten av att medborgare fortsätter 
bedriva forskning inom relevanta frågor för att vidare stimulera samhällets 
kunskapsutveckling. Individskyddskravet syftar till att undersökningsdeltagare inte ska 
drabbas av negativa konsekvenser till följd av forskningsprocessen. Individskyddskravet 
är vidare indelat i fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. (ibid.)  
Nedan kommer vi mer ingående beskriva dessa begrepp samt hur de kommit i uttryck i 
vår studie.  
 
Informationskravet grundar i att forskaren på ett tydligt sätt ska kommunicera studiens 
syfte och övergripande moment till samtliga undersökningsdeltagare. Vidare ska 
forskarens kontaktuppgifter, studiens tänkta kunskapsbidrag och information om att 
deltagande är frivilligt tydligt framgå till samtliga berörda. (Vetenskapsrådet, 2002) 
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För att uppfylla informationskravet har vi på ett tydligt sätt kommunicerat studiens syfte 
såväl vid initial kontakt som vid intervjutillfälle. I samband med intervjutillfället 
förmedlades även deltagarnas rättighet att när som helst avbryta sitt deltagande utan 
negativa påföljder. Kontakt med samtliga respondenter har dessutom fortgått genom hela 
forskningsprocessen där de fått tillgång till såväl transkriberat material som studiens 
resultat. 
 
Samtyckeskravet fördjupar det faktum att deltagandet är frivilligt och att intervjuobjekt 
ska förmedla sitt samtycke till medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom samtliga 
respondenter deltagit aktivt i vår undersökning genom intervjuer, har inhämtande av 
samtycke genomförts i samband med detta. Även vid tillfället när transkriberat material 
och studiens färdiga resultat levererades till deltagande personer har möjligheten att 
avbryta medverkan förmedlats. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att de individrelaterade uppgifter som intervjuobjekten 
delger i samband med medverkan ska behandlas med konfidentialitet i så stor 
utsträckning som möjligt. Det innebär vidare att uppgifter som av respondenterna 
uppfattas som etiskt känsliga, ska förvaras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskild 
person ej kan identifieras av utomstående. (Vetenskapsrådet, 2002) 
För att säkerställa att konfidentialitetskravet gentemot deltagande personer upprätthålls 
har förfrågan om anonymitet givits samtliga respondenter innan publicering. Det 
fullständiga empiriska material som samlats in har vidare endast behandlats av studiens 
forskare samt enskild person, och ej offentliggjorts utan samråd med respektive deltagare. 
 
Avslutningsvis innebär nyttjandekravet att insamlad information om enskild person 
endast får användas i de forskningsändamål som är överenskommet. Utifrån denna 
princip är det således inte tillåtet att använda insamlad empiri i kommersiellt bruk eller 
andra icke vetenskapliga syften. (Vetenskapsrådet, 2002)  
Samtliga respondenter har i samband med intervjutillfället blivit upplysta om 
forskningens akademiska syfte. Insamlat material har vidare endast använts till de 
forskningsändamål som utlovats och inte delgivits utomstående part. 
 
2.9 Metodkritik 

Eftersom realistiskt förankrade studier önskar återge faktiska förhållanden med minsta 
möjliga förvrängningar, ställer det högre krav på att forskaren reflekterar över det 
studerade urvalets representativitet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Med andra ord 
behöver vi som uppsatsförfattare överväga ifall attityder och uppfattningar hos studiens 
intervjuobjekt kan antas ge en fullständig och objektiv bild av de fenomen vi ämnar 
undersöka. Mot den bakgrunden, vill vi nu föra en kortare diskussion om studiens 
insamling av empiriska data kring RPA. 
 
För att bredda vår förståelse för mjukvaran RPA har vi som tidigare nämnt valt att 
intervjua RPA-implementatörer. Eftersom dessa personer arbetar med tekniken på daglig 
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basis, är det vår uppfattning att personerna i fråga är giltiga för att svara för mjukvarans 
funktion och egenskaper. I samband med detta har intervjuobjekten även bidragit med 
kunskap om vilka möjligheter respektive utmaningar de tror mjukvaran riktar mot företag 
och anställda. Eftersom personerna i fråga arbetar med att föra ut RPA på marknaden, 
kan det dock antas att de har en övervägande positiv inställning till tekniken. En 
medföljande risk blir därför att RPA-experternas uttalanden kan leda till högre grad av 
subjektivitet, jämfört med om vi hade studerat företag som implementerat mjukvaran eller 
en anställd vars arbete påverkats av tekniken. 
 
För att förhålla oss till denna problematik har det varit nödvändigt att ifrågasätta det 
insamlade materialet kritiskt och göra kvalificerade tolkningar av det som inte alltid 
uttrycks i ord. Vidare menar även Justesen och Mik-Meyer (2011) att triangulering, i vårt 
fall att vi intervjuat såväl controllers som RPA-experter, kan öka sannolikheten att fakta 
avspeglas objektivt. Detta eftersom metodgreppet hjälper oss se problemet från flera 
synvinklar och även minskar risken för tillfälliga fel. 
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3. Referensram  

 
3.1 Introduktion till referensramen  

I följande avsnitt presenteras de teorier som anses vara av relevans för studien. För att 
vidare tydliggöra val av teoriområden har en modell utformats som understryker studiens 
argumentation. Modellen är tänkt att visualisera den dubbelriktade kedjereaktion som 
RPA kan antas få på controllerrollen och företag i stort.  
 

 
Figur 3 - Studiens övergripande teoriområden 

Referensramen inleds med en teoretisk genomgång kring RPA med syftet att ge 
grundläggande förståelse för tekniken. Eftersom RPA är ett relativt oexploaterat område, 
har vi även valt att inkludera generella teorier kring automatisering och hur fenomenet tas 
emot i företagssammanhang. Med utgångspunkt i modellen syftar således detta avsnitt till 
att grundlägga en diskussion kring vilken påverkan RPA har på controllerrollen och 
företag, samt hur den anställdes inställning till automatisering kan påverka en eventuell 
implementering. 
 
Vidare kommer teorier kring controllerrollen behandlas för att skapa en övergripande 
kontextuell förståelseram för studerat fenomen, samt skapa förutsättningar för att besvara 
vilka av befattningens uppgifter som kan utföras av RPA. I och med att controllerrollen 
innefattas av en styrningsfunktion, kommer även referensramen innefatta teoretiska 
infallsvinklar inom styrning. I det fall RPA påverkar controllerrollen, kan det nämligen 
utifrån modellen antas få indirekta konsekvenser för företaget genom en förändrad 
styrning. 
 
För att slutligen skapa underlag till att redogöra kring hur företag kan hantera eventuella 
möjligheter och utmaningar som uppstår i och med RPA, inkluderar vi även teorier 
rörande förändring och förändringsledning. Utifrån modellen ämnar dessa teoriområden 
skildra företags inverkan på dels implementeringen av RPA, samt hur väl den anställda 
mottar förändringen. 
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3.2 RPA och automatisering  

3.2.1 Robotic Process Automation 

RPA tillhör en ny generation tekniska uppfinningar som är en vidareutveckling av 
traditionell automatisering. Tekniken som sådan skiljer sig inte nämnvärt från den 
automatisering som präglat de senaste decenniernas utveckling, det är snarare 
angreppssättet och de arbetsmoment den ersätter som sägs göra mjukvaran unik. (Fluss, 
2017) 
I jakt på att nå fortsatt tillväxt, ser Seasongood (2016) det som allt mer vanligt att företag 
flyttar roboten från fabriken in till kontorsmiljö, i syfte att effektivisera stödfunktioner 
såsom redovisning, finans och andra administrativa arbetsuppgifter. 
 
I artikeln Human Work in the Robotic Future beskriver Brynjolfsson och McAfee (2011) 
att framstegen inom teknisk innovation ständigt ökar, vilket i sin tur innebär betydande 
konsekvenser för framtidens sysselsättning. För mindre än 15 år sedan var det ingen som 
trodde att människans bilkörning skulle kunna ersättas med teknik, en företeelse som idag 
är ett faktum (Brynjolfsson & McAfee, 2011). Innovation som denna, vilket inkluderar 
fält inom artificiell intelligens (AI) (Frey & Osborne, 2013), skiljer sig dock något från 
det vår studie ämnar undersöka. RPA är nämligen en mjukvara som till skillnad från AI 
saknar kognitiv intelligens och är därför inte rättfärdigad för alla typer av arbetsuppgifter 
(Lacity & Willcocks, 2015). För att underlätta identifiering av lämpliga 
automatiseringsområden för RPA presenterar Seasongood (2016) följande kriterier: 
 

• Processen behöver vara logisk - RPA kan utföra enkla beräkningar, men 
aktiviteter som kräver professionell bedömning och kommunikation är inte idealt. 

• Processen bör vara mogen - Hållbara processer som har utförts i företag under en 
längre tidsperiod, för vilka det finns riklig erfarenhet och dokumentation, är de 
mest sannolika kandidaterna för RPA. 

• Tillgänglighet av data - Data som behandlas behöver vara i digital form, med 
fördel begränsad till ett eller två system och inte kräva någon fysisk hantering.  

• Affärsvärde - Aktiviteter som ska automatiseras bör generera stor tidsbesparing. 
 
För vidare tydliggöra begreppet RPA, innebär det en form av automatisering där 
datorprogram härmar människors sätt att slutföra administrativa uppgifter. Med andra ord 
ersätter inte RPA befintliga applikationer, utan använder de programvaror som finns 
tillgängliga på samma sätt som en fysisk användare gör. (Forrester, 2014) 
Lacity och Willcocks (2015) kallar det “lätt IT”, där robotarna precis som människor 
behöver inloggnings-ID och lösenord för att nå specifika datorsystem. Skillnaden från 
människans förfarande, är att RPA utför arbetsmoment på betydligt kortare tid vilket 
resulterar i påtagliga effektivitetsförbättringar. Exempelvis beskriver författarna hur ett 
brittiskt företag med hjälp av 300 robotar kunde utföra arbete som tidigare krävde dubbla 
antalet anställda. (Lacity & Willcocks, 2015) 
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Forskare beskriver vidare många fler fördelar företag kan erhålla genom att implementera 
RPA. Fluss (2017) menar att tekniken kan öka kundnöjdheten eftersom manuella fel och 
behov av omarbetning elimineras. På samma sätt hävdar Del Rowe (2017) att RPA kan 
förbättra servicenivån eftersom företag mer exakt kan förutsäga hur lång tid uppgifter 
kräver utan att behöva lägga på säkerhetsmarginaler. Allen (2016) påstår att följsamheten 
ökar eftersom automatiseringen skapar en spårbar historia. Till skillnad från traditionell 
automatisering, påstår även Lacity och Willcocks (2015) att användare av RPA inte 
behöver ha någon tidigare programmeringskunskap för att automatisera en uppgift. Med 
ett fåtal veckors utbildning kan anställda börja automatisera processer med hjälp av RPA, 
vilket utifrån ett företagsperspektiv blir förmånligt då påkostade investeringar i IT-
kompetens kan undvikas (ibid.). 
 
Vår uppfattning är dock att det mest betonade säljargumentet för RPA inom litteraturen, 
är att mjukvaran frigör anställda från repetitivt och rutinmässigt arbete för att istället 
fokusera på mer värdefulla aktiviteter. Allen (2016) uttrycker att syftet med 
automatisering inte är eliminering av jobb, utan att det snarare är ett åtagande om att ge 
anställda mer uppfyllande och strategiska roller. Seasongood (2016) menar att 
flexibiliteten hos robotautomatisering gör att anställda kan fokusera på aktiviteter som 
har högre intäktsgenererande potential för företaget. Lacity och Willcocks (2015) hävdar 
att anställda genom RPA slipper lägga tid på systematiska problem, såsom flytta stora 
mängder information mellan olika system, eftersom mjukvaran kan fylla den mänskliga 
övergångslösningen. Samtliga av dessa påståenden kan liknas vid Davenports och Kirbys 
(2015) föreställning om augmentation; att anställda kan nå nya prestationer när de 
assisteras av bättre tänkande datorer. 
 
I relation till controllerrollens mångfacetterade roll, anser vi denna aspekt som 
synnerligen intressant. Av det som ovan framkommit kan RPA uppfattas som en 
möjlighet för controllern att allokera mer tid till analytiska och kommunikativa 
styrningsuppdrag, istället för rutinuppgifter kring redovisning. Därtill verkar mjukvaran 
utifrån ett verksamhetsperspektiv bidra till såväl lägre operationella kostnader som högre 
servicekvalitet till ett relativt lågt pris. Frågan vi ställer oss är dock om det verkligen är 
så enkelt? 
 
I kontrast till de optimistiska föreställningarna om att RPA omfördelar personal till mer 
värdefulla uppdrag, lyfter Fluss (2017) även risken för att robotar kan göra anställda 
redundanta. Att RPA genererar påtagliga produktivitetsförbättringar inom området för 
administrativt rutinarbete leder i realiteten till ett minskat behov av anställda inblandade 
i dessa aktiviteter (Fluss, 2017). Likväl som det kan innebära frigjord tid för analytiska 
och värdeadderande sysslor, menar författaren att det kan översättas till nedskärning av 
personal. Här ser Fluss (2017) en utmaning för såväl företagsledningen som säljare av 
mjukvaran när de planerar att introducera mjukvaran i verksamheten, en uppfattning vi 
som uppsatsförfattare fortsättningsvis delar. 
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Inom detta område anser vi det vidare relevant att belysa anställdas inställning till de 
förändringar automatisering medför inom yrkesroller. Sett till individuella olikheter är 
det nödvändigtvis inte så att samtliga människor föredrar analytiska sysslor framför 
rutinmässigt arbete. Lindvall (2017) hävdar exempelvis att nya krav på kompetenser kan 
av vissa individer upplevas som hotfullt för yrkesidentiteten vilket kan medföra 
frustration och motstånd. 
 
Påståendet att implementering av RPA inte kräver någon påkostad IT-kunskap är heller 
inte något alla håller med om. I en forskningsrapport av Forrester Consulting (2014) 
konstateras nämligen att IT-avdelningen spelar en essentiell roll i att åstadkomma en 
framgångsrik implementering och fortsatt användning av RPA. Även om initiativet ofta 
är affärsdrivet, krävs det att IT-kunniga personer upprättar och underhåller infrastrukturen 
för robotautomatisering löpande. Det inkluderar många gånger investering i externt stöd 
och konsulttjänster för att över tid bygga upp interna färdigheter. (Forrester, 2014) 
Med andra ord behöver automatiseringen fortfarande utvecklas av expertanvändare, 
vilket enligt Lindvall (2017) medför en risk av att tekniken blir för komplicerad för 
normalanvändaren. Genom intervjuer med RPA-implementatörer ämnar vi att klargöra 
vilken typ av kompetens implementering av RPA kan tänkas erfordras, för att vidare 
analysera om det kan innebära eventuella utmaningar för controllerrollen och företaget. 
 
3.2.2 Automatisering och den anställde  

I vilken utsträckning automatisering i företagskontexten blir framgångsrik beror enligt 
Fallik (1988) på människorna i organisationen. Trots medarbetarnas centrala ställning, 
menar författaren att automatisering i regel motiveras utifrån produktivitetsförbättringar 
och sänkta kostnader, vilket leder till att kvaliteten på arbetsliv faller bortom intresse. 
Aspekter av arbetslivskvalitet är nämligen svåra att kvantifiera, mäta och uppmärksamma 
när de står i relation till mer “hårda” värden, såsom tid och pengar (Fallik, 1988). 
 
Anställda högre upp i hierarkin tenderar enligt Fallik (1988) ha arbetsuppgifter som inte 
är lika otillfredsställande och repetitiva som de av anställda lägre i hierarkin. Exempel på 
arbetsuppgifter som kan anses vara otillfredsställande och repetitiva är förflyttning samt 
produktion av data. Det innebär i sin tur att anställda högre upp i hierarkin inte direkt 
påverkas av att befattningar med dessa inslag bryts ner (Fallik, 1988). Medarbetares 
inställning till automatisering kan vidare anses vara beroende av en rad faktorer, såsom 
tidigare erfarenhet av teknologi, ålder, anställningstid, typ av industri och hur pass 
välfungerande det manuella systemet uppfattas av medarbetaren (Fallik, 1988). Anställda 
som är obenägna till att acceptera förändring, i detta fall automatisering, kan nämligen 
enligt Fallik (1988) börja bete sig på oönskat sätt. Detta kan tas i uttryck i form av tidiga 
pensioneringar, långsammare arbetstempo, sabotage eller att anställda väljer att lämna 
företaget (ibid.). Zuboff (1988) poängterar att ny teknologi resulterade i att många 
medarbetare under 1980-talet uppfattade att arbetet blev mindre konkret, då det inte var 
tydligt varifrån materialet på skärmarna kom ifrån. Det var således svårt för de anställda 
att generera tillit till datorerna (ibid.). Hur anställda bemöter förändring anser vi utifrån 
detta är en central aspekt för ledningen att ha förståelse för. Detta för att företag på bästa 
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sätt ska kunna undvika motstånd, samt upprätta en välfungerande förändringsledning 
utifrån företagets befintliga situation. 
 
I sammanhanget är det värt att belysa att såväl Falliks (1988) som Zuboffs (1988) texter 
skrevs för 30 år sedan, vilket innebär att mycket har utvecklats inom området för 
teknologi sedan dess. Trots detta anser vi att författarnas teorier är relevanta i denna 
referensram, dels för att de berör automatisering på ett generellt sätt, men också då 
författarna är tämligen välciterade. Zuboff (1988) citeras exempelvis av såväl Lindvall 
(2017) som Lacity och Willcocks (2015), vilket indikerar att teorierna än idag innehar 
relevans.  
 
Automatisering är utifrån historisk bakgrund fördelaktigt för organisationen som helhet, 
men för medarbetaren finns många exempel på avskedanden och ökade krav på 
individuell prestation (Fallik, 1988). I Autors, Levys och Murnanes (2003) kvantitativa 
studie om hur datorisering påverkar efterfrågan på arbetskraft, kunde författarna 
exempelvis konstatera att personer med mindre utbildning löper större risk för att drabbas 
av arbetslöshet jämfört med högutbildade personer. Författarna argumenterade för att 
datorer ersätter arbetstagare som utför manuellt rutinarbete, medan tekniken kompletterar 
anställda som utför icke-rutinmässiga uppgifter som kräver komplex problemlösning och 
kommunikation. Eftersom högutbildade personer besitter en komparativ fördel i att lösa 
de sistnämnda uppgifterna, gynnas de således mer av teknik såsom RPA i förhållande till 
mindre utbildade personer. (Autor, Levy och Murnane, 2003) 
 
Kotter och Schlesinger (1979) identifierar vidare fyra huvudorsaker till 
förändringsmotstånd: 
 

• Låg tillit - Anställda som inte känner tillit till förändringsledningen är mindre 
benägna att acceptera förändring. Låg tillit uppstår ofta som följd av att de 
anställda inte förstår hur förändringen kommer att påverka dem. 

• Låg tolerans gentemot förändring - Anställda tenderar att visa motstånd till 
förändring när de känner oro för att deras egen förmåga inte kommer att vara 
tillräcklig efter förändringen. 

• Diskrepans i uppfattning av förändringen - Motstånd till förändring kan grunda i 
att de anställda uppfattar förändringen på att annat sätt än ledningen. Till exempel 
att de ser mer kostnader än fördelar såväl för sig själva som för organisationen. 

• Självintresse - Anställda fokuserar inte alltid på organisationens bästa, utan sätter 
ofta sig själva i centrum. Motstånd till förändring kan därmed bero på att anställda 
är av uppfattningen att de kommer förlora något av värde i och med en förändring. 

 
Enligt Jacobsen (2005) är rädsla en central faktor vid förändring. Förändringar som 
innebär investering i ny kunskap, såsom teknologiska lösningar, kan leda till 
nyrekrytering, omskolning och även uppsägning av kompetens som anses fel. 
Förändringar behöver dock inte enbart innebära en rädsla för att anställda ska förlora 
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jobbet för att det ska uppstå motstånd. Det kan räcka med att förlora arbetsuppgifter som 
den anställde känner sig bekväm och trivs med för att rädsla ska uppstå. (ibid.) 
 
Lindvall (2017) riktar vidare fokus på användarperspektivet, vilket innebär att 
användaren av tekniken i fråga inte får glömmas bort vid implementeringen. De historiska 
fall där organisation och teknik har svårt att samspela grundar sig enligt författaren i att 
medarbetarna ser på användbarheten och dess konsekvenser på olika sätt. För att nå en 
framgångsrik implementering av IT-lösningar måste de berörda medarbetarna acceptera 
dess funktion (ibid.). Det kan alltså utifrån Lindvalls (2017) resonemang konstateras att 
ledningens hantering av implementering av automatiserade lösningar är av stor vikt för 
ett framgångsrikt utfall. 
 
I relation till implementering av RPA delar vi Lindvalls (2017) ställningstagande om att 
ledningen under processen är en avgörande faktor. Förändringar kräver enligt Jacobsen 
(2005) förändringsledning för att kunna hantera det motstånd som kan tänkas uppstå. 
Detta innebär inte bara arbete för att hålla tillbaka motstånd, utan snarare att proaktivt 
arbeta med att få de anställda att sluta upp kring initiativet (ibid.). Hur detta kan tas i 
uttryck går vi vidare in på i referensramens avslutande avsnitt 3.4. 
 
3.3 Controllerrollen 

3.3.1 Den mångfasetterade controllern 

Det är utifrån befintlig akademisk forskning tämligen komplicerat att definiera vad 
yrkesrollen controller innebär. Enligt Bragg (2011) beror denna komplexitet på den 
mångfasetterade servicefunktion controllern tillskrivits, med åtskilliga ansvarsområden 
och varierande arbetsuppgifter. Olve, Lindvall och Nilsson (2013) instämmer i detta men 
menar samtidigt att avsaknaden av en entydig arbetsbeskrivning kan uppfattas som 
naturlig, då organisationer och personliga egenskaper hos medarbetare ser olika ut. Enligt 
Olve (1988) behöver heller inte en entydig definition av controllern vara målsättningen, 
utan företag bör istället fokusera på att utveckla förståelse för hur rollen förändras över 
tid. Vår uppfattning är att en mer allmän definition av controllern såväl som förståelse för 
rollutvecklingen kan ses som väsentligt, för att tydliggöra de förväntningar och ansvar en 
medarbetare tilldelas. 
 
I sökandet efter svenska begrepp för controllern har flera författare presenterat diverse 
alternativ, såsom informationspåverkare (Olve, 1988), ekonomistyrningsansvarig och 
styrman (Källström, 1990). När titeln controller först introducerades i Sverige på 1970-
talet, var tanken att denna skulle fokusera mindre på redovisningsnära uppgifter för att 
istället inneha en mer affärsorienterad inriktning (Olve, 2013). Även Mattson (1987) 
argumenterar för att den svenska controllern, till skillnad från den ursprungliga 
amerikanska rollen, skulle få utökade möjligheter att stödja företagets affärer om rollen 
befriades från ansvaret kring rutinmässiga redovisningsuppgifter. För att vidare 
tydliggöra denna distinktion är det även flertalet svenska företag som väljer att dela in 
uppdraget i befattningarna accounting controller samt business controller (Olve, 2013). 
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Nilsson, Olve och Parment (2010) jämställer accounting controllern med den mer 
traditionella redovisningsekonomen. Den har som ansvar att ta fram siffror och utifrån ett 
historiskt perspektiv rapportera måluppfyllnad respektive avvikelser (Olve, 2013). 
Business controllern däremot, som sägs ange en mer egentlig controllerroll, ska istället 
använda all relevant information för att analysera verksamhetens framtid. Det innebär 
således inte bara att göra skickliga analyser utifrån den egna finansiella redovisningen, 
utan att med ett holistiskt perspektiv styra företaget mot en mer konkurrenskraftig 
position. (ibid.) 
 
I praktiken kan det dock vara svårt att separera de olika befattningarna från varandra 
(Olve, Lindvall & Nilsson, 2013). Eftersom informationsproduktion, såsom produktion 
av rapporter, är en förutsättning för att fullgöra analyser av företagets situation menar 
författarna att de olika ansvarsområdena till viss grad kan överlappa. På liknande sätt 
menar Merchant och Van der Stede (2017) att inom ansvaret för företagets 
ekonomistyrning, ingår det att säkerställa den rapporterade informationens riktighet. Det 
finns således argument för att en distinktion mellan redovisningsekonomen och 
styrekonomen varken behöver vara önskvärd eller enkelt åstadkommen. Olve, Lindvall 
och Nilsson (2013) uttrycker dock oro för att den tidtabellsbundna redovisningen hindrar 
controllern från mer värdefullt analysarbete. Med andra ord skapar inte den mekaniska 
produktionen av siffror nytta, om ingen har tid att omformulera informationen till 
konkreta beslut (Nilsson, Olve & Parment, 2010). 
 
Den teoretiska genomgången ovan väcker ett antal frågor som är av intresse utifrån 
studiens syfte. Om den ideala controllern som är fri från redovisningsuppgifter inte har 
realiserats, kan det anses som grundläggande att undersöka vilka faktorer det beror på. 
Kan det vara så att RPA utgör en potentiell lösning till att renodla rollen till 
ursprungsidealet, genom att frigöra rollen från tidskrävande informationsproduktion? 
 
3.3.2 Controllerns aktiviteter 

En vedertagen modell som används för att beskriva den svenska controllerns och 
affärsekonomens arbetsuppgifter presenterades först av Olve år 1988 (se figur 4). 
Modellen är uppbyggd av två dimensioner, där den första särskiljer ekonomens 
självständiga analysprocess från att påverka andra, och den andra dimensionen 
kategoriserar vilken typ av information controllern använder. Genom att kombinera 
dimensionerna bildas en matris som syftar till att beskriva fyra olika funktioner en 
controller kan iklä sig (Olve, 2013). 
 



28 
 

 
Figur 4 - Controllerrollens arbetsuppgifter [Egen bearbetning utifrån Olve (2013, s. 83). Ursprunglig figur 

publicerades av Olve (1988, s. 14)] 

Kamrern inriktar sig på intern räkenskapsanalys, det vill säga utformandet av analyser 
utifrån företagets egen bokföring och redovisning genom att mäta avvikelser från budget. 
Trots att denna klassiska uppgift har vidgats genom inkluderandet av fler 
informationskällor, anses tolkning och förståelse av företagets egna siffror fortfarande 
som viktigt. (Nilsson, Olve & Parment, 2010) 
 
Till skillnad från kamrern så använder analytikern oändligt fler källor än data som 
uppkommer i företagets räkenskaper, exempelvis information om kunder, personal, 
produktion och branschen i stort (Olve, 2013). All information som bidrar till djupare 
förståelse för vad som gör verksamheten framgångsrik anses som relevant. Emellertid 
riskerar en för stor mängd data bli omöjlig att tolka fullt ut (Nilsson, Olve & Parment, 
2010). 
 
De sista två kategorierna av controllerarbete är av mer kommunikativ karaktär eftersom 
de syftar till att påverka andra inom organisationen. Enligt Lindvall (2017) är dessa 
aktiviteter några av de mest betydelsefulla i dagens komplexa och informationsrika 
miljöer. Pedagogens arbetsuppgifter handlar om att göra ekonomisk information 
begriplig för sina medarbetare, i syfte att skapa grund för ett korrekt beslutsfattande. 
Coachen å andra sidan tar detta ett steg längre, genom att agera rådgivare till chefer och 
medarbetare i exempelvis processutveckling eller effektivitetsfrågor. (Nilsson, Olve & 
Parment, 2010) 
 
Vad som kan noteras är att modellen i stort sett utlämnar den faktiska produktionen av 
det som ska analyseras och kommuniceras runt om i organisationen. I Lindvalls (2017) 
studie av 41 controllers framgår det att en stor del av controllerns arbetsdag, närmare 
bestämt en femtedel av tiden, går åt till ren informationsproduktion. Förutom utformning 
av rapporter och styrmodeller menar författaren att controllern lägger mycket resurser på 
att registrera, inhämta, “tvätta” och kvalitetssäkra data. Den främsta orsaken till detta, är 
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enligt Lindvall (2017) bristfälliga informationssystem som kräver manuell 
handpåläggning. 
 
Vidare inkluderar även Lindvall (2017) en självständig beslutsaktivitet i controllerns 
arbetsprocess. Till skillnad från Olves (2013) modell innebär det att controllern även 
fattar egna betydelsefulla beslut om hur företagets begränsade resurser ska allokeras, och 
därmed inte endast stöttar andra i deras beslutsprocesser (Lindvall, 2017). 
 
Utifrån ovan redogörelse är det relevant att återkoppla till Olve (2013) som menar att 
controllerrollen är svårdefinierad. För att underlätta att besvara studiens syfte anser vi 
ändock att det finns ett värde i att skapa en övergripande bild av befattningen. Därav har 
vi utifrån de tidigare nämnda författarnas olika synvinklar summerat en egen tolkning av 
controllerns funktioner, som vi vidare kommer analysera i samband med den empiriska 
datainsamlingen.  
 

 
Figur 5 - Egen tolkning av controllerrollen 

Utifrån Lindvalls (2017) resonemang kan vi tolka att controllerrollens befattning präglas 
av informationsproduktion. Därefter följer analysarbete, vilket vi i figuren delat in i vad 
Nilsson, Olve och Parment (2010) benämner kamrer och analytiker. Kamrer hänvisar som 
tidigare nämnt till det analysarbete som utgår från interna informationskällor, medan 
analytiker syftar till det analysarbete som utgår från all tillgänglig information. Enligt 
såväl Lindvall (2017) som Nilsson, Olve och Parment (2010) har controllern även en 
kommunikativ och pedagogisk funktion, vilket ligger till grund för figurens tredje 
beståndsdel. Avslutningsvis presenteras controllerns roll i beslutsfattande, där vi som 
författare av studien tolkat att befattningen kan innefattas av såväl en coachande funktion 
i beslut (Nilsson, Olve & Parment, 2010), som en självständig beslutsfunktion (Lindvall, 
2017). 
 
3.3.3 Ekonomistyrning 

Nilsson, Olve och Parment (2010) menar att utgångspunkten för god styrning är att skapa 
en grund för att formulera och genomföra strategier. Författarna menar vidare att 
styrningen i huvudsak syftar till att organisera miljöer där information kan delas, samt 
skapa förutsättningar och motivation som kan verka för att rätt beslut fattas utifrån ett 
ekonomiskt perspektiv. I vår studie är styrningsperspektivet intressant då controllerns 
rollbeskrivning i viss utsträckning innefattar styrningsfunktioner. Utifrån Nilsson, Olve 
och Parments (2010) resonemang frågar vi oss därav hur företag skapar underlag för ett 
korrekt beslutsfattande i och med automatisering. 
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En välfungerande styrning bör enligt Merchant och Van der Stede (2017) utformas ur ett 
framtidsperspektiv för att motverka att problematiska situationer uppstår i framtiden. 
Historiska händelser bör endast agera som lärdomar för att inte upprepa misstag. 
Utvärdering av huruvida en välfungerande styrning har upprättas är utifrån 
framtidsperspektivet tämligen komplext, då det onekligen finns svårigheter i att förutspå 
framtida scenarion (ibid.). Dessa svårigheter är relevanta för oss att ta i beaktning i vår 
studie, då implementering av RPA innebär ett nytt scenario för de flesta företag. I de fall 
RPA kan assistera controllern i uppgifter som rör den historiska redovisningen, kan 
möjligtvis mer tid för framåtriktad styrning möjliggöras. 
 
Samuelsson (2013) menar fortsättningsvis att det idag ställs större krav på 
ekonomistyrning, vilket är ett resultat av ökad internationell konkurrens och teknologisk 
utveckling. Människorna har i och med detta kommit att bli en allt viktigare byggsten, då 
nödvändiga förändringar inte kan genomföras enbart av ett system. Digitala lösningar 
anses däremot kunna underlätta förändring och utveckling (ibid.). I relation till detta lyfter 
Merchant och Van der Stede (2017) automatisering som en metod för att undvika 
styrningsproblem. Författarna argumenterar för att implementering av datorstyrda system 
och robotar, vilka kan programmeras till att utföra önskvärda uppgifter, minskar 
organisationens exponering för vissa problemkällor. Genom automatisering sägs problem 
såsom brist på motivation, oärlighet, inkonsekvens och felaktigheter i arbetet kunna 
motverkas, eftersom den mänskliga faktorn elimineras. (ibid.) 
 
Automatisering av aktiviteter kan däremot enligt Merchant och Van der Stede (2017) inte 
alltid ses som en fulländad lösning på styrproblem, då det råder brist inom 
genomförbarhet samt att implementering oundvikligen innebär kostnader. Författarna 
menar exempelvis att mänskliga egenskaper såsom komplex analys- och 
bedömningsförmåga är något maskiner inte kan efterleva. Dessutom kan implementering 
av automatiseringsverktyg komma att kräva stora investeringar som inte nödvändigtvis 
återbetalas i produktivitet (ibid.). 
 
Som ett alternativ till automatisering, presenterar således Merchant och Van der Stede 
(2017) även aktivitetseliminering. Begreppet innebär att eliminera den aktivitet som är 
kopplad till ett visst styrproblem genom att förflytta risken till en tredjepart. Strategin kan 
tillämpas då ett företags ledning inte kan kontrollera en aktivitet, då det råder bristande 
kunskap eller när aktiviteten faller bortom ramen för verksamhetens kärnkompetenser. 
Aktivitetseliminering kan exempelvis ske genom licensiering, användning av 
underleverantörer eller avyttring av aktiviteten. (ibid.)  
Eventuell konkurrens mot RPA är inget studien syftar till att undersöka, däremot kan det 
vara av relevans att jämföra dessa två strategier för att skapa förståelse för om det finns 
några unika möjligheter företag kan erhålla med automatisering såsom RPA specifikt. 
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3.3.4 Controllerrollen och styrning i en informationsrik miljö 

Ett gemensamt inslag i all forskning är att förutsättningar för arbete förändras i takt med 
teknologins forcerade framfart, mycket till följd av den informationsexplosion de senaste 
decenniernas IT-utveckling bidragit till. Eftersom controllern traditionellt sett har ett 
speciellt ansvar för företagets informationshantering, utgör yrket ett tydligt exempel där 
behov av rollförändring framträder. Realtidsbaserade och integrerade system ger tillgång 
till information på ett sätt som man tidigare inte trodde var möjligt. Dessutom bidrar 
utvecklingen till att tätare uppföljningsfrekvens möjliggörs, vilket innebär att företag 
ställs inför nya frågeställningar gällande tid och dess användning. Detta skapar såväl 
utmaningar som möjligheter för dagens controller och dennes styrningsfunktion. 
(Lindvall, 2017) 
 
En stor del av controllerns och teknikutvecklingens gemensamma historia har präglats av 
rationaliseringstankar. Med andra ord har företag länge haft ambitionen att standardisera 
och automatisera ekonomens manuella arbete, i hopp om att frigöra tid för mer värdefull 
analys. (Lindvall, 2017) 
Olve (2013) menar dock att möjligheten till att skapa mer fördelaktig ekonomistyrning, 
introducerades först på allvar under 1980-talet i och med införandet av integrerade 
affärssystem. Fokus på teknikens möjlighet att automatisera skiftade till teknikens 
potential att informera när moderna IT-lösningar avslöjade fakta som tidigare varit 
osynlig (Zuboff, 1988). Integrerade affärssystem gjorde det möjligt att samla all aktuell 
information som är av betydelse för organisationen på ett och samma ställe. Med en mer 
heltäckande bild av företaget fick således controllern större möjlighet att analysera, förstå 
och utveckla verksamheten. (Lindvall, 2017) 
 
Föreställningen att controllerns tidsåtgång för att ta fram data skulle reduceras med de 
nya informationssystemen blev däremot inte helt infriad (Olve, 2013). Anledningarna till 
detta är många. Först och främst saknar många integrerade system kapacitet att fullfölja 
en process från början till slut (Lacity & Willcocks, 2015). För att utvinna värdet av dessa 
system behöver därför människor lägga ner en stor mängd tid på att exempelvis flytta data 
från ett system till ett annat (ibid.). Det stämmer överens med Olves, Lindvalls och 
Nilssons (2013) iakttagelse att controllers idag fortfarande ägnar mycket tid åt 
transaktionsarbete. Även Lindvall (2017) menar att sammanställningen av information 
från olika system kräver manuell handpåläggning, vilket vidare ökar risken för manuella 
fel. 
 
Rationaliseringsfördelar blev dessutom sällan fullt synliga eftersom den nya tekniken 
skapade ett överflöd av information och därmed ökade administrativa behov. På så vis 
kom mycket av controllerns frigjorda administrativa resurser fortfarande att läggas på att 
inregistrera, kontrollera och spåra information. Risken med en ökad kvantitet data är 
dessutom att medarbetare förlorar uppmärksamhet på vad i mängden som faktiskt är 
väsentlig information. (Lindvall, 2017) 
I Simons m.fl. (1954) studie betonas skapandet av organisatorisk uppmärksamhet, vilket 
innebär ett företags förmåga att uppmärksamma eventuell potential och problematik i 
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verksamheten. Detta är något Lindvall (2017) menar blivit allt mer viktigt och 
komplicerat med tiden. Författarens resonemang grundar sig i en allmän antydan om att 
det som mäts också tenderar att uppmärksammas. Detta har följaktligen kommit att bli 
problematiskt i och med att IT-utvecklingen resulterat i att allt fler aspekter och aktiviteter 
i företag mäts. Uppmärksamhetsproblematiken gör därmed den mänskliga arbetaren allt 
viktigare, då det endast är dennes analytiska och pådrivande funktion som kan resultera i 
handlingar. (ibid.)  
 
Ytterligare två begrepp som är av relevans i sammanhanget är produktivitet och 
flexibilitet, vilka båda är viktiga men som vanligtvis tenderar att strida mot varandra 
(Lindvall, 2017). Lindvall (2017) menar dock att ett företags hantering av information 
kan förändras genom nya IT-lösningar, något som kan resultera i att produktivitet och 
flexibilitet kan samspela bättre. Befattningsbeskrivningen för en controller innefattar, 
utifrån vår tolkning, såväl flexibilitets- som produktivitetskrävande uppgifter, vilket gör 
Lindvalls (2017) resonemang kring begreppen relevant. RPA kan komma att resultera i 
mer tid till användning av siffrorna, istället för produktion. Å andra sidan kan ett 
automatiserat system eventuellt leda till att för mycket information produceras, något som 
gör att controllern får svårt att använda informationen på ett effektivt sätt och agera 
flexibelt. 
 
3.4 Ledning vid förändring  

3.4.1 Förändringsbegreppet 

Dagens hastiga IT-utveckling är enligt Jacobsen (2005) den största orsaken till 
förändringar inom privat och offentlig verksamhet. I och med att implementering av RPA 
oundvikligen kommer att innebära viss förändring, presenteras i detta avsnitt en teoretisk 
förståelseram kring hur denna förändring bör hanteras utifrån ett ledningsperspektiv. 
Detta för att identifiera potentiella utmaningar i relation till implementering av RPA, men 
också för att skapa förståelse kring hur en lyckad förändring kan realiseras. Vid vidare 
användning av begreppet ledning är det enligt Tichy och Devanna (1986) samt Kotter 
(1990) viktigt att förstå att begreppet skiljer sig från styrning. Författarna menar att 
styrning fokuserar till den existerande organisationen, medan ledning syftar till 
förändring av den. 
 
Jacobsen (2005) lyfter ett perspektiv där förändring kan ses som en evolution. Detta 
perspektiv utgår från populationsnivå, där begreppet organisationsfält står i fokus. 
Organisationsfält kan exemplifieras utifrån banker och försäkringsbolag, där 
konkurrensen består av den knappa resursen kunder. I dessa typer av organisationer finns 
det motståndskrafter som gör förändring tämligen komplext. En bank har exempelvis 
svårt att implementera en ny affärsverksamhet för att skapa konkurrenskraft, däremot är 
variation i organisationsform vanligt förekommande. Effektivitet i de interna processerna 
är således ett sätt för dessa organisationsfält att konkurrera på. (ibid.) 
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RPA kan implementeras med syftet att öka effektiviteten i ett företags processer, något 
flertal forskare i området verkar vara överens om. Lyckas företag inom organisationsfält 
såsom bank och försäkringsväsendet med denna implementering, skulle detta eventuellt 
kunna vara ett sätt för dem att konkurrera på marknaden. Detta är en intressant synvinkel 
för oss att studera, då det utifrån detta perspektiv på förändring kan komma att innebära 
en möjlighet för organisationer som konkurrerar om knappa resurser. 
 
3.4.2 Förändringsledning 

Seasongood (2016) lyfter att mjukvaran bakom RPA bör testas innan en faktisk 
implementering, då eventuella fel snabbt multipliceras i och med att roboten arbetar 
kontinuerligt och oavbrutet. Ytterligare något författaren menar är väsentligt innan 
implementering, är att företag upprättar en metod för kartläggning och identifiering av 
passande processer för RPA. De processer som Seasongood (2016) hävdar ska kartläggas 
är fullständiga end-to-end processer. Efter att lämpliga processer identifierats, utifrån 
kriterier presenterade 3.2.1, ska en ägare tillskrivas respektive process. Seasongood 
(2016) menar att affärsenheten vanligtvis utses till den enda ägaren av processen. 
Ägandeskapet innebär att sätta upp tydliga rutiner för när och hur programvaran behöver 
uppdateras, samt att testa roboten kontinuerligt för att säkerställa dess funktion 
(Seasongood, 2016). 
 
En del i ledningens arbete vid förändring handlar även om att få organisationens anställda 
att delta aktivt i processen, då dessa har en väsentlig roll för utfallet (Hayes, 2014). I detta 
gäller det att få den anställda att förstå förändringen, samt vilken roll de har i processen 
(ibid.). Seasongood (2016) menar att ledningen tydligt måste förklara hur RPA kommer 
att påverka respektive enhet i organisationen. Brist på förklaring kan enligt författaren 
resultera i lägre engagemang hos de anställda. 
 
I sammanhanget belyser även Kotter (1995) vikten av att ledningen har en vision som de 
kommunicerar till resterande i organisationen. En vision ska enligt Kotter (1995) vara 
utformad för att på ett tydligt sätt klargöra vilken riktning organisationen ska röra sig i. 
En bristande vision kan resultera i aktiviteter som är inkompatibla och förvirrande, och 
därmed driva organisationen i fel riktning (ibid.). På liknande sätt är tydlighet i 
förändringsinitiativ något Jacobsen (2005) belyser för att minska förändringsmotstånd. 
Ford och Ford (2010) menar också att ledningen har större chans till att nå en välanpassad 
vision om de uppmuntrar de anställda att lämna feedback. Hayes (2014) förlänger 
resonemanget och menar att det är svårare att identifiera och kommunicera fördelar för 
en specifik individ, än för hela organisationen. De individer som påverkas av 
förändringen är dock i störst behov av förståelse för hur denna kommer att påverka dem 
(ibid.). Hayes (2014) hävdar att det inte räcker med att ledaren är övertygad om att 
fördelar kan komma att tillskrivas individen, då individen inte nödvändigtvis delar denna 
övertygelse. Även om individen förstår att fördelar kommer uppstå, kan det fortfarande 
finnas oro för en minskad kontroll över deras situation (ibid.). För att undvika detta menar 
Hayes (2014) att ledningen måste tillhandahålla en plattform för dialog där de individer 
som påverkas har möjlighet att uttrycka sin oro och få svar på eventuella frågor. 
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Ytterligare verktyg för ledningen i dessa situationer är tillhandahållande av utbildning 
inom ramen för förändringen, löpande support under implementeringen, samt att skapa 
en miljö där individerna tillåts begå misstag och be om hjälp (ibid.).  
 
Inom området för kommunikation är det vidare intressant att skapa förståelse för 
anledningar till att följa en ledares initiativ. Enligt Jacobsen (2005) är den anställdes vilja 
gentemot att följa ledaren kopplat till det underliggande värdesystemet. För att förändra 
människors underliggande värdesystem menar Jacobsen (2005) att ledaren kan använda 
sig av olika inflytelsetekniker. Dessa kan antingen vara “hårda” eller “mjuka”. Den 
“hårda” inflytelsetekniken grundar i övertalning med hjälp av rationella argument, såsom 
hur sambandet mellan åtgärd och resultat förhåller sig. Inom denna variant används ofta 
argument utifrån experters uttalanden. Den “mjuka” varianten av inflytande utgår mer 
ifrån individens känslor och verkar för att skapa en entusiasm kring förändringen och dess 
vision. Här lägger Jacobsen (2005) vikt vid tekniker såsom smicker, inspiration och 
personligt tilltal. Detta innebär att beteendet förändras genom att individen exempelvis 
får mycket beröm och stöd i processen. Conger (1991) benämner en ledare med liknande 
egenskaper vid en charismatic leader, där dennes huvudsakliga funktion är 
kommunikation som verkar för att inspirera. 
 

“To illustrate what this involves, [Conger] uses the story of two stonemasons 
who, while working on the same project, were asked what they were doing. 
The first replied: “I am cutting stone”; the second: “I am building a great 
cathedral”. (Conger, 1991, ur Hayes, 2014, s.179) 

 
Den sistnämnda arbetaren beskrev sitt arbete på ett mer långsiktigt och meningsfullt sätt, 
vilket författaren menar är något en ledare bör sträva efter att åstadkomma hos sina 
medarbetare.  
 
Vid en litteraturgenomgång kan vi konstatera att kommunikation är en väsentlig faktor 
vid förändringsledning. För att föra denna diskussion vidare, lägger Hayes (2014) även 
vikt vid utformning och formulering av lämpliga mål med kommunikationen. Exempel 
på kommunikationsmål kan vara formulering av en vision som är attraktiv och rimlig att 
nå för de anställda på nyckelpositioner. Målen kan även underlätta ledningens arbete för 
att identifiera nyckelpersoner och den information de behöver i sitt arbete. Brist på tydliga 
kommunikationsmål kan leda till svårigheter i att identifiera nödvändig information för 
såväl ledningen själv, som de anställda. (ibid.) 
 
Inom ramen för kommunikation menar Hayes (2014) att förändringsledning är något som 
vanligtvis kännetecknas av en top-down kommunikation, vilket innebär att de anställda 
som påverkas av förändringen får informationen av ledningen högre upp i hierarkin. Detta 
är något som enligt Allen, Jimmieson, Bordia och Irmer (2007) ofta resulterar i en 
svårighet i att minska osäkerhet bland de anställda under förändring. Vidare menar 
författarna att effektiv kommunikation sker genom tvåvägskommunikation. Uppåtgående 
flöde av information är viktigt utifrån aspekten att förändringsledningen tillhandahålls 
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med information som skapar förståelse hur ledningen kan agera för att underlätta för de 
anställda (ibid.). Utöver kommunikationens riktning är det också viktigt att informationen 
kommuniceras i god tid och är pålitlig (Hayes, 2014). Detta för att medarbetarna ska få 
möjlighet att lyfta eventuell oro, samt kunna tillföra eventuell information som kan vara 
av relevans i processen. Hayes (2014) menar att anställda som uppfattar 
förändringsledningen som orättvis kan påvisa ett minskat engagemang och en sämre 
prestation (ibid.).  
 
Seasongood (2016) menar att en vanligt förekommande fallgrop i 
implementeringsprocesser av RPA är att ledningen misslyckas med att upprätta ett 
ägandeskap av konceptet. För att undvika detta hävdar författaren att en verkställande 
direktör för förändringen bör utses, både för att säkerställa finansiell och icke-finansiell 
support i transformationen. På liknande sätt lyfter Hayes (2014) att en ägare bör utses vid 
förändring, vilket inte nödvändigtvis måste vara någon i ledningen. Detta är ett viktigt val 
som författaren menar har en påverkan på hela förändringsprocessen och dess utfall. 
Personen kan vara en så kallad insider, det vill säga någon som arbetar i det system eller 
subsystem som ska förändras (ibid.). Det är vidare fördelaktigt om personen med 
ägandeskap för förändringen även är den person som kommer att arbeta inom målområdet 
för förändringen även efter själva implementeringen (ibid.). Vidare hävdar Seasongood 
(2016) att IT-funktionen i företag som implementerar RPA utgör en viktig roll i 
supportkontext. IT-funktionen är vanligtvis den funktion som har en relation till 
leverantören av mjukvaran, samt omfattas av ansvar för den hårdvara RPA verkar i (ibid.). 
 
Choi (2011) lägger vidare vikt vid de anställda i förändringsprocessen och menar att 
ledningen måste sätta dessa i centrum. Misslyckade förändringsprojekt menar författarna 
även ofta orsakas på grund av bristande uppmärksamhet gentemot de anställda som kan 
påverka förändringens utfall. Ledningen bör alltså lägga fokus på att vinna förtroende och 
support bland dessa (ibid.). För att få anställda motiverade till förändring menar Kotter 
och Schlesinger (1979) att ledningens tillhandahållande av support är av stor vikt. Detta 
kan ske genom utbildning, erbjuda ledighet efter intensiva arbetsperioder, samt att lyssna 
och agera känslomässig support (Kotter och Schlesinger, 1979). Nadler (1993) belyser 
också att anställda motiveras av att vara involverade i insamling av information, analys 
och presentation. Informationen tenderar att framstå som mer trovärdig och mottaglig när 
de anställda själva fått framställa den, istället för externa experter (ibid.). 
 
3.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen  

Med detta avsnitt vill vi kortfattat återkoppla till de centrala begrepp vår referensram 
behandlat, för att avslutningsvis presentera en utvecklad analysmodell som ska användas 
för att strukturera kommande empiri- och analysavsnitt. 
 
Studien tar sin utgångspunkt i RPA och controllerrollen, vilka agerar kärnpunkter i den 
teoretiska referensramen. För att besvara vårt syfte anser vi det som grundläggande att 
redogöra kring begreppens betydelse och innebörd. Utifrån existerande litteratur kring 
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automatisering och RPA kunde en översiktlig bild av mjukvarans funktion, möjligheter 
respektive relaterade utmaningar skapas. Vidare kunde vi utifrån en redogörelse av olika 
författares syn på controllerrollen summera en egen tolkning av controllerns aktiviteter. 
 
Eftersom controllerrollen inkluderas av en styrningsfunktion, valde vi fortsättningsvis att 
redovisa teoretiska infallsvinklar inom styrning. Vad som framkommit inom detta område 
är att RPA som teknologiskt fenomen kan leda till förändrad styrning genom mjukvarans 
påverkan på såväl controllerrollen som företaget, samt att automatisering i grunden kan 
användas som ett verktyg i styrningen (Merchant & Van der Stede, 2017). 
 
Ett återkommande tema i den litteratur vi har tagit del av är att förutsättningar för arbete 
förändras i takt med teknologins framfart. Eftersom RPA kan ses som en del i den rådande 
IT-utvecklingen, valde vi därför att inkludera teorier rörande förändring. I avsnitten kring 
controllerrollen och ekonomistyrning redogjordes kring hur en informationsrik miljö 
historiskt sett påverkat funktionerna, för att avslutningsvis belysa viktiga aspekter 
angående ledning vid förändring. 
 
Med utgångspunkt i att implementering av RPA kan ses som en förändringsprocess i 
företag, ansåg vi det naturligt att utveckla vår analysmodell därefter. Vår förhoppning är 
att vi genom analysmodellen kan besvara studiens forskningsfrågor på ett metodiskt och 
strukturerat sätt. 
 

 
Figur 6 - Studiens analysmodell 

Seasongood (2016) menar att utgångspunkten vid implementering av RPA är att kartlägga 
passande tillämpningsområden för mjukvaran. Därmed vill vi i analysmodellens första 
sektion, “RPA-implementering i controllerrollen”, vidare redogöra för studiens centrala 
fenomen för att avslutningsvis skapa förutsättning för att besvara vår första 
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forskningsfråga: “Vilka av controllerns typiska arbetsmoment skulle hypotetiskt sett 
kunna utföras av RPA?” 
 
Utifrån resultaten som framkommer i analysmodellens första sektion, ämnar vi vidare 
undersöka vilka följder en eventuell implementering skulle kunna få för controllerns 
arbete och företag i stort. Därmed syftar modellens andra sektion till att besvara studiens 
andra och tredje forskningsfråga, nämligen “Vilka möjligheter respektive utmaningar kan 
implementering av RPA innebära för controllerrollen?”, samt “Vilka möjligheter 
respektive utmaningar kan implementering av RPA innebära för företag?”. 
 
Avslutningsvis ska resultaten i andra sektionen leda oss in till modellens tredje sektion 
”Viktiga aspekter för en framgångsrik implementering”. Utifrån redogörelse i avsnitt 3.4 
spelar ledningen i företaget en avgörande roll i tider av förändring (Lindvall, 2017). 
Följaktligen syftar denna sektion till att analysera hur företag kan skapa förutsättning för 
att såväl maximera potentiella möjligheter som att minimera eventuella utmaningar som 
uppstår i och med RPA, och därav besvara vår sista frågeställning “Vilka aspekter är 
viktiga för företag att ta hänsyn till för att nå en framgångsrik implementering av RPA?”. 
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4. Empiri 

Följande avsnitt kommer som tidigare nämnt struktureras enligt den utvecklade 
analysmodellen, där varje delavsnitt tillhör en av modellens sektioner. 
 

 
Figur 7 - Studiens analysmodell kopplad till avsnitt 4. Empiri 

4.1 RPA och controllerrollen 

I följande avsnitt kommer vi att presentera empiriska data som redogör för studiens 
centrala fenomen samt hur de anknyter till varandra. 
 
4.1.1 Controllerrollen 

När vi i följande avsnitt hänvisar till “respondenterna” avses intervjuade controllers. 
 
När vi bad respondenterna definiera sin controllerroll, fick vi av naturliga skäl olika 
beskrivningar. Som vi tidigare nämnt utgör urvalet av controllers ett heterogent urval, där 
såväl olika branscher som privat respektive offentlig sektor finns representerat. Trots det, 
anser vi som författare att det är möjligt att identifiera vissa generella mönster i 
respondenternas beskrivningar av deras yrkesroll. 
 
En majoritet av intervjuobjekten menar att deras främsta ansvarsområde som controller 
är att förse chefer och ledningsgrupper med finansiell information och analys, samt att 
stötta dem i diverse ekonomiska frågor. Detta sker i stor utsträckning via rapportering. 
Respondent C2 uttrycker att “Det kan vara att hjälpa till med att utbilda personer i linjen 
som kanske inte har ekonomi som sin främsta roll”, men också att analys av bokslut är 
en grundsten och röd tråd i arbetet. C3 belyser att “Förutom den finansiella 
rapporteringen handlar det mycket om ekonomistyrning, det vill säga att styra 
verksamheten mot de mål och riktlinjer vi satt upp”. Intervjuobjekt C5 anser att hans roll 
är tvådelad “Dels inom väldigt tydliga ramar, med rutinuppgifter och löpande arbete som 
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ska göras, men också med ständiga ad hoc-uppgifter”. Utifrån samtliga intervjuer kan vi 
förstå att de löpande uppgifter som C5 hänvisar till, berör återkommande bokslut, budget- 
och prognosprocesser.  
 

“Jag tycker att yrket inte blir så tråkigt och monotont, för det finns alltid något 
nytt att hugga tag i. Det finns alltid något som dyker upp! Och i och med att 
man blir involverad i mycket förändringar på ett eller annat sätt.” 
(Respondent C8, 2018-04-11) 

 
7 av 8 respondenter beskriver deras controllerroll som en stabsfunktion, varav majoriteten 
rapporterar upp till företagets ledning eller andra chefsnivåer. Respondent C4 förklarar 
att “Controllerrollen är alltså högt upp om man kikar på organisationsträdet, men 
samtidigt är det en väldigt platt roll med extremt många kontaktytor”. Till skillnad från 
övriga, ingår respondent C3 själv i ledningsgruppen. 6 av 8 controllers hävdar vidare att 
merparten av deras arbete sker ensamt, varav övriga två antar en 50/50-fördelning. Enligt 
respondent C8 så är hon “...väldigt ensam i rollen inom business controlling och att vara 
expert på sitt område” och saknar därav “backup” i arbetet. 
 
Eftersom controllern till stor del utför sitt arbete ensamt, poängterar respondent C8 vikten 
av att “ha egen drivkraft”, vilket även C1 stödjer. Emellertid är det dock 
samarbetsförmågor som majoriteten framhåller, när de ombeds att utse vilka tre 
egenskaper som de anser är viktigast i deras roll som controller. Respondent C7 menar 
att det exempelvis handlar om “...att vara tillmötesgående och lyhörd”, medan respondent 
C6 “...tänker särskilt på att kommunicera med olika typer av personer”. 
 

“Man måste också kunna vara den person som kan gå ut och informera 
pedagogiskt till medarbetare. En del personer vill ju sitta på kammaren med 
sina siffror och helst inte stå inför folk, men det krävs att man kan göra det 
när man är placerad centralt.” (Respondent C1, 2018-03-07) 

 
4 av 8 respondenter betonar vikten av att vara flexibel inför snabba förändringar, eftersom 
det enligt C3 “...händer mycket i denna bransch” och “Det svänger väldigt fort så att 
säga”. 3 av 8 respondenter är eniga om att “Analytisk förmåga är viktigast, det är a och 
o”, som respondent C5 uttrycker, medan 3 av 8 också framhåller noggrannhet som 
betydelsefullt. Avslutningsvis lyfter respondent C2 att god planeringsförmåga är 
nödvändigt i yrkesrollen. 
 

“Deadlines blir hela tiden fler och fler, samt tätare och tätare. Allt för att 
flödet ska gå snabbare och snabbare. Det gäller att kunna planera, klara av 
pressen och förstå hur man ska prioritera för att hinna i tid.” (Respondent 
C2, 2018-03-14) 

 
I sammanhanget vittnar samtliga controllers om tidspress i arbetet.  Med stöd av övriga 
menar C4 att “Vissa dagar är värre än andra”, eftersom tidspressen uppstår periodvis 
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eller går i cykler. 7 av 8 intervjuobjekt hävdar att stressen grundar i många och korta 
deadlines i ekonomisektorn, med diverse bokslut per månad eller kvartal. C1 berättar att 
controllers i stor utsträckning är styrd av periodbokslut, “...så det blir ju tidspressat, då 
man vill göra den här analysen på så kort tid som möjligt för att få fram ett resultat som 
man kan jobba vidare med”. Vidare menar respondent C4 att mycket av tidspressen kan 
komma från ledningsnivå, “...det kan ju vara så att du får en fråga idag på morgonen kl 
9, som du behöver vara klar med kl 13. Då är det bara att kavla upp ärmarna!”. 
 
Det är endast C6 och C7 som nämner verksamhetsförståelse när vi ber respondenterna 
utse de tre viktigaste egenskaperna i rollen som controller. När vi däremot explicit frågar 
huruvida verksamhetsförståelse är viktigt i deras yrkesroll, uttrycker samtliga tillfrågade 
att förståelse för verksamheten är väsentligt. C8 uttrycker att “...om man inte har 
förståelse för varken sina produkter, tjänster eller produktion, då blir det bara siffror”. 
Det leder i sin tur till svårigheter i att “...förstå sammanhang eller förklara avvikelser” 
enligt respondent C4 och “...att ställa rätt frågor och utmana på rätt sätt” enligt 
respondent C5. Respondent C2 menar att hon blir mer motiverad i arbetet om hon har 
förståelse för verksamheten, men uttrycker även att en controller inte behöver ha full 
förståelse för hela verksamheten för att kunna fullfölja arbetet.  
 
Vidare fick controllerrespondenterna ta ställning till vad de anser som mest utmanande i 
sitt arbete, där hälften av de tillfrågade anser att samordning i organisationen kan vara 
utmanande. Intervjuperson C1 uttrycker denna svårighet enligt följande: 
 

“...det är definitivt en utmaning, när man sitter centralt, att få med sig alla. 
Att förankra och få alla med på banan, få alla att arbeta åt samma håll. För 
har man inte “connection” med verksamheten så spelar det ingen roll hur 
bra stödsystem eller uppföljningssystem man har. Man måste ha förtroende 
ute i verksamheten.” (Respondent C1, 2018-03-07) 

 
På liknande sätt menar C5 att det är en utmaning att få tillförlitlig data till analys från 
andra roller i organisationen. Respondenten förklarar att med många chefer och enheter i 
organisationen “...är det komplext att få alla att göra på samma sätt, få alla att göra rätt 
och få alla att leverera i tid”.  
 
Utöver samordning hävdar 4 av 8 respondenter att såväl intern som extern förändring är 
en utmaning, dock med tyngd på det interna. Intervjuobjekt C4 ser det som ytterst ovanligt 
att en budget som upprättas i september sedan gäller i januari efterföljande år, “…det blir 
egentligen aldrig som du tänkt dig”. Samma intervjuperson anser också att “Det är väldigt 
mycket ad hoc-baserat i all sin standardisering”. Respondent C8 uttrycker på liknande 
sätt att det är utmanande med ständiga förändringar, såsom olika omorganisationer, 
många olika viljor att förhålla sig till och att prioritera sin tid på bästa sätt. C2 lyfter också 
digitaliseringen som en utmaning, “...att man är med på att företag måste hänga med i 
digitaliseringen och den nya tekniken som kommer”. 
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Utifrån studiens syfte, är det vidare nödvändigt att få insikt i vilka huvudsakliga 
arbetsuppgifter respondenterna utför i sin roll som controller. Samtliga controllers menar 
att de kommer i kontakt med redovisningsrelaterade uppgifter, men inte på samma sätt 
som en redovisningsekonom. Respondent C1 hävdar att “…jag har inte gjort en 
bokföringsorder på många, många år” medan övriga förklarar att de är delaktiga i 
periodiseringar, intäktsbokning eller avsättningar, i samband med bokslut. Enligt 
respondent C3 arbetar han indirekt med redovisningsnära arbetsuppgifter dagligen, och 
därav “...har jag ju tät dialog med vår redovisningsavdelning och vår redovisningschef”. 
 
8 av 8 controllers hävdar att de ägnar mer tid till att producera information, i olika 
utsträckning. Informationsproduktion består enligt respondenterna i att hämta data och 
sammanställa data i olika format. “...jag tycker ju inte i min roll att jag använder mest tid 
till att skapa data, utan det är mer att omforma det” förklarar respondent C8. Resultatet 
av informationsproduktionen är oftast diverse rapporter, budgetar eller prognoser, varvid 
respondent C2 hävdar att “...man gör lite kaka på kaka, för att olika personer eller olika 
delar av organisationen ska ha det på olika sätt”. En förklaring till det menar respondent 
C4 vara att rapportsystem sällan är optimalt för alla parter, “...ett system kan vara perfekt 
ur mitt perspektiv, men då måste jag ändå göra om det till chefen. Eller 
tvärtom”.  Respondent C3 hävdar vidare att “Data ska sammanställas och komprimeras 
i ett analysvänligt och visuellt mottagligt format. Det är ju något jag gör dagligen”. 
 
Samtliga respondenter ägnar mycket av sin arbetstid till analys av information, även om 
majoriteten uttrycker att de önskar mer tid till arbetsuppgiften. Respondent C3 framhåller 
dock att “...förhoppningsvis har man då gjort ett bra jobb under månadens gång, så att 
det inte är några allt för stora överraskningar som dyker upp.” I huvudsak menar 
respondenterna att analysprocessen innebär att analysera utfall vid bokslut samt 
avvikelser från budget. “Ligger vi över eller under så ska det förklaras, det är inte bra att 
ligga under budget heller” påpekar respondent C4. Respondent C5 förklarar att 
analysarbetet består i “En analys av resultaträkningens alla delar”, för varje enhet. 
Därefter konsolideras hela bolaget och analys av balansräkning, kassaflöde och 
rörelsekapital påbörjas. 
 
6 av 8 respondenter menar att de uteslutande använder interna informationskällor i sitt 
arbete, alternativt samlar nästintill all information internt. Respondent C4 säger “Jag ska 
inte säga att vi inte gör det [använder externa informationskällor], men det är mest intern 
information. Definitivt”.  Respondent C5 förklarade vidare att “Jag jobbar inte med 
någon benchmarking mot andra företag eller så”. Framförallt så hämtar respondenterna 
information i företagets diverse system, med undantag från muntlig kommunikation med 
medarbetare och chefer. Resterande 2 av 8 respondenter som använder externa datakällor 
i sitt arbete, nämner befolkningsstatistik, massmedia och diverse regelverk som exempel. 
Det är även dessa två personer som, till skillnad från övriga, är verksamma i den offentliga 
sektorn. 
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Vidare anser samtliga respondenter att mycket av den information de arbetar med finns i 
digital form, varav två respondenter menar att det är 100 procent digitalt. Vid frågan vilka 
IT-verktyg respondenterna använder sig av i sitt arbete, går det även att utläsa en stark 
röd tråd i samtliga svar. “Officepaketet är ju standard, och Excel är ju uteslutande det 
man använder mest”, som C4 väljer att uttrycka det. I övrigt nämner respondenterna 
diverse affärssystem, ekonomisystem, CRM-system och kommunikationssystem, varav 
ingen har samma systemleverantör. 
 
7 av 8 controllers ägnar mycket arbetstid till att kommunicera information, med 
reservation för att kommunikationen kan se olika ut. Respondent C1 uttrycker “Kanske 
inte det här med att jag ringer och pratar med människor eller att jag står inför 
människor.” utan “Jag kommunicerar med att skapa underlag till dem”. Respondent C2 
instämmer och hävdar att “Det är ju en ganska stor del av controllerns jobb, att just 
rapportera till olika instanser”. Enligt C3 och C4 består kommunikationen även av 
möten med ledning, projektledare och andra intressenter, varav C4 påpekar att “...det 
handlar både om att kommunicera information och kräva information. [...] Man får jaga 
och ge”. Respondent C5, som ensam menar att han inte ägnar mycket tid till uppgiften, 
förklarar att hans företag har ett “BI-verktyg som gör att alla chefer har tillgång till 
koncernens siffror och sina egna siffror i uppdaterat format”. 
 
Vidare frågade vi respondenterna om de anser sig besitta beslutsauktoritet eller om de 
främst stöttar andra i beslut. 7 av 8 controllers uppgav då att det främst lutar åt det 
stöttande hållet och att det i slutändan är ledningen som fattar beslut. Respondent C4 
menar att “...rent generellt skulle jag säga att det är mer rådgivande, det vill säga att jag 
ska komma med starka rekommendationer och ofta är de indirekt beslut”. Däremot 
framhåller samtliga respondenter att det beror på beslutet i fråga, då mindre beslut inom 
ramen av ansvar kan betraktas som tillåtet. Respondent C8 exemplifierar det som att “Jag 
kan ju besluta om allt kring hur jag vill rapportera och hur jag vill göra budget”. 
 
Samma tema följer när vi ber respondenterna beskriva på vilket sätt de utgör en 
styrningsfunktion i företaget. 3 av 8 respondenter förklarar att de styr företaget genom 
budgetprocessen. Dels genom att omvandla den övergripande strategin till siffror, men 
också genom att se till att budget efterföljs. Respondent C8 menar att “...i och med att 
man har koll på alla siffror så styr man företaget till att klara kostnadsmål, FTE-mål, 
intäktsmål eller liknande”. I övrigt menar majoriteten att styrningsfunktionen består i att 
vägleda beslutsfattare genom att bidra med ett ekonomiskt perspektiv på olika frågor. 
Respondent C4 beskriver sig själv som “ett verktyg i styrningen”, då han kan rådgiva 
chefer till beslut, vilka i sin tur får stå till svars för resultatet. 
 

“Styrningen måste alltid ske i samarbete med ledningen, där vi har olika 
roller. Som controller har vi rollen att serva och påtala för ledningen vad 
som driver kostnader och påvisa de ekonomiska konsekvenserna av olika 
alternativa vägval. Ledningen har fler aspekter än det rent ekonomiska 
aspekterna att ta hänsyn till i sina beslut.” (Respondent C1, 2018-03-07) 
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4.1.2 Robotic Process Automation 

När vi i följande avsnitt hänvisar till “respondenterna” avses intervjuade RPA-personer.  
 
Gemensamt för respondenternas definitioner av RPA, är inslaget av att tekniken 
replikerar en människas sätt att utföra en administrativ arbetsprocess. Respondent R3 
menar att “...det är mer som en papegoja snarare än någonting annat egentligen”, 
eftersom tekniken försöker härma precis det arbete som en anställd gör på sin dator. 
Respondent R2 förklarar att “RPA jobbar i befintliga system och på samma sätt som en 
människa jobbar i systemen, så det är ingen skillnad där”. Det är vidare denna aspekt 
som R2 antar vara källan till att RPA har kommit att kallas “den digitala medarbetaren”, 
ett begrepp majoriteten av respondenterna väljer att använda. Anledningen till att 
respondent R1 väljer att benämna RPA som en “digital medarbetare” är att han vill 
humanisera tekniken. Han menar att “...det är ju många som går lite snett när man pratar 
robot”, eftersom fenomenet har kapacitet att utkonkurrera den mänskliga arbetaren i 
sedvanliga arbetsuppgifter. 
 
För att ha möjlighet att adressera studiens syfte och besvara hur controllerrollen kan 
tänkas förändras genom implementering av RPA, ansåg vi det som nödvändigt att vidare 
forska i mjukvarans funktionalitet. Därav bad vi respondenterna beskriva vilka 
arbetsförhållanden som lämpar sig mer eller mindre bra för implementering av tekniken. 
Samtliga respondenter är överens om att arbetsuppgiften som ska automatiseras måste 
finnas i betydande volym. Respondent R5 menar att “Du måste ha en viss skala på 
mängden att göra, för annars blir det inte lönsamt”, något respondent R4 förtydligar 
genom konstaterandet att “...vinsten av att göra en automatisering med RPA måste ställas 
mot tidsbesparing för personalen”. Följaktligen påpekar respondent R1 att RPA lämpar 
sig bäst för större företag, eftersom det då finns fler anställda med liknande befattning 
eller att man kan “...addera in från flera roller samtidigt, och då får man ju en skalfördel”. 
 
Emellertid nämns även undantag från villkoret att det som automatiseras behöver fodra 
mycket resurser i form av tid och personal. Respondent R4 hävdar att “...även om det inte 
är hög volym på uppgiften, så kan det lämpa sig om den är kritisk eller innehåller hög 
risk”, eftersom roboten bidrar med ökad noggrannhet och spårbarhet. Dessutom menar 
respondenten att “...plötsliga toppar [...] och variationer på dag eller vecka som påverkar 
bemanningen” kan motivera implementering av RPA, eftersom man då kan hålla ett 
jämnare arbetsflöde.  
 
RPA-respondenterna är vidare överens om att RPA kräver en process som är 
standardiserad och regeldriven. En regeldriven process beskriver respondent R4 som “... 
att det finns tydliga affärsregler för vilken väg roboten ska välja vid olika givna tillfällen”. 
Respondent R2 förklarar vidare att dessa affärsregler “...handlar hela tiden om enkla 
slutsatser som alltid är algoritm- eller beräkningsbaserade”. Skälet till detta förbehåll 
menar respondent R3 bero på att roboten saknar eget beslutsfattande,“...papegojan vill 
bara härma det som papegojan blir lärd [...] den går från A till B så som den blivit 
tillsagd”. 
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“RPA funkar ju bäst i situationer som är logik- och kalkyleringsbaserade. 
Där vi via x och y vet att det ska bli z. Men om det är x och y och sedan någon 
okänd faktor, till exempel magkänsla som ska styra, då är ju RPA helt kört. 
[...] Och det är det jag menar med omdömesbaserat, att så fort man behöver 
ha med något slags omdöme med så funkar det inte riktigt.” (Respondent R2, 
2018-02-26) 

 
Respondent R3 menar att “...processer av karaktären där det finns många scenarion” 
inte lämpar sig särskilt väl för implementering av RPA. Respondent R1 delar delvis detta 
påstående då han påpekar att det sällan går att automatisera en process “end-to-end” med 
RPA, “...då blir det oftast för dyrt att programmera eller svårt att träna roboten”. 
Däremot anser han att processer där det finns många undantag fortfarande kan vara 
relevanta, om en övervägande andel utgör normala fall. 
 

“Om man ser ett flöde, ett arbetsmoment, så brukar jag prata om “happy 
path”. Hitta något i bulken, liksom 80 procent av 100 procent någonting, och 
nöja sig med det. Det är liksom “good enough”, för då får man den stora 
bulkvolymen. Resten får man hantera manuellt ändå. [...] Så det blir ett 
samspel mellan människa, robot, människa, robot under en process.” 
(Respondent R1, 2018-02-23) 

 
Fortsättningsvis menar respondent R4 att inparametrarna måste uppfylla vissa krav för att 
processautomatiseringen ska fungera, “Det ska vara strukturerad data som en mjukvara 
kan läsa av för att tolka”. Som en självklarhet betonar även Respondent R1 att indata 
“...måste vara digitalt på ett eller annat sätt” annars “...kan man varken tolka 
informationen i skrift, tal eller bild”. I övrigt menar dock respondent R1 att företag som 
implementerar RPA inte behöver fundera allt för mycket på underliggande system, något 
även R6 och R3 stödjer. Respondent R3 uttrycker rentav att “Robotics gör sig bäst just 
där, när system är lite otympliga”, vilket respondent R6 förtydligar enligt följande: 
 

“Sen tycker jag också att man kan se RPA som ett integrationsverktyg [...] 
Idag bygger man avancerade integrationsgränssnitt mellan systemen som är 
beroende av varandra, och det är mycket teknik som ska fungera bakom det 
här. Väldigt mycket teknik. Men om du sätter en robot på det istället, så görs 
det mycket enklare.” (Respondent R6, 2018-03-06) 

 
Bakgrunden till detta ligger i två faktorer som samtliga respondenter anser särskilja RPA 
från traditionell automatisering. För det första är RPA i större utsträckning 
processfokuserat. Det innebär att verktyget används för att automatisera ett helt flöde, till 
skillnad från annan automatisering som vanligtvis är funktions- eller uppgiftsorienterad. 
Den andra skillnaden respondenterna lyfter består i att RPA är ett externt verktyg som 
arbetar tillsammans mellan systemen, snarare än att vara inbyggt i dem, vilket respondent 
R2 förtydligar: 
 



46 
 

“I Excel skulle du lägga RPA som ett separat verktyg som arbetar i Excel, 
medan i traditionell automatisering kring affärssystem har man ju ofta byggt 
någonting inne i systemet som automatiserar.”  (Respondent R2, 2018-02-26) 

  
Vad respondent R1 däremot ser som fördelaktigt i sammanhanget, är att de system RPA 
ska arbeta i är relativt stabila och inte förväntas ändras på medellång sikt. Anledningen 
till det är att systemförändringar framtvingar omprogrammering av roboten. 
 
Nedan har vi sammanställt en tabell över de processegenskaper som respondenterna 
tillsammans anser känneteckna lämpliga områden för implementering av RPA. Dessa 
attribut kommer vi fortsättningsvis ha i åtanke när vi analyserar möjliga 
tillämpningsområden för RPA i en controllerkontext. 
 

 
Figur 8 - Lämpliga processegenskaper för RPA enligt empirisk datainsamling 

För att vidare konkretisera ovan redogörelse av kvalificerade processegenskaper, ansåg 
vi det som relevant att låta respondenterna exemplifiera faktiska arbetsuppgifter som RPA 
skulle kunna utföra i en verksamhet. Detta för att i senare led ha möjlighet att analysera 
vilka av controllerrollens arbetsuppgifter som hypotetiskt sett skulle kunna utgöras 
genom RPA.  
 
Något vi kan konstatera är att samtliga uppgifter som respondenterna beskriver som 
lämpliga för RPA kretsar kring företags informationshantering. Respondent R2 menar att 
“Det handlar primärt om att skyffla data, flytta information och ta enkla slutsatser”. Än 
mer tydligt förklarar respondent R3 att “...flytta information från en PDF till systemet, 
spara och lite sådana grejer” är ypperliga för en robot. Vad som däremot samtliga 
respondenter väljer att betona, är att RPA inte producerar någon ny eller tidigare okända 
data av sig själv. Det är människan som bestämmer om, och i så fall vilken, information 
RPA ska skapa. Respondent R4 uttrycker att “RPA kan ju skapa data som kanske inte 
nödvändigtvis används”, men att detta i så fall beror på att människan programmerat 
roboten på ett sådant sätt. 
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Att låta RPA producera information leder ändock enligt respondent R2 till “snabbare 
produktion av data och [...] mer exakt produktion av data”. Det grundar enligt respondent 
R6 i att “roboten gör inga fel som vi människor gör” eller “den hittar inte på massa saker 
själv, som vi också gör som människor”. Därav menar majoriteten av respondenterna att 
RPA även kan användas för att säkerställa korrekthet och äkthet i data. Respondent R1 
förtydligar detta genom ett verklighetsbaserat exempel: 
 

“Exempelvis har vi byggt robotar som hanterar reseräkningar. Och säg att 
en individ har sagt att man kört mellan Stockholm och Göteborg. Då har vi 
gjort en extra kontroll att roboten går upp på Google och hämtar 
motsvarande körsträcka, och så gör vi en positiv kontroll om det stämmer 
överens” (Respondent R1, 2018-02-23) 

 
Mot bakgrunden av att RPA hanterar information på ett mer effektivt och tillförlitligt sätt, 
förklarar respondent R6 att tekniken även kan användas för att rensa i masterdata, ett 
arbete “ingen orkar ta tag i”. Hon menar att det generellt finns ett överflöd av information 
i företag, då samma information samlas i flera olika system. Det leder i sin tur till 
“...svårigheter i hur man ska hantera det eller se vad det är man ska bedöma”. I dessa 
fall menar respondent R6 att RPA kan användas som ett verktyg för att “...hämta all den 
här informationen, rensa och samla den på ett ställe”. 
 
Som en sammanfattning av ovan, presenterade respondent R1 en generell överblick av 
eventuella RPA-lösningar. Dessa kategorier av uppgifter valde vi i senare led att beröra i 
intervjuerna med controllerrespondenterna, för att vidare undersöka eventuella samband. 
 

• Datainsamling: Samla in och skapa data. 
• Databerikning: Komplettera, modifiera och standardisera data.  
• Datavalidering: Säkerställa korrekthet och äkthet i data. 
• Stämma av: Säkerställa samstämmighet och korrekthet. 
• Rapportera: Skapa pålitlig rapportering och analyser i tid.  

(Respondent R1, 2018-02-23) 
 
4.1.3 Länken mellan controllerrollen och RPA 

När vi i följande avsnitt hänvisar till “respondenterna” avses intervjuade controllers. 
 
För att konkretisera resultaten i föregående två delavsnitt, presenterar vi en figur som 
knyter samman aktiviteterna av RPA och controllern. Utifrån studiens teoretiska 
referensram sammanställde vi de huvudsakliga funktioner en controller kan iklä sig, 
tillsammans med de eventuella RPA-lösningar som framkom i intervjuerna kring RPA. 
Därefter bad vi respondenterna att kortfattat besvara ifall uppgifterna går att identifiera i 
deras yrkesroll. 
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Figur 9 - Länken mellan controllern och RPA 

Vi som författare är medvetna om att arbetsuppgifterna kan ha tolkats olika av olika 
intervjuobjekt, och att resultatet därmed inte kan ses som en fullständig bild av 
controllerns arbetsroll. Utifrån tidigare avsnitt kan även vissa svar uppfattas som 
motsägande, vilket vi kommer att adressera mer i avsnitt 5. 
 
Efter att intervjuobjekten tagit ställning till huruvida de känner igen sig i uppgifterna, 
frågade vi vidare vilka av arbetsuppgifterna de anser som mest respektive minst 
värdeskapande. Frågan ställdes i syfte att möjliggöra djupare förståelse kring RPA:s 
påverkan på den enskilda controllern i kommande avsnitt. Majoriteten av respondenterna 
poängterar att controllerns arbete kräver hela kedjan av uppgifter, eftersom det ena utgör 
förutsättning för det andra. “Jag skulle vilja säga att man inte klarar sig utan någon av 
uppgifterna” förklarar respondent C3. Däremot menar majoriteten att mer respektive 
mindre tid till vissa arbetsuppgifter skulle vara önskvärt. 
 

“Man skulle såklart vilja minska tiden på de första tre eller fyra [A-D], för om 
de gick väldigt smidigt skulle man ha mer tid till att göra de andra mycket 
mer, eller att kunna göra andra saker. De uppgifterna i sig ger ju kanske inte 
mig särskilt mycket, men det är ju nödvändigt för att göra det andra.” 
(Respondent C8, 2018-04-11) 

 
Sammantaget belyser 7 av 8 respondenter de fyra första uppgifterna; datainsamling, 
databerikning, datavalidering och stämma av; som antingen mindre värdeskapande eller 
som de uppgifter de vill ägna mindre tid åt. “Att klippa och klistra information vill jag ha 
systemstöd för”, menar respondent C1. Majoriteten vill dock betona att det är viktigt att 
säkerställa korrekthet i informationen, men att det mer ses som ett nödvändigt ont än som 
något värdeskapande. Vad det gäller kontroll av informations kvalitet och korrekthet 
hävdar 6 av 8 controllers att de ägnar en betydande andel av sin arbetstid på detta. 
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Respondent C4 påpekar “Även om systemet är felfritt, så kommer input i systemet alltid 
gå att ifrågasätta”, och därav är datavalidering viktigt. Detta är även en synvinkel som 
respondent C2 delar och påstår “...det kan vara den mänskliga faktorn ibland, men jag 
har också varit med om att inskannade fakturor blivit fel i inläsningen. [...] Så det kan 
vara lite olika”. Däremot framhåller respondent C8 att: 
 

“...skulle det vara rätt från första början alltid, så skulle man såklart inte 
behöva ta den delen. Då kanske man bara skulle kunna analysera och veta 
att data stämmer. Men om inte data stämmer, så måste man gå till botten med 
det. Så sådana saker skulle man ju vilja lägga mindre tid på.” (Respondent 
C8, 2018-04-11) 

 
6 av 8 controllers beskriver pedagogiskt arbete och att göra ekonomisk information 
begriplig för medarbetare som det mest värdeskapande. Enligt respondent C7 är det mest 
viktiga att “...mitt budskap går fram. För det är oftast verksamheten som fattar sina 
beslut, det är ju inte jag som fattar de besluten”. Övriga instämmer i detta och anser det 
som grundläggande att kunna ge en pedagogisk förklaring kring verksamhetens ekonomi.  
  

“Jag skulle säga att syftet med det jag gör, är egentligen att supportera en 
ledningsgrupp till exempel. Och i regel då ett gäng chefer. Med finansiell 
information och analys så att dem kan styra sin verksamhet utifrån bästa 
förmåga.” (Respondent C4, 2018-03-16) 

 
Resterande 2 av 8 respondenter framhäver analyskategorierna som mest värdeskapande, 
vilket även 5 av 8 controllers belyser som de uppgifter de skulle vilja lägga mer tid på. 
C1 hävdar att det går åt mer tid till produktion av information, än till analys av 
information, vilket hon uttrycker enligt följande: 
 

“Det är svårt att säga exakt hur lång tid det tar, men om vi säger en volym 
på 100 så tar det 80 procent av tiden att få ihop det. Sedan finns det 20 
procent kvar till analys. [...] Man önskar ju att det hade varit tvärtom, alltså 
att merparten av tiden faktiskt lades på analys.” (Respondent C1, 2018-02-
07) 

 
Resterande 3 av 8 respondenter, som inte primärt belyser analys som något de vill lägga 
mer tid på, menar att de skulle vilja lägga mer tid på förbättring av diverse processer 
alternativt att bredda sitt ansvarsområde. 
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4.2 Följder av RPA för controllerrollen och företag 

I följande avsnitt kommer vi att presentera empiriska data som ligger till grund för att 
besvara vilka potentiella möjligheter och utmaningar implementering av RPA kan komma 
att innebära. 
 
4.2.1 Följder av RPA för controllerrollen 

Avsnittet inkluderar empiriskt material från såväl controllerrespondenter som RPA-
personer. 
 
I förhållande till föregående avsnitt är de uppgifter som controllerrespondenterna anser 
minst värdeskapande, även de uppgifter som tillfrågade controllers betraktar som 
repetitiva. Utöver det nämner såväl C2 som C4 att rapportering kan upplevas repetitivt, 
då olika rapporter skapas av egentligen samma information. 
 

“Jag gjorde tidigare en rapport där jag i princip hämtade ut information, 
knåda den lite, och sen skickade ut den. Och den skulle göras varje dag, det 
tog x antal minuter, och var i regel supertråkigt att göra. Men den gav bra 
information till mottagaren” (Respondent C4, 2018-03-16) 

 
Vidare frågade vi i intervjuerna hur respondenterna skulle förhålla sig till att repetitiva 
arbetsuppgifter i deras befattning automatiserades, samt vad de skulle se som fördelaktigt. 
7 av 8 respondenter hävdar att de gärna ser denna typ av uppgifter automatiserade. 
Respondent C2 uttrycker att det vore positivt “För att då kan du lägga mer arbete på det 
som faktiskt skapar mervärde i organisationen eller för företaget”. Även C1 belyser att 
det kan vara fördelaktigt att frigöra kompetent arbetskraft till att analysera och utveckla 
verksamheten. Intervjuobjekt C5 hävdar att automatisering skulle kunna frigöra tid och 
ser “... att bli av med tråkiga uppgifter” som något positivt för den anställda. Även 
respondent C3 lyfter att denna form av uppgifter är tråkiga och omotiverande, samt att 
“Det skulle säkert också vara kostnadseffektivt”. Respondent C7 ställer sig också positiv 
inför automatisering av repetitivt arbete, dock med förbehåll att kontroll över information 
bibehålls. 
 
Utöver vad intervjuobjekten uppfattar som fördelaktigt med implementering av RPA, 
frågade vi om de ser några eventuella risker med att arbetsuppgifterna i fråga 
automatiseras. Majoriteten av respondenterna lyfter i denna fråga att förlust av 
verksamhetsförståelse potentiellt kan vara en risk. Respondent C2 menar att 
automatisering och datorisering kan resultera i att moment som skapar förståelse för 
siffror utesluts och “...att man kanske inte riktigt lär sig grovjobbet, som ändå till viss del 
är att leta efter felaktigheter och sortera saker och flytta saker”. Denna risk ser hon dock 
främst hos nyanställda, men förklarar vidare: 
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“För även om man jobbar som controller, så ligger det ändå mycket grund i 
att ha en förståelse för redovisning och ha en förståelse för hur siffrorna 
uppkommer, förstå flödet genom bolaget.” (Respondent C2, 2018-03-14) 

 
På liknande sätt menar C4 att en del av verksamhetsförståelsen grundar i att själv utföra 
vissa moment och att “...om inte tidsvinsten är jättestor kan jag gärna göra det själv”. 
Samma respondent påpekar även att repetitivt arbete i viss utsträckning kan vara 
uppskattat, “Ibland är det ju ganska avkopplande att bara sätta sig och knacka Excel”. 
Respondent C8 delar åsikten och påpekar att viss grad av monotona arbetsuppgifter inte 
behöver ses som ett stort problem, då controllern har en varierande roll i övrigt. 
 
Vi frågade även controllerrespondenterna om tidsperspektivet i deras arbete, varvid de 
fick ta ställning till om de ser sitt arbete som reaktivt, proaktivt eller nulägesfokuserat. 
Med utgångspunkt i studiens syfte finns nämligen ett intresse i att analysera huruvida 
controllerns fokus kan komma att ändras, om vissa uppgifter relaterade till historisk 
redovisning eventuellt elimineras. Majoriteten menar att tidsperspektivet varierar, där 6 
av 8 anser att det finns en svårighet i att vara proaktiv och långsiktigt. 
 

“Om man är inne i en budgetcykel så tittar man ju exempelvis mycket 
framåtriktat, beroende på scope. I ett månadsbokslut däremot blir det ju mer 
historiskt. Det går som sagt i perioder, men man skulle ju gärna hitta ett sätt 
att kunna arbeta lite mer långsiktigt.” (Respondent C3, 2018-03-16) 

 
Vidare anser även respondent C8 att arbetet innehåller alla tre tidsperspektiv. Vad det 
gäller analys förklarar hon dock att “...man försöker kanske klä in det i någonting som 
även visar nuläget och framtiden”. Sammanfattningsvis anser respondent C8 att en 
business controllers vision om att vara framåtriktad är tämligen svåruppnåelig. 
Respondent C4 uttrycker att han gärna skulle vilja arbeta mer utifrån ett 
framtidsperspektiv, “Men det kräver oftast att du har en systemsupport, som jag inte varit 
med om”. 
 
Respondenterna insatta i RPA fick ta ställning till om de ser några etiska problem med 
implementering av RPA. Beroende på ekonomisk situation, menar 2 av 6 RPA-
respondenter att möjligheten till att friställa anställda kan locka en del 
företag.  Respondent R2 hävdar att RPA innebär en ökad risk för arbetslöshet och 
uttrycker att “...det på lång sikt handlar väldigt mycket om pengar”. Däremot framhåller 
respondenten att det främst handlar om att efterfrågan på enkelt, repetitivt arbete ersätts 
av efterfrågan på mer komplext arbete. I samband med detta identifierar R2 en risk att de 
som arbetar med det repetitiva inte är redo för att ta nästa steg till mer komplexa uppgifter, 
vilket kan leda till ökad utslagning av dessa anställda. Respondenten anser dock att denna 
utmaning snarare ligger på samhällsnivå. 
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Vad det gäller risk för arbetslöshet menar respondent R3 att deras ambition med att 
implementera RPA inte är att avskeda någon, utan “...de [anställda] ska ha mer fokus på 
kärnkompetenser och det de är utbildade för. Ha mer kundkontakt, göra mer 
analysarbete”. Respondenten förklarar vidare att detta kan resultera i långsammare 
rekryteringstempo, då kompetens förvaltas på ett bättre sätt. Samtidigt menar han att ett 
nytt kompetensområde kan skapas, då fler personer insatta i robotics eventuellt behöver 
rekryteras. Respondent R6 berättar att “...av många frågor är en utav de första frågorna 
jag får när vi presenterar RPA, om tekniken ska ersätta personalens arbete”. Frågan 
bemöter hon genom att exemplifiera hur det gick till när robotar introducerades i 
industrierna, då detta inte resulterade i en ökad nettoarbetslöshet.  
 

“Det fanns ju nya behov helt plötsligt. Nya arbetsuppgifter att fylla. Och det 
är precis det som kommer hända här också. Vi kommer behöva nya jobb med 
andra kompetenser”. (Respondent 6, 2018-03-06) 

 
Respondent R2 lyfter också att han vid ett flertal tillfällen stött på anställda som inte är 
intresserade av att bli av med repetitiva arbetsuppgifter. “Man går ju ofta in i en situation 
och tänker att alla är ju som jag och vill ha nya grejer att göra hela tiden, fast det är ju 
inte alltid så”. Enligt R2 är det en utmaning som arbetsgivare måste hantera i och med 
teknikens framfart. Respondent R3 för ett liknande resonemang, där han belyser att antal 
år man som anställd innehaft sin befattning kan vara avgörande i hur förändringen mottas, 
“Och det är klart som tusan att dem som suttit i 25 år och går i pension om 5-10 år tycker 
att det här är sjukt jäkla obehagligt”. Även respondent R4 understryker detta och menar 
att det kan innebära en pedagogisk svårighet för såväl den anställde som företaget om 
personen innehaft sin roll länge. Ytterligare en respondent som adresserar detta är R6, 
“...det kommer alltid finnas en “Astrid” som jobbat på ekonomiavdelningen i 75 år och 
hon kanske vill flytta sina papper från en hög till en annan”. Intervjuobjektet menar vidare 
att förändringsledning är det viktigaste verktyget i att skapa acceptans kring 
implementering av teknik såsom RPA, vilket vi kommer presentera mer ingående i avsnitt 
4.3. 
 
Vidare frågade vi respondenterna insatta i RPA om mjukvaran kan resultera i ett överflöd 
av information, och därmed en svårighet i att uppmärksamma eventuella avvikelser. I 
denna kontext ställde vi även motfrågan om RPA kan ses som en support i frågan, då det 
i sådana fall skulle kunna utgöra en möjlighet för exempelvis controllerrollen. Samtliga 
respondenter förnekar att RPA skulle leda till överflöd av information och belyser 
återigen att RPA inte nödvändigtvis adderar information. Respondent R2 uttrycker att 
“Det löser ju snarare ett av problemen, och det är ju det här med att du slipper sitta och 
skyffla så mycket data”. Utifrån detta menar respondenten att mer tid kan frigöras till att 
fokusera på vilka datapunkter som är värda analysera, vilket det i dagsläget inte finns tid 
till i samma utsträckning. Respondent R4 resonerar på liknande sätt och lyfter att RPA 
främst hanterar data mellan olika system, vilket snarare gör mjukvaran till ett verktyg som 
strukturerar data. 
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Controllerrespondenterna fick också ta ställning till huruvida de uppfattar den befintliga 
informationen de hanterar som överväldigande, och om det emellanåt kan vara svårt att 
uppmärksamma vad som är viktigt i mängden. Av 8 controllers menar 5 att den 
information som finns kan vara överväldigande, eller att det finns ett överflöd av 
information. Respondent C7 understryker detta och hävdar att det finns “...enormt mycket 
information. Och att sortera är väl en utmaning”. Hon menar även att det ibland är svårt 
att uppmärksamma vad som är viktigt i den stora mängden. Även intervjuobjekt C1 
berättar att informationen kan vara övermäktig, “Om man tar vårt intranät som exempel, 
det är en djungel”, där hon dock menar att det blir enklare att urskilja vad som är viktigt 
desto mer erfarenhet man har. Majoriteten av respondenterna instämmer i detta, varav C3 
påpekar att “Man får helt enkelt lära sig att ta det på ett övergripande sätt, man kan inte 
ha stenkoll på allt”. 
 
De respondenter som inte anser att informationen är överväldigande menar bland annat, 
såsom respondent C5, att information de arbetar med redan begränsats, “Vi arbetar med 
ett begränsat antal nyckeltal som vi valt ut”. C2 och C8 resonerar på liknande sätt, varav 
C8 förklarar att “...den datamängden man hanterar trattar man ju ner till ett visst antal 
parametrar som man sedan ska analysera”. 
 
Studiens intervjuade controllers fick även ta ställning till om mycket av deras arbetstid 
läggs på transaktionsarbete. Detta då förflyttning av information mellan system är en 
funktion som RPA potentiellt skulle kunna ta över, i och med mjukvarans 
gränsöverskridande funktion. En majoritet av respondenterna menar att mycket tid 
spenderas på denna typ av arbete. Respondent C1 förklarar att det är mycket arbete med 
att få ihop information i ett gemensamt system, “Just nu handlar det om att gå in i en 
databas, flytta ut informationen, lägga in informationen i Excel, hämta från en annan 
databas, lägga in i Excel igen och så vidare”. Även intervjuobjekt C5 förklarar att det är 
många steg i arbetet med att få ihop informationen, och att det kan ta upp till tre dagar 
innan det är sammanställt. Emellertid berättar C2 att hon med hjälp av ett nytt stödsystem 
inte längre behöver flytta så mycket data. 
 
Samtliga 8 av 8 respondenter hävdar vidare att det finns förbättringspotential i de 
befintliga affärssystem de i dagsläget arbetar i. Affärssystem och dess begränsningar 
ansåg vi var en intressant aspekt att beröra i intervjuerna, då RPA eventuellt har 
funktioner som kan verka för att minska alternativt eliminera det som de anställda ser som 
begränsande. Respondent C1 knyter an till resonemanget kring transaktionsarbete och 
beklagar att mycket information måste flyttas, “Det skulle kunna bli mer 
användarvänligt”. Samma respondent belyser också att det inte alltid är IT-verktygen som 
inte fungerar, utan att det ofta kan vara så att människan bakom inte fyller dem med rätt 
information. Den största begränsningen som respondent C6 ser i det befintliga 
affärssystemet är avsaknad av ett fungerande utdataverktyg, “Det känns riktigt stelt och 
gammaldags”. Intervjuobjekt C3 saknar även att kunna koppla löne- och inköpssystemet 
till affärssystemet. 
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Avslutningsvis, bad vi controllerrespondenterna beskriva hur de uppfattar situationer där 
de presenteras inför ny teknik. Detta då vi vill få en allmän uppfattning kring huruvida de 
ser ny teknik som ett hot eller en möjlighet. Samtliga respondenter uttrycker i denna fråga 
att de främst är positiva och nyfikna inför ny teknik. “Ju mer som kan automatiseras och 
säkerställas så vi får rätt källor som är levande data och inte gammal data, desto bättre 
är det” menar exempelvis respondent C2. Intervjuobjekt C1 hävdar att det generellt blir 
svårare att ta till sig ny teknik desto äldre man blir, samt att utvecklingen hela tiden går 
snabbare och snabbare. Respondent C8 menar slutligen att inställning till ny teknik beror 
på hur stor förändringen är, samt hur mycket ny inlärning den kräver. 
 
4.2.2 Följder av RPA för företag 

När vi i följande avsnitt hänvisar till “respondenterna” avses intervjuade RPA-personer. 
 
För att skapa förståelse för vilka möjligheter implementering av RPA kan komma att 
innebära ur ett företagsperspektiv, frågade vi inledningsvis intervjupersonerna vilka 
fördelar de kommunicerar i samband med försäljning av RPA. Respondent R1 menar att 
bakomliggande skäl till att företag intresserar sig för RPA varierar beroende på vad 
företag önskar uppnå, vilken bransch de är verksamma i, samt arbetsuppgifternas 
karaktär. I sitt resonemang kring detta berättar respondenten om ett försäkringsbolag de 
arbetat åt, där intresset bakom RPA grundande i att åstadkomma förbättrad ledtid och 
stärkt kvalitet. Samtidigt förklarar R1 att det finns andra typer av företag där intresset 
snarare föreligger i ökad effektivitet, där servicecenters lyfts som exempel. I dessa 
verksamheter är det vanligtvis ökad volym på befintlig personalstyrka eller nedskärning 
av kostnader, snarare än kvalitetsförbättringar, som eftersträvas.  
 
De fördelar respondenterna sammantaget berör presenteras utan inbördes ordning i 
tabellen nedan. Dessa begrepp kommer att beröras vid ett flertal tillfällen i avsnittet.  
 

 
Figur 10 - Fördelar med RPA utifrån empirisk datainsamling 

Vad det gäller tid hävdar respondent R2 att det handlar om att frigöra tid till anställda för 
att de ska kunna fokusera på värdeskapande uppgifter, något han också menar leder till 
mer nöjda medarbetare. 
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“Det jag skulle säga att man gör är att man bygger bort ett 
frustrationsmoment i ens arbetsvardag, så att man kan fokusera på mer 
värdeskapande och mer komplexa aktiviteter” (Respondent R5, 2018-03-03) 

 
Vidare belyser respondent R1 att RPA kan förkorta interna ledtider, “...till exempel för en 
controller som ska lämna in till bokslut. Det vill säga att effektivisera de här processerna 
innan då, så man verkligen får tid att skapa de underlaget i god tid innan bokslutet sker”. 
Respondent R2 lyfter också att ledtider gentemot kund kan förkortas, då “...enklare 
ärendena kan lösas direkt och de mer komplexa löser vi snabbare och i större 
utsträckning”, vilket knyter an till vad R1 menar med förbättrad servicenivå. Vidare 
hävdar även respondent R6 att RPA leder både till tidseffektivisering och stärkt kvalitet. 
Inom ramen för kvalitet menar respondent R1 att RPA kan göra att företag “får 100 
procent kontroll på allting” i stället för att göra ett minimalt antal stickprov, vilket han 
exemplifierar utifrån reseräkningsexemplet som lyftes i avsnitt 4.1.2. Dessutom berättar 
intervjuobjektet att arbetet kunde utföras på en tiondel av tiden. 
 

“...roboten hittar inte på siffrorna, eller det är aldrig fel i en formel där du 
råkat skriva ett för mycket mellanslag. Data du får är korrekt data. Och då 
får företaget mer tid att göra bedömningar över de beslut som måste tas” 
(Respondent R6, 2018-03-06) 

 
Ytterligare fördelar respondenterna lyfter är att RPA kan reducera personalkostnader, 
återigen genom att automatisera repetitivt och volymdrivet arbete. Enligt respondent R1 
kan en robot utföra valda arbetsuppgifter “fortare, säkrare, snabbare” och till skillnad 
från en fysisk medarbetare menar respondent R6 att “Roboten är aldrig sjuk, den jobbar 
24/7”. Respondent R4 belyser också att RPA kan skapa ett jämnare arbetsflöde hos 
företag vars produktionsvolymer varierar och bemanningen påverkas, något som 
överensstämmer med vad R1 benämner som ökad flexibilitet. 
 
Beträffande frågan om RPA kommer att leda till ett kompetensskifte på arbetsmarknaden 
är 5 av 6 RPA-respondenter övertygande om att detta kommer att inträffa. Vi vill 
uppmärksamma att denna fråga inte riktas specifikt mot controllerrollen i intervjuerna, 
men vi ser ändå att ett potentiellt kompetensskifte kan påverka yrkesroller överlag. I 
sammanhanget menar dock respondent R1 att utmaningen existerar oavsett om företaget 
implementerar en digital medarbetare eller inte. 
 

“Man kommer ju från tid till annan komma till ett behov av att förändra 
kompetensen hos sin arbetsstyrka, så är det ju hos ett företag. Och det kanske 
är så att den här tekniken eller möjligheten kanske accentuerar, snabbar på 
den här utvecklingen”. (Respondent R1, 2018-02-23) 

 
Detta belyser även respondent R2 och R6, där R6 menar att det märks redan efter att en 
pilot har installerats i företaget, “...kunderna måste ha den här kompetensen. För annars 
blir de väldigt konsultberoende”. Hon förklarar även att detta skifte troligtvis kommer att 
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innebära något positivt, “Jag tror att vi kommer ha bättre underlag, större kvalitet inom 
det vi tar fram, vi kommer kunna lita på våra siffror och inte behöva ifrågasätta dem”. 
Den frigjorda tiden menar hon kommer kunna läggas på mer analys, samt på arbete med 
att skapa nya och mer effektiva processer. 
 
En annan fråga respondenterna fick ta ställning till var huruvida RPA kan leda till att 
andra arbetsuppgifter uppstår. Sammantaget menar en majoritet av respondenterna att det 
snarare är så att arbetsuppgifter kommer att fördjupas, med tyngd på mer analys, än att 
helt nya roller uppstår. 3 av 6 respondenter hävdar dock att det potentiellt skulle kunna 
uppstå en arbetsroll kring ägandeskap och administration av RPA. Beträffande RPA och 
organisationsstrukturen anser intervjuobjekten att robotiseringen inte ska behöva 
resultera i någon förändring. Både respondent R5 och R2 lyfter dock att automatisering 
kan riskera att hamna hos IT-funktionen, vilket enligt respondent R2 kan undvikas genom 
att få anställda att betrakta roboten som en vanlig medarbetare. 
 

“Tanken är ju mer att roboten ska vara en del av verksamheten, den ska ägas 
av verksamheten och drivas av verksamheten. Och då kommer det ju inte 
innebära någon större förändring för då är den ju som sagt en medarbetare 
bland medarbetarna” (Respondent R2, 2018-02-26) 

 
För att gå vidare in på styrning kan vi såväl utifrån den teoretiska referensramen, som 
intervjuade controllers, konstatera att controllerns befattning delvis omfattas av en 
styrningsfunktion. Med detta som grund frågade vi intervjuobjekten huruvida styrningen 
i företag kan tänkas förändras genom implementering av RPA. RPA kan enligt R4 vara 
en strategi för att öka konkurrenskraften, då det kan innebära sänkta kostnader. 
Respondent R6 menar att RPA innebär att styrningen måste omformuleras i viss mån, då 
den ställer krav på företagens förvaltningsmodeller, “RPA är ju inte riktigt kompatibel för 
de förvaltningsmodeller som finns, och det betyder att man behöver titta på vem äger 
processen och vem äger systemet”. 
 
Även respondent R3 belyser vikten av att det finns ett ägandeskap av robotiseringen, då 
RPA riskerar att tappa sina effekter om automatiseringen inte förankras på ett rätt och 
tydligt sätt. Respondent R1 uttrycker att implementeringen kan resultera i ett 
“tomtebloss”, vilket vi går djupare in på i avsnitt 4.3. Vidare menar respondent R1 att 
RPA kan vara en passande teknik för att utveckla styrningen och kontrollen i företag i 
och med att allt som görs kan loggas, “Man får ju en helt annan konsistens och spårbarhet 
i allt man gör [...] Jag tycker nog att genom att göra det här så skapar man 
förutsättningar att få bättre styrning”. I sammanhanget uttrycker respondent R1 också att 
han ser en trend där företag lämnar utkontrakterade lösningar för RPA, då respondenten 
menar att exempelvis outsourcing och offshoring kan leda till att “Du tappar kontrollen 
över arbetet och du får en försämrad kvalitet”. Därutöver nämner R5 att företag som 
arbetar med känsliga data och vill behålla processen inom huset med fördel bör se till en 
RPA-lösning. 2 av 6 respondenter lyfter även att RPA är ett billigare alternativ jämfört 
med outsourcing och offshoring. 
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4.3 För en framgångsrik implementering av RPA 

I följande avsnitt presenteras empiriskt underlag som ska verka för att besvara hur 
företag kan hantera de potentiella utmaningar och möjligheter implementering av RPA 
kan tänkas innebära. Avsnittet inkluderar empiriskt material från såväl 
controllerrespondenter som RPA-respondenter. 
 
För att skapa förståelse för hur företag kan hantera potentiella utmaningar som 
implementering av RPA kan tänkas medföra, frågade vi RPA-experter hur företag bör 
arbeta för att lyckas med en implementering. Respondent R6 menar att det vanligtvis är 
IT-avdelningen som initierar förfrågan om RPA, men att fokus sedan skiftar till det 
affärsområde eller den avdelning som kommer att beröras av automatiseringen. Detta 
knyter an till respondent R1 som hävdar att framgångsrika RPA-projekt bör ha förankring 
och support från IT-avdelningen. Vidare menar R1 att projekten också måste ha ett tydligt 
sponsorskap hos ledningen, “...har man inte fått in det på ett naturligt sätt och fått en 
acceptans av ledningen, då blir det bara ett tomtebloss”. Tomtebloss hänvisar enligt R1 
till de RPA-projekt som genomförts på lokalt initiativ och fått positiva effekter, men som 
sedan inte fullföljts. I detta fall på grund av bristande förankring hos ledningen. I 
sponsorskapet menar R1 att ledningen på ett tydligt sätt kommunicerar bakomliggande 
orsak till implementationen, samt vilka effekter som eftersträvas. Vad det gäller 
sponsorskap hos ledningen är sammanfattningsvis 5 av 6 RPA-respondenter överens om 
att detta är en viktig nyckel för att få ett lyckat utfall av en RPA-implementering. 
 
Respondent R6 belyser vikten av att förbereda organisationen på robotiseringen, dels för 
att identifiera vilka aktiviteter som ska automatiseras, men också för att kartlägga vad 
som behöver genomföras för att lyckas. Hon uttrycker “Då skapar man trovärdighet kring 
RPA inom företag, och samtidigt diskuterar man vilka processer som är kompatibla för 
RPA”. Även respondent R2 lyfter att förarbetet är av stor vikt. 
 

“...det är ju 40 procent processarbete och 40 procent förändringsarbete, att 
prata med folk och att få med sig folk. Och sen är det ju max 20 procent som 
är själva RPA-arbetet. [...] För innan du kan sätta en RPA på plats och få det 
att funka så måste du ha helt perfekta processer, för den kan ju inte jobba i 
en process som haltar” (Respondent R2, 2018-02-26) 

 
Därefter belyser majoriteten av respondenterna vikten av att upprätta ett business case, 
“Det gäller frågor som: När får vi tillbaka investeringen? Vilka realiserbara besparingar 
kommer vi att göra? Och så vidare” säger respondent R6. Respondent R1 menar också 
att det är viktigt att hålla en konservativ syn i beräkningarna, för att undvika att processer 
väljs ut av fel anledning. När business case är presenterat och accepterat går man vidare 
med vad respondent R4 kallar “Proof of Concept”, medan R6 benämner steget som en 
pilot. Enligt respondent R4 innebär det att roboten konfigureras och testas på en relativt 
enkelt process, för att se att det fungerar i verksamheten. 
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Fortsättningsvis lyfter 4 av 6 respondenter vikten av att ha en tydlig förvaltningsmodell 
för ägandeskap av RPA inför driften, “Man ska inte vara beroende av konsulter” menar 
intervjuobjekt R1. Han förklarar vidare att det är viktigt att säkerställa att de nya ägande 
rollerna, samt det nya arbetssättet, anammas. I samband med detta belyser han även att 
det behöver finnas en tydlig strategi för effekthemtagning och att “... i ett tidigt skede 
besluta om vilken faktor som är eftersökt och hur effekten ska tas hem”, vilket även R6 
konfirmerar. För att lyckas med implementering av RPA menar respondent R2 att 
förändringsledning och kommunikation kring implementationen också är en mycket 
viktigt faktor.  
 

“Att prata med folk, förklara varför, sälj in det till folk [...] Vi måste sälja det 
genom att säga att “du är för smart för att sitta med det här, jag vill att du 
går ut och pratar med de som söker socialbidrag istället”. Gör man det här 
på fel sätt så kan det verkligen bli helt fel, en provokation bara” (Respondent 
R2, 2018-02-26) 

 
Samtliga RPA-respondenter är vidare överens om vikten av att involvera de anställda i 
implementeringsprocessen. “...vi måste involvera dem, för det är bara de som vet hur det 
fungerar” hävdar respondent R6. På liknande sätt förklarar R6 att det mest optimala är 
om de anställda som arbetar med uppgifterna som ska robotiseras är med och “...lär 
roboten vad den ska göra”. Både respondent R1 och R6 vittnar dock om utmaningar med 
att hitta rätt individ som kan sina processer och innefattande arbetsmoment. 
Intervjuobjekten menar att detta är kritiskt då det är dessa individer som sedan ska äga 
processen. Respondent R1 uttrycker att “...för oss är utmaningen att kunna hitta någon 
som är någorlunda tolk för det framtida sättet att bedriva människa-robot-processen”, då 
det ofta finns många medarbetare som arbetar i en process på olika sätt. Vidare menar 
respondent R3 att involvering av de anställda leder till en högre acceptans när resultatet, 
eller automatiseringen, är implementerad, ”Då känner de resan, och varför den är där 
och vad den ska göra”. 
 
Vidare frågade vi RPA-respondenterna huruvida det krävs någon speciell kunskap hos 
anställda för att vara involverade i RPA-arbetet. Majoriteten av intervjuobjekten belyser 
att kunskap om processerna är viktigt, men att programmeringskunskap inte är 
nödvändigt. Respondent R6 menar att de anställda måste komma in i ett “tänk kring 
automatisering” och att “...det är en liten uppförsbacke, för de tänker ofta väldigt statiskt 
när de tänker kring sina processer. Och då är det väldigt svårt att släppa vissa 
kontrollmoment i processen”. Hon förklarar att en robot inte behöver kontrolleras, vilket 
kan vara svårt att få medarbetarna att förstå och därmed släppa på sin egen kontroll. 
 
Respondent R1 förklarar att när underliggande system förändras i organisationen, 
exempelvis genom att man hämtar information från ett nytt fält än tidigare, så kommer 
roboten att stanna. Detta menar han återigen ställer krav på existensen av en fungerande 
förvaltningsorganisation, “...som gör att man är responsiv och kan se om det blir en 
förändring i själva systemet”. Vad det gäller systemförändringar som påverkar processens 
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utformning, menar respondent R4 att det är möjligt för företag att besitta kompetens till 
att ändra scriptet själva, medan vissa väljer att använda extern kompetens. Huruvida 
denna kompetens ska finnas internt eller externt menar R1 bero på hur frekvent företagets 
system uppdateras. 
 
Att automatisera en process utan IT-bakgrund är däremot något majoriteten av 
respondenterna är skeptiska till. Respondent R1 menar att “...man hamnar ju förr eller 
senare, ju mer komplicerad processen blir, i integration med andra system. Och då krävs 
det en helt annan typ av kompetens”. Å andra sidan menar R2 att förändring och 
uppdatering av RPA inte är något svårt, “...i de fall vi stött på så blir kunden ändå 
självförsörjande på det”. Detta medan intervjuobjekt R1 förklarar att programmeringen 
är en kompetens företagen inledningsvis köper in, men sedan utbildar sig inom. 
 
Vidare frågade vi även controllerrespondenterna vad de anser krävas ur ett företags- och 
ledningsperspektiv för att ett RPA-projekt ska bli framgångsrikt. Syftet med frågan är att 
skapa underlag för djupare förståelse för vad individen anser som viktigt vid 
organisationsförändringar. Respondent C1 menar att ledningen bör identifiera risker och 
presentera en handlingsplan kring hur riskerna ska hanteras, då detta skapar förtroende 
hos anställda. Följaktligen belyser en majoritet av respondenterna att ledningen måste 
vara aktiv i sitt ledarskap genom hela processen. “Jag tycker det är viktigt att högsta 
ledningen visar stöd genom hela förändringen, och aktivt visar det” uttrycker respondent 
C6. Intervjuobjekt C5 lägger vikt vid att det handlar mycket om att “...vara tålmodig och 
att följa upp”, samt att ledningen inte får tveka under implementationen. 
 
3 av 8 respondenter lägger vikt vid de första stegen i implementeringsprocessen, där C5 
menar att “Det handlar nog om att testa, utvärdera och hela tiden stämma av i början”. 
Intervjuobjekt C3 uttrycker att “...så länge man kan motivera att det är kostnadseffektivt 
jämfört med befintligt system så tror jag inte det skulle vara så mycket motstånd”. 
Därutöver anser respondent C7 att en välgrundad kravspecifikation är essentiellt för att 
de anställda ska förstå “...vad som ska tas fram av oss”. Respondent C3 menar att RPA 
till en början bör rullas ut på något enstaka kontor, för att testa och se hur det fungerar. 
Därefter menar han att det successivt kan rullas ut i resterande delar av organisationen, 
samt att ledningen måste “...upprätta en bra stödfunktion”. Vidare belyser 3 av 8 
respondenter vikten av tydlig kommunikation genom hela förändringen. Respondent C8 
uttrycker det som  “...att försöka prata positivt om förändringen så man får med alla 
medarbetare på spåret”. 
 
  



60 
 

  



61 
 

5. Analys 

I följande avsnitt ämnar vi knyta ihop det empiriska underlaget kring RPA och 
controllerrollen, samt analysera materialet utifrån studiens referensram. Återigen har vi 
valt att strukturera avsnittet enligt den utvecklade analysmodellen, där varje delavsnitt 
tillhör en av modellens sektioner. 
 

 
Figur 11 - Studiens analysmodell kopplad till avsnitt 5. Analys 

5.1 RPA och controllerrollen 

För att besvara vår första forskningsfråga ser vi det som väsentligt att utifrån såväl 
teoretisk som empirisk synpunkt klargöra begreppen controller och RPA. Först när detta 
är gjort, kan vi som författare analysera vilka av controllerns arbetsuppgifter som 
hypotetiskt sett skulle kunna utföras av RPA, samt om denna reform kan betraktas som 
något fördelaktigt eller inte utifrån controllerns och företagets perspektiv. 
 
5.1.1 Controllerrollen 

När vi i följande avsnitt hänvisar till “respondenterna” avses intervjuade controllers. 
 
Utifrån det empiriska underlaget finner vi belägg för Olves (2013) uttalande om att 
controllerrollen är svårdefinierad. När vi bad respondenterna definiera sin arbetsroll, 
reagerade de flesta på svårigheten i att göra detta på ett kort och koncist sätt, då 
arbetsuppgifterna enligt intervjuobjekten är många. Respondent C8 framhöll att det alltid 
finns något att “hugga tag i”, eftersom controllern blir involverad i mångt och mycket. 
Det tyder på en överensstämmelse med Braggs (2011) påstående att controllerrollen är 
komplex att definiera på grund av dess mångfacetterade servicefunktion, med åtskilliga 
ansvarsområden och göromål. Vidare kommer vi även kunna konstatera att 
respondenternas utsagor till viss del skiljer sig med anledning av deras olika 
uppdragsgivare, något Olve, Lindvall och Nilsson (2013) ser som naturligt. 
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Såväl Lindvall (2017) som Olve, Nilsson och Lindvall (2013) menar dock att en röd tråd 
i controllerns befattning återfinns i att arbetet kretsar kring företagets 
informationshantering. Olve (1988) presenterar inom samma tema ett förslag att översätta 
begreppet controller till “informationspåverkare”. I sammanhanget ser vi likheter med 
hur respondenterna ser på sin controllerroll. Majoriteten ser det som sitt främsta ansvar 
att förse chefer och verksamheten med ekonomisk information. Inom det arbetsområdet 
handlar det både om att skapa eller forma informationen på olika sätt, samt att 
vidarebefordra informationen på olika sätt. Det vill säga att både påverka informationens 
innehåll samt att påverka verksamheten med den ekonomiska informationen. För att 
vidare kartlägga controllerns ansvarsområden mer utförligt, och i senare led kunna 
matcha detta med funktionerna av RPA, väljer vi att återvända till vår egen tolkning av 
controllerrollen utifrån studiens referensram. 
 

 
Figur 5 - Egen tolkning av controllerrollen 

 
Lindvall (2017) hävdar att controllern ägnar mycket tid till informationsproduktion, 
närmare bestämt en femtedel av arbetstiden. Av de controllers vi hört konfirmerar 
samtliga att de ägnar tid till arbetsuppgiften, även om vi i denna studie inte valt att 
kvantifiera en andel. Vi kan dock anta att tidsåtgången är betydande, då exempelvis C1 
beklagar att det går åt mer tid till att producera information än att analysera information. 
Informationsproduktionen Lindvall (2017) beskriver består i att utforma rapporter, där 
kringliggande uppgifter kan vara att registrera, inhämta, “tvätta” och kvalitetssäkra data. 
Till stor del stämmer detta överens med respondenternas uttalanden. Majoriteten menar 
att uppgiften i huvudsak handlar om att sammanställa data i olika format, vilket ska 
utmynna i diverse rapporter, budgetar eller prognoser. I detta ingår att inhämta data från 
olika system och medarbetare, “tvätta” data genom att göra informationen visuellt 
mottaglig samt att kvalitetssäkra data genom att göra korrigeringar. Däremot är det vår 
uppfattning att respondenterna inte ägnar mycket tid till inregistrering av ny data. 
Samtliga intervjuobjekt menar exempelvis att de kommer i kontakt med 
redovisningsrelaterade uppgifter, då de gör periodiseringar, intäktsbokning eller 
avsättningar i samband med bokslut. På det stora hela beskriver de dock att data som 
behandlas i stort sett redan finns tillgänglig. 
 
I nästa steg presenteras controllerns analysarbete. I Olves (2013) modell av 
controllerrollen, skiljer författaren mellan två olika sätt att analysera information, vilka 
han benämner kamrer och analytiker. Medan kamrern endast utför analyser av företagets 
interna räkenskaper och prognoser, är analytikern menad till att analysera all tillgänglig 
information för att leda verksamheten till en mer framgångsrik position (Nilsson, Olve & 
Parment, 2010). 8 av 8 respondenter förklarar att de ägnar mycket av sin arbetstid till att 
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analysera information. Respondent C2, som arbetar som controllerkonsult, framlägger 
analys av bokslut som en grundsten och röd tråd i alla uppdrag hon genomfört. 
Betoningen på bokslut återkommer i samtliga controllers beskrivning av analysarbetet. I 
huvudsak menar respondenterna att analysprocessen består i att utvärdera utfall vid 
bokslut samt utreda avvikelser från budget, vilket stämmer väl överens med funktionen 
av kamrern (Nilsson, Olve & Parment, 2010). 
 
Däremot menar 6 av 8 respondenter att de i princip endast använder interna 
informationskällor i sitt arbete. Respondent C5 förklarar exempelvis att “Jag jobbar inte 
med någon benchmarking mot andra företag eller så”. Eftersom analytikerns arbete 
grundar i att analysera all tillgänglig information, där omvärldsbevakning och 
nyckeltalsjämförelser nämns som exempel (Olve, 2013), finner vi här en diskrepans 
mellan det empiriska materialet och teorin. De två respondenter som uppger att de 
använder externa datakällor i sitt arbete, är vidare de två controllers som till skillnad från 
övriga arbetar i den offentliga sektorn. Som exempel på externa informationskällor 
nämner de befolkningsstatistik, massmedia och diverse regelverk. I sammanhanget ser vi 
dock inte externa regelverk som en bas för controllerns analys, eftersom de mer fungerar 
som riktlinjer för hur offentliga verksamheter ska rapportera. Däremot kan 
befolkningsstatistik antas användas i nyckeltalsjämförelser och massmedia som en källa 
för omvärldsbevakning. 
 
För att sammanfatta de första två aktiviteterna i controllerns värdekedja, framstår 
intervjuobjektens arbetsinnehåll vara placerat mellan den accounting controller och  
business controller som beskrivs i teorin (Nilsson, Olve & Parment, 2010). 
Respondenternas analysarbete består främst i att rapportera måluppfyllnad och 
avvikelser, något som stämmer väl överens med en accounting controller. Å andra sidan 
ingår det inte i respondenternas ansvar att ta fram redovisningssiffrorna, vilket Nilsson, 
Olve och Parment (2010) även inkluderar i denna befattning. Likt business controllern 
försöker respondenterna genom budgetaktiviteter analysera verksamhetens framtid. 
Däremot använder majoriteten inga externa källor, och därmed inte all relevant 
information för att styra verksamheten, vilket enligt oss tyder på att de inte riktigt når den 
ideala controllerrollen som beskrivs i teorin. 
 
Nästa aktivitet i vår teoretiska tolkning av controllern är pedagogen, vilket enligt Nilsson, 
Olve och Parment (2010) handlar om hjälpa medarbetare att förstå ekonomisk 
information. 7 av 8 controllers uppger att de ägnar mycket av sin tid till att kommunicera 
information, varav respondent C2 menar att “Det är ju en ganska stor del av controllerns 
arbete, att just rapportera till olika instanser”. Samma respondent berättar även att 
uppgiften kan handla om att “utbilda personer i linjen som kanske inte har ekonomi som 
sin främsta roll”. Därav finner vi överensstämmelse mellan teori och empiri i frågan om 
controllerns pedagogiska funktion. 
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Avslutningsvis har vi som författare valt att inkludera två olika funktioner en controller 
kan iklä sig vid tider av beslutsfattande, då vi tolkar en viss diskrepans i hur denna 
aktivitet beskrivs i teorin. Nilsson, Olve och Parment (2010) framhåller coachen, där 
controllern agerar rådgivare till chefer i diverse beslut, medan Lindvall (2017) väljer att 
inkludera en självständig beslutsaktivitet vart controllern själv beslutar om hur 
exempelvis resurser ska fördelas. När vi ställde dessa funktioner mot varandra i 
intervjuerna, påstod samtliga respondenter att det beror på beslutet i fråga. C8 förklarar 
exempelvis att hur hon rapporterar och upprättar budget är upp till henne, vilket delvis 
stämmer överens med Lindvalls (2017) resonemang. Däremot menar 7 av 8 controllers 
att det i slutändan alltid är ledningen som fattar de stora besluten. Respondent C4 
uttrycker att “...rent generellt skulle jag säga att det är mer rådgivande, det vill säga att 
jag ska komma med starka rekommendationer och ofta är de indirekt beslut”. Därav kan 
vi anta att controllerns beslutsaktivitet lutar mer åt coachen, som i Olves (2013) modell 
beskrivs som en “katalysator för att åtgärder vidtas”. 
 
För att sammanfatta de två sista kategorierna i controllerns värdekedja, menar Lindvall 
(2017) att dessa kommunikativa aktiviteter är de mest betydelsefulla i dagens 
informationsrika miljöer. Vi tolkar det som att majoriteten av controllerrespondenterna 
instämmer i detta, vilket respondent C4 förtydligar:  
 

“Jag skulle säga att syftet med det jag gör, är egentligen att supportera en 
ledningsgrupp till exempel. Och i regel då ett gäng chefer. Med finansiell 
information och analys så att dem kan styra sin verksamhet utifrån bästa 
förmåga.” (Respondent C4, 2018-03-16) 

 
Efter att ha jämfört teori med empiri, har vi i viss utsträckning modifierat vår tolkning av 
controllerrollen. Eftersom det empiriska materialet indikerar att såväl kamrern är mer 
märkbar än analytikern, som att coachen är mer påtaglig än eget beslutsfattande, har dessa 
aktiviteter fått en mer framstående roll i modellen. I kommande avsnitt ämnar vi analysera 
om, och i så fall hur, denna bild skulle förändras vid en implementering av RPA. 
 

 
Figur 12 - Uppdaterad tolkning av controllerrollen 

Källströms (1990) översättning av begreppet controller till “ekonomistyningsansvarig” 
eller “styrman”, tyder på att controllern är menad att ha en central roll i ett företags 
styrning. Enligt Nilsson, Olve och Parment (2010) handlar det om att skapa en grund för 
att formulera och genomföra strategier, vilka anses rätt utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 
Detta stämmer väl överens med uppfattningen hos respondenterna, där majoriteten ser sig 
själva som ett verktyg i styrningen som vägleder beslutsfattare i diverse frågor. 
Respondent C1 exemplifierar hennes styrningsroll som att “...serva och påtala för 
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ledningen vad som driver kostnader och påvisa de ekonomiska konsekvenserna av olika 
alternativa vägval”. 3 av 8 respondenter menar även att de styr företaget genom 
budgetprocessen, då de omvandlar den övergripande strategin till siffror. 
 
5.1.2 Robotic Process Automation 

När vi i följande avsnitt hänvisar till “respondenterna” avses intervjuade RPA-personer. 
 
Så som RPA-respondenterna väljer att beskriva RPA, överensstämmer med den definition 
Forrester (2014) framför i teorin, nämligen att mjukvaran replikerar människans sätt att 
utföra en administrativ arbetsprocess. Det råder även konsensus kring att RPA inte 
ersätter befintliga applikationer, utan arbetar i system som finns tillgängliga i företaget. 
Såväl respondenterna som Lacity och Willcocks (2015) skiljer vidare RPA från 
innovationer likt AI. Författarna förklarar att mjukvaran saknar kognitiv intelligens, vilket 
liknar R2:s och R3:s uttalanden om att RPA varken innehar eget beslutsfattande, omdöme 
eller magkänsla. 
 
För att besvara vilka av controllerns arbetsmoment som hypotetiskt skulle kunna övertas 
av RPA, såg vi det som nödvändigt att analysera lämpliga automatiseringsområden för 
RPA. Seasongood (2016) presenterar inom detta tema fyra kriterier som bör uppfyllas. 
Processen som ska automatiseras bör enligt författaren vara logisk, mogen, innehålla högt 
affärsvärde samt ha tillgång till data. 
 
En logisk process kan likställas med respondenternas krav på regelbaserade processer 
som innehåller begränsad komplexitet och få undantag. Såväl Seasongood (2016) som 
respondent R2 menar att det handlar om “enkla slutsatser som alltid är algoritm eller 
beräkningsbaserade”. Dessutom kan behovet av begränsad komplexitet och få scenarion 
för roboten, antas grunda i Seasongoods (2016) påstående att processer som kräver 
professionell bedömning och kommunikation inte är optimala för RPA. 
 
Fortsättningsvis likställer Seasongood (2016) en mogen process med dem för vilka det 
finns riklig erfarenhet och dokumentation, samt är hållbara över längre tid. I viss 
utsträckning anser vi detta stämma överens med det empiriska materialet. 
Respondenterna ser det som fördelaktigt om processen är standardiserad samt att 
underliggande IT-system inte förväntas ändras inom medellång sikt. Däremot tolkar vi 
kartläggning och dokumentation av processer som en naturlig del av 
implementeringsprocessen enligt respondenterna. R2 uttrycker exempelvis att hälften av 
förarbetet handlar om att skapa perfekta processer. Troligtvis underlättar riklig erfarenhet 
och dokumentation detta arbete, men utifrån vad respondenterna förmedlat kan vi inte 
konstatera det som ett krav inför beslutet att exploatera RPA. 
 
Att processer som ska automatiseras bör generera stor tidsbesparing, finner vi belägg för 
i såväl teorin som empiriska data. Inom det kriterium Seasongood (2016) benämner 
affärsvärde, instämmer samtliga i att det som ska automatiseras bör fordra mycket 
resurser i form av tid och/eller medarbetare. Vad Seasongood (2016) dock inte berör, är 
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de undantag från den annars nödvändiga skalbarheten som respondenterna för på tal. R4 
menar exempelvis att stora variationer i produktion som påverkar bemanningen kan 
motivera införandet av en robot, likväl uppgifter av kritisk karaktär eller som bär hög risk. 
Med andra ord kan även uppgifter som innehar högt affärsvärde i vissa fall vara lämpliga 
för RPA oavsett volym, ett argument vi inte finner i teorin. 
 
Avslutningsvis syftar Seasongoods (2016) sista kriterium på att data som behandlas 
behöver vara i digital form, helst begränsad till ett eller två system och inte kräva någon 
fysisk hantering. Även här ser vi såväl likheter som skillnader med respondenternas 
beskrivning. R1 betonar det faktum att information måste finnas i digital form för att 
manuellt arbete ska kunna ersättas av automatisering. Att lämpliga processer är sådana 
som inte kräver någon fysisk hantering och kan automatiseras end-to-end (Seasongood, 
2016), är dock inte något respondent R1 är fullständigt enig om. Intervjuobjektet 
framhåller att företag ibland är för ivriga att automatisera end-to-end, vilket kan resultera 
i stora kostnader eller problem att programmera roboten. Istället bör företag enligt R1 
försöka hitta bulkvolymen av normala fall, och hantera resten manuellt. Det vill säga 
skapa en ”handskakning” mellan människa och robot, där båda kompletterar varandra.  
 
Att data enligt Seasongood (2016) med fördel ska vara begränsad till ett eller två system, 
är heller inget som framkommer i intervjuerna kring RPA. Vi tolkar respondenternas 
beskrivning snarare som motsatsen, att den konceptuella skillnaden och fördelen med 
RPA jämfört med annan automatisering, är att mjukvaran kan arbeta smidigt mellan flera 
olika system. Av den anledning menar respondent R6 att man kan se RPA som ett 
integrationsverktyg. Om implementeringsprocessen sedan blir enklare, då informationen 
roboten ska arbeta med är begränsad till ett eller två system, kan fortfarande diskuteras. 
 
Sammanfattningsvis upplever vi som uppsatsförfattare en relativt god överensstämmelse 
i vilka processegenskaper teorin och studiens respondenter beskriver som lämpliga för 
RPA. Däremot har det framkommit ett antal aspekter utifrån den empiriska 
datainsamlingen, som vi inte lyckats finna belägg för i teorin. För att återkoppla till 
undersökningens metodavsnitt, grundar vårt val av att inkludera empirisk data kring RPA 
precis i det faktum att vi upplever viss grad av teoretiskt underskott i ämnet. Utifrån 
studiens syfte har ett behov av att förtydliga vissa förhållanden framkommit, där faktiska 
arbetsuppgifter för mjukvaran kan lyftas som exempel. Lacity och Willcocks (2015) 
hävdar att RPA kan frigöra anställda från synnerligen repetitiva och rutinmässiga 
arbetsuppgifter. Vad som anses repetitivt i sammanhanget, är dock något som enligt oss 
författare beror på subjektet i fråga och kan variera från controller till controller. Mot den 
bakgrunden, har respondenternas redogörelse av lämpliga uppgifter för RPA fått stor vikt 
i studien. 
 
Samtliga respondenter insinuerar att arbetsuppgifter som är lämpliga för RPA kretsar 
kring informationshantering. Respondent R2 menar att “Det handlar primärt om att 
skyffla data, flytta information och ta enkla slutsatser”. Processen att flytta data från A 
till B, är även ett av de få konkreta exempel på arbetsuppgifter som Lacity och Willcocks 
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(2015) belyser för RPA. Vad som däremot framkommer i intervjuerna, är att mjukvaran 
inte producerar någon ny information av sig själv. Eftersom RPA endast utför det 
människan programmerat den till att göra kan vi, för att återkoppla till teoriavsnitt 3.3.4, 
tolka det som att RPA inte leder till överflöd av information utan inblandning av 
människan. Inom samma tema menar respondent R6 att RPA istället kan användas för att 
reducera data. Med andra ord hävdar respondenten att mjukvaran kan inträda en 
informationsmängd, kvalitetssäkra data, rensa bort det som inte är relevant utifrån vad 
som efterfrågas och samla all information på samma ställe.  
 
För att undersöka samband med controllerns arbetsområde, har vi fortsättningsvis använt 
nedan sammanställning av robotlösningar, med hänsyn tagen till tidigare nämnda 
processkriterier. 
 

• Datainsamling: Samla in och skapa data. 
• Databerikning: Komplettera, modifiera och standardisera data.  
• Datavalidering: Säkerställa korrekthet och äkthet i data. 
• Stämma av: Säkerställa samstämmighet och korrekthet. 
• Rapportera: Skapa pålitlig rapportering och analyser i tid.  

(Respondent R1, 2018-02-23) 
 
5.1.3 Länken mellan controllerrollen och RPA 

Avsnittet inkluderar empiriskt material från såväl controllerrespondenter som RPA-
respondenter. 
 
Utifrån vad som har framkommit i föregående två delavsnitt, ämnar vi nu sammanknyta 
controllerrollen och RPA. Som utgångspunkt, väljer vi att återkoppla till 
sammanställningen som presenterades i avsnitt 4.1.3. De empiriska resultaten visar att 
intervjuade controllers kan identifiera samtliga RPA-lösningar, med få undantag, i sin 
yrkesroll. Följaktligen kan controllerrollen antas utgöra en möjlig miljö för 
implementering av RPA. Däremot är det fler aspekter som bör tas i beaktning innan en 
implementering kan antas legitim utifrån denna synpunkt. Till exempel måste hänsyn tas 
till de processkriterier som redogjordes för i föregående avsnitt samt att uppgifterna som 
beskrivs är av generisk karaktär, vilket lämnar stort utrymme för tolkning hos såväl 
respondenterna som oss författare. 
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Figur 9 - Länken mellan controllern och RPA 

 
Först, vill vi adressera att vissa svar kan uppfattas som motsägande utifrån vad som 
framkommit i avsnitt 5.1.1. Samtliga controllers menar att de ägnar mycket av sin 
arbetstid till att analysera information. Emellertid var det endast 2 av 8 respondenter som 
tydligt konfirmerade att de använder sig av externa informationskällor. Respondent C5 
svarade exempelvis att “Jag jobbar inte med någon benchmarking mot andra företag 
eller så”. Därav ställer vi oss någorlunda kritiska till resultatet som framkom i fråga G. 
 
Fortsättningsvis, menar vi att svaren i fråga J i stor utsträckning är beroende av hur 
controllern tolkar begreppet beslut. 7 av 8 controllers uppger att deras roll främst utgör 
en rådgivande funktion och att det i slutändan är ledningen som fattar beslut. 
Respondenterna framhåller dock att beslutsauktoritet beror på ärendets omfattning samt 
att mindre beslut inom deras ansvarsområde är tillåtet. Vad som kan antas är dock att 
mindre beslut inom ramen av ansvar är allmängiltigt för yrkesroller, och att vi 
förmodligen hade fått ett annat resultat om vi förtydligat att frågan gällde mer strategiska 
beslut. De två respondenter som arbetar i offentlig sektor, samt tvekade i frågan, klargör 
däremot att beslutsvägarna i deras verksamheter är långa. 
 
För att vidare tydliggöra tabellen, härstammar uppgifterna A-E från de alternativ till 
robotlösningar som framkommit i den empiriska datainsamlingen kring RPA, medan 
uppgifterna F-G utgör huvudsakliga funktioner vi berört inom området för controllern. 
Kategorierna A-E kan även tolkas som beståndsdelar av controllerns 
informationsproduktion. Exempelvis hävdar såväl en majoritet av hörda controllers som 
Olve, Lindvall och Nilsson (2013) att mycket av arbetstiden får läggas på 
transaktionsarbete för att sammanställa information, det vill säga att flytta data mellan 
olika system. Detta kan antas vara en uppgift som faller inom ramen för datainsamling 
och databerikning. Vidare menar 6 av 8 controllers att de ägnar en betydande andel av 
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sin arbetstid till kontroll av information, samt att denna korrelerar med verkligheten, 
vilket överensstämmer med kategorierna för datavalidering och stämma av. Slutligen 
menar såväl Lindvall (2017) som intervjuobjekten att kärnan i en controllers 
informationsproduktion är att skapa rapporter. 
 
Något som behöver adresseras i sammanhanget, är att såväl teori som det empiriska 
materialet vittnar om svårigheter i att utesluta rutinmässig informationsproduktion från 
controllerns roll. Olve, Lindvall och Nilsson (2013) menar att produktion av 
resultatrapporter är en förutsättning för att fullgöra analyser av företagets situation, vilket 
även majoriteten av controllerrespondenterna är eniga om. Merchant och Van der Stede 
(2017) hävdar fortsättningsvis att inom ansvaret för företagets ekonomistyrning, ingår det 
att säkerställa den rapporterade informationens riktighet. Detsamma gäller för studiens 
controllers, varav C8 förklarar att “...om inte data stämmer, så måste man gå till botten 
med det”. Respondent C4 skiljer dock på två olika sorters fel i data, manuella fel samt fel 
som beror på verkliga händelser som påverkat företagets resultat. Respondenten menar i 
samband med detta att korrigering av de förstnämnda felen är sådant han önskar slippa, 
medan analys av de sistnämnda är centralt i controllerns roll. I sammanhanget blir det då 
intressant att se till nya integrerade IT-lösningar, vilka enligt Olve, Lindvall och Nilsson 
(2013) kan bidra med nya perspektiv. Merchant och Van der Stede (2017) menar att 
automatisering eliminerar felaktigheter orsakade av den mänskliga faktorn, vilket RPA-
respondenterna bekräftar. Enligt respondent R6 kan det leda till “...bättre underlag, större 
kvalitet inom det vi tar fram, vi kommer kunna lita på våra siffror och inte behöva 
ifrågasätta dem” och att frigjord tid kan läggas på det essentiella analysarbetet.  
 
Davenport och Kirby (2015) menar att robotisering kan lämna utrymme för mer analytiskt 
arbete hos anställda, vilket tyder på att analyskategorierna F och G är av sådan karaktär 
att de inte kan utföras av RPA. Såväl teori som empiriskt material uppvisar belägg för 
detta, då vi tidigare redovisat att en lämplig process för RPA är regeldriven och inte ställer 
krav på professionell bedömningsförmåga. Eftersom samtliga controllers lägger ner 
mycket tid på att analysera information som ska förklaras för chefer och medarbetare, kan 
processen antas innehålla parametrar som inte alltid är logiska. 3 av 8 controllers hävdar 
även att analytisk förmåga är a och o i deras befattning, vilket Merchant och Van der 
Stede (2017) framhåller som svårt för maskiner att efterleva. 
 
Seasongood (2016) menar vidare att RPA ger anställda möjlighet att fokusera på mer 
värdefulla aktiviteter, vilka innehåller högre intäktsgenererande potential för företaget. 
Sett till controllerrollen, kan detta antas motsvara controllerns mer kommunikativa 
aktiviteter, då såväl Lindvall (2017) som majoriteten av controllerrespondenterna ser 
dessa som mest betydelsefulla i befattningen. Av de controllers vi har hört lyfter 
majoriteten även samarbetsförmåga som en av de viktigaste egenskaperna, varav 
respondent C6 “...tänker särskilt på att kommunicera med olika typer av personer”. 
Eftersom RPA enligt både teori och empiri saknar kognitiva- och kommunikativa 
förmågor, tyder det på att uppgifterna H och I är svåra att ersätta med den enskilda 
mjukvaran. 
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Seasongoods (2016) processkriterium för tillgänglighet av data kan i controllerns fall 
antas vara uppfyllt, vilket därmed inte hindrar implementering av RPA. Samtliga 
controllers hävdar att mycket av den information de arbetar med finns digitalt och i regel 
är begränsad till återkommande interna källor. Vad som dock kan behöva övervägas, är 
om dessa interna system är hållbara på sikt. Hälften av studiens intervjuade controllers 
hävdar att interna och externa förändringar är en utmaning i rollen, vart de betonar vikten 
av att vara flexibel. Respondent C3 menar att det “...händer mycket i denna bransch” och 
C8 förklarar att hon ofta måste anpassa sitt arbete utefter interna omorganisationer. I 
relation till detta uttrycker Seasongood (2016) att en process som lämpar sig för RPA bör 
vara mogen och ha utförts inom företaget under en längre tid. RPA-respondenten R1 
instämmer och ser det som fördelaktigt om processen samt IT-system är stabila, då 
systemförändringar framtvingar omprogrammering av roboten. I de fall förändringarna 
studiens controllers hänvisar till kräver frekvent variation i deras arbetsprocesser, kan det 
innebära viss problematik för en robot. För de controllers som arbetar inom den offentliga 
sektorn kan ovissheten dock antas vara mindre påtaglig, eftersom de exempelvis följer 
bestämda regelverk för hur de ska rapportera. 
 
Avslutningsvis vill vi analysera att såväl Seasongood (2016) som RPA- respondenterna 
understryker att automatisering bör generera stor kostnads- eller tidsbesparing. 
Majoriteten av controllerrespondenterna önskar att de kunde lägga mindre tid på uppgift 
A-D i sammanställningen, vilka vi därmed kan tolka som relativt tidskrävande. Även 
Olve, Lindvall och Nilsson (2013) styrker detta och menar att en allt för stor mängd av 
controllerns resurser tilldelas informationsproduktion. Utifrån ett företagsperspektiv 
däremot, kan det råda tvivel kring huruvida automatisering av controllerrollen enskilt 
leder till en lönsam skalbarhet. Respondent R1 framhåller nämligen processer där flera 
heltidsanställda utför samma aktivitet som lämpliga för RPA. Detta harmoniserar inte 
fullständigt med controllerrollen, då 6 av 8 respondenter hävdar att merparten av arbetet 
sker ensamt. För att nå skalbarhet bör företag då eventuellt se till respondent R1:s förslag 
att addera in fler roller i en RPA-implementering.  
 
5.2 Följder av RPA för controllerrollen och företag 

I följande avsnitt ämnar vi analysera vilka potentiella möjligheter och utmaningar 
implementering av RPA kan komma att innebära utifrån såväl ett företagsperspektiv som 
ur controllerns synpunkt. Istället för att dela in avsnittet utefter controllerrollen och 
företag, som i empiriavsnitt 4.2, har vi nu valt att dela in avsnittet utifrån möjligheter och 
utmaningar. Den nya avsnittsindelningen grundar i att många av de potentiella 
möjligheter och utmaningar som identifieras tillfaller såväl controllerrollen som 
företaget, då controllerrollen i regel har en central funktion i företaget. Genom att dela 
in avsnittet i möjligheter och utmaningar är således vår förhoppning att undvika att 
avsnittet uppfattas som repetitivt. 
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5.2.1 Möjligheter med RPA 

Avsnittet inkluderar empiriskt material från såväl controllerrespondenter som RPA-
respondenter. 
 
Utifrån Mattsons (1987) argumentation att den svenska controllern skall befrias från 
rutinuppgifter relaterade till bokslut, kan vi tolka ett antal förhållanden. Först och främst 
finns ett ideal om att controllern inte ska engagera sig i redovisningsnära uppgifter för att 
ha en mer affärsorienterad inriktning, vilket Olve (2013) stödjer. Därefter är det vår 
uppfattning att Mattsons (1987) beskrivning av controllern syftar på att rutinuppgifter 
relaterade till bokslut hindrar controllern från att stödja företagets affärer. En oro Olve, 
Lindvall och Nilsson (2013) delar då de menar att den tidtabellsbundna redovisningen 
hindrar controllern från mer värdefullt analysarbete. I samband med detta tolkar vi det 
även som att Mattson (1987) anser de förstnämnda uppgifterna vara underlägsna det 
sistnämnda, det vill säga mindre värdeskapande för företaget, men också betungande 
utifrån controllerns synpunkt. 
 
Vad vi bekräftat i tidigare avsnitt ägnar controllerrespondenterna betydande tid till 
redovisningsrelaterad informationsproduktion, vilket innebär att Mattsons (1987) 
idealbild av controllern ännu inte infriats. Vidare belystes även svårigheten att utesluta 
dessa uppgifter från controllerrollen, då det ena utgör förutsättning för det andra. Däremot 
uppvisar det empiriska materialet indikationer på att för mycket tid läggs på dessa 
uppgifter. Respondent C1 exemplifierar att på en volym på 100 går 80 procent av tiden 
till informationsproduktion där resterande 20 procent läggs på analys, vilket hon menar 
är en snedvriden och oönskad fördelning. Påståendet tyder på att informationsproduktion 
är ett hinder som måste överkommas för att utföra efterföljande analys- och 
kommunikationsaktiviteter. Med andra ord betraktas det nödvändiga snarare som ett 
nödvändigt ont, vilket konfirmerar Olve, Lindvall och Nilssons (2013) oro. 
Fortsättningsvis uttrycker även majoriteten av respondenterna explicit att de vill ägna mer 
tid åt analys, vilket gör att vi dessutom kan se uppgiften som betungande. 
 
Sammantaget belyser 7 av 8 respondenter datainsamling, databerikning, datavalidering 
och stämma av som antingen mindre värdeskapande eller som de uppgifter de vill ägna 
mindre tid åt. Vad respondenterna menar med “mindre värdeskapande” i detta fall, 
samspelar med Nilssons, Olves och Parments (2010) uttalande att den mekaniska 
produktionen av siffror inte skapar någon nytta om ingen har tid att omformulera 
informationen till handling. Intressant i sammanhanget är hur detta samvarierar med 
funktionerna av RPA.  Utan medvetenhet, pekade majoriteten av controllers således ut 4 
av 5 möjliga RPA-lösningar som något de ser som mindre meningsfullt i deras yrkesroll. 
Utöver det hävdade även två respondenter att den sista RPA-lösningen, rapportering, kan 
upplevas som repetitiv, då rapporter skapas till olika instanser av samma information. En 
potentiell möjlighet med implementering av RPA kan utifrån controllerns synpunkt 
således identifieras, då såväl respondenter som teori ser fördelar med att frigöras från 
dessa uppgifter. 
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Vidare är det i detta analysavsnitt relevant att undersöka vad frigörelse av tid kan 
möjliggöra för controllerrollen och tillhörande företag. Inledningsvis berörs de fördelar 
RPA-respondenterna kommunicerar i samband med försäljning av RPA, vilka vi kommer 
att återkomma till ett flertal tillfällen. Emellertid kommer även andra potentiella 
möjligheter successivt identifieras i avsnittet. 
 

 
Figur 10 - Fördelar med RPA utifrån empirisk datainsamling 

 

Tidsbesparing är en möjlighet vi redan redogjort kring som potentiell fördel, där 
respondent R2 fortsättningsvis uttrycker att det kan leda till mer nöjda anställda. 
Respondent R5 menar på liknande sätt att RPA kan eliminera frustrationsmoment i den 
anställdas arbetsvardag. Resonemanget kan tänkas sammanfalla med vad Allen (2016) 
menar med att robotautomatisering i huvudsak syftar till att ge anställda strategiska och 
mer uppfyllande roller. Enligt Fallik (1988) tenderar anställda högre upp i hierarkin ha 
mer tillfredsställande arbetsuppgifter som inte upplevs lika repetitiva, vilket gör att de 
inte påverkas på samma sätt av automatisering. Utifrån intervjuer med 8 controllers 
hävdar 7 att deras roll är en form av stabsfunktion, där majoriteten rapporterar upp till 
ledningen. Sammantaget kan controllerrollen därav tolkas vara en roll högre upp i 
hierarkin som inte påverkas negativt av eventuell automatisering. Emellertid menar Fallik 
(1988) att detta grundar i att de anställda högre upp i hierarkin inte omfattas av repetitivt 
arbete, vilket inte stämmer överens med den bild controllerrespondenterna speglat i 
intervjuerna. Samtliga intervjuobjekt med controllertitel hävdar dock att arbetet också till 
stor del består av analytiska och kommunikativa aktiviteter. Utifrån detta kan Falliks 
(1988) resonemang ändå antas vara applicerbart i viss utsträckning, då controllerrollen 
troligtvis inte löper risk att bli redundant till följd av automatisering såsom RPA. 
Liknande argumentation kan föras i förhållande till Autors, Levys och Murnanes (2003) 
tes, att högutbildade personer som utför icke-rutinmässiga uppgifter vilka kräver komplex 
problemlösning, löper mindre risk för att drabbas av arbetslöshet. 
 
Ytterligare en fördel RPA-respondenterna belyser med RPA är möjligheten till stärkt 
kvalitet. Begreppet kvalitet är enligt oss uppsatsförfattare ett tämligen brett begrepp som 
kan innefattas av en mängd olika aspekter. Även respondenterna lyfter begreppet kvalitet 
i olika kontexter, där exempelvis R1 och R2 menar att kvaliteten på kundservice kan öka. 
Intervjuobjekt R2 förklarar att RPA kan effektivisera processer, vilket leder till att enkla 
kundärenden kan lösas snabbare och mer komplexa ärenden kan lösas i större 
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utsträckning. En författare som styrker att RPA kan förbättra servicenivån inom företag 
är Del Rowe (2017). Del Rowe (2017) uttrycker det dock på ett annat sätt, då han menar 
att servicenivån kan öka genom att företag mer exakt kan förutsäga hur mycket tid en 
specifik uppgift kräver.  
 
Respondent R6 lyfter kvalitetsbegreppet i samband med korrekthet i data, “...roboten 
hittar inte på siffrorna, eller det är aldrig fel i en formel där du råkat skriva ett för mycket 
mellanslag. Data du får är korrekt data”. Detta resonemang delar även författarna Lacity 
och Willcocks (2015) som uttrycker att robotar är helt skonade från den mänskliga 
faktorn, vilket därmed minskar risken för manuella fel. Ytterligare tre författare som anser 
att RPA kan öka kvaliteten på data är Fluss (2017), Merchant och Van der Stede (2017) 
och Lindvall (2017). 6 av 8 intervjuade controllers hävdar att mycket tid ägnas åt att 
säkerställa informationens korrekthet, en uppgift de också anser mindre värdeskapande. 
Respondent C5 specificerar denna problematik och uttrycker att det är problematiskt att 
få tillförlitliga data från andra roller i organisationen. Tillförlitliga data kan vidare 
möjliggöra att företag fattar mer välgrundade beslut, då en majoritet av 
controllerrespondenterna hävdar att deras främsta arbetsområde är att förse ledning och 
chefer med beslutsunderlag. Nilsson, Olve och Parment (2010) menar att styrning i 
huvudsak syftar till att skapa förutsättningar för att fatta rätt beslut utifrån ett ekonomiskt 
perspektiv, något som vidare understryker vikten av tillförlitligt underlag som ett verktyg. 
Stärkt kvalitet på data kan utifrån detta vara en möjlighet för såväl controllerrollen som 
företaget.  
 
Samuelsson (2013) förlänger resonemanget ytterligare och menar att människorna idag 
är en viktigare byggsten i styrningen, något som då talar för att controllern bör frigöras 
från repetitivt arbete. Den RPA-insatte respondenten R1 hävdar också att styrningen och 
kontrollen kan förbättras genom RPA, då robotiseringen möjliggör en ökad spårbarhet i 
information. I och med att RPA kan programmeras så att allt loggas, menar respondenten 
att avvikelser lättare kan spåras. Uttalandet kan vidare kopplas till Allen (2016) som 
påstår att automatisering skapar spårbar historia, vilket gör att följsamheten ökar.  
 
Såväl Lacity och Willcocks (2015) som Fluss (2017) belyser att behovet av omarbetning 
kan minska genom automatisering, vilket leder oss in på en annan potentiell fördel som 
RPA-respondenterna tydligt lyfter fram, nämligen effektivisering. Effektivisering är likt 
kvalitet ett begrepp med många innebörder. Respondent R6 menar exempelvis att RPA 
kan resultera i tidseffektivisering, då mer tid kan läggas på bedömningar inför beslut. 
Vidare kan detta kopplas till Lacity och Willcocks (2015) som exemplifierar 
tidseffektivitet, samt kostnadseffektivitet, utifrån ett brittiskt företag där 300 robotar 
kunde utföra ett arbete som tidigare erfordrade dubbla antalet anställda. 
Kostnadseffektivisering är något bara en av intervjuade controllers nämner som potentiell 
fördel med RPA, vilket eventuellt grundar i att möjligheten snarare appliceras på ett 
företagsperspektiv, än för den specifika rollen. 
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Trots Allens (2016) påstående att automatisering inte handlar om att eliminera jobb, kan 
RPA enligt Fluss (2017) göra anställda redundanta. 2 av 6 RPA-insatta respondenter 
hävdar att möjligheten till att friställa anställda kan locka vissa företag, men att det 
grundar i vilken ekonomisk situation företaget befinner sig i. Intervjuobjekt R2 uttrycker 
att “...det på lång sikt handlar väldigt mycket om pengar” och att avsätta arbetskraft i 
vissa fall kan vara önskvärt. Jämfört med en fysisk medarbetare menar exempelvis R6 att 
“Roboten är aldrig sjuk, den jobbar 24/7”, vilket antydningsvis leder till mer 
kostnadseffektiv produktion. RPA kan följaktligen vara något som motiverar företag till 
att såväl friställa anställda som att ge dem, enligt Seasongood (2016), roller med högre 
intäktsgenererande potential. Det sistnämnda alternativet kan antas vara en möjlighet för 
såväl controllern som företag, medan det förstnämnda antydningsvis riktar sig främst till 
företag. 
 
Vad det gäller kostnadseffektivisering och kostnadsbesparing genom implementering av 
RPA är det även intressant att lyfta Jacobsens (2005) resonemang om förändring som en 
evolution. Författaren menar att företag inom exempelvis bank och försäkring har svårt 
att skapa konkurrenskraft genom att implementera en ny affärsverksamhet. Utifrån detta 
ser Jacobsen (2005) variation i organisationsform samt effektivitet i de interna 
processerna som något denna typ av företag kan konkurrera med. Intern effektivitet som 
konkurrensfördel är något vi kan koppla till respondent R1 som återger ett exempel från 
ett försäkringsbolag. I detta ärende uppkom intresset för RPA då företaget ämnade att 
åstadkomma förbättrad ledtid och stärkt kvalitet, något vi då kan tolka som ett sätt för 
företaget att skapa konkurrenskraft. På liknande sätt menar respondent R4 att RPA kan 
utgöra en strategi för att minska kostnader och därmed öka företagets konkurrenskraft. 
 
Merchant och Van der Stede (2017) hävdar att fungerande styrning bör utformas ur ett 
framtidsperspektiv och att historiska händelser endast bör utgöra lärdomar för att inte 
återupprepa misstag. Såväl Merchant och Van der Stede (2017) som 6 av 8 
controllerrespondenter hävdar dock att det finns en svårighet i att vara proaktiv och 
långsiktig. Respondent C4 belyser att han skulle vilja arbeta mer framåtriktat, men att det 
“...kräver oftast en systemsupport, som jag inte varit med om”. Implementering av 
automatisering möjliggör enligt Allen (2016) mer strategiska roller för de anställda. Sett 
till det empiriska materialet skulle det exempelvis kunna innebära att intervjuade 
controllers fick tid till att analysera mer externa källor, vilket majoriteten idag inte gör. I 
de fall mer tid kan läggas på omvärldsbevakning, early warnings och 
nyckeltalsjämförelser (Olve, 2013), kan RPA eventuellt möjliggöra mer proaktivt arbete 
för controllern. Olve (2013) uttrycker också att business controllern ska analysera 
verksamhetens framtid utifrån all relevant information, vilket ytterligare stärker 
resonemangets relevans. 
 
IT-utvecklingen har enligt Lindvall (2017) resulterat i att allt fler aspekter i företag mäts, 
vilket komplicerar det Simons m.fl. (1954) menar med organisatorisk uppmärksamhet. 
Majoriteten av controllerrespondenterna upplever att information kan vara 
överväldigande och att det ibland kan vara svårt att urskilja vilken information som är av 
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värde. En övervägande andel av dessa intervjuobjekt framhåller dock att problematiken 
främst påverkar nyanställda, då man lär sig hantera informationsrikedomen med 
erfarenhet. Av vad som framkommit i intervjuerna med de RPA-insatta respondenterna 
hävdar samtliga att mjukvaran inte adderar någon information utan människan 
inblandning. Respondent R6 poängterar att det generellt finns ett överflöd av information 
till följd av att företag samlar samma information på flera ställen, och att RPA rentav kan 
underlätta rensning och sortering i denna kontext. Sammanfattningsvis tyder detta på att 
problematik kring organisatorisk uppmärksamhet kan övervinnas genom att 
implementera RPA, vilket är fördelaktigt för såväl controllern som företaget. 
 
Inom samma tema påstår Lindvall (2017) att nya IT-system kan ha lett till ökade 
administrativa behov. Olve (2013) menar vidare att föreställningen om att nya 
informationssystem skulle reducera tidsåtgången för manuellt arbete inte helt 
förverkligats.  Samtliga controllerrespondenter hävdar också att det finns begränsningar 
i de affärssystem de i dagsläget arbetar i, då de fortfarande spenderar mycket tid på 
transaktionsarbete. En orsak till att den föreställning Olve (2013) beskriver inte infriats 
kan följaktligen vara det Lacity och Willcocks (2015) menar med att många integrerade 
system saknar kapacitet att fullfölja en process från början till slut. I denna kontext skulle 
RPA potentiellt kunna utgöra en möjlighet att överkomma affärssystemens begränsningar 
och verka som ett integrationsverktyg, vilket är ett resonemang författarna Lacity och 
Willcocks (2015) stödjer. Fallik (1988) menar också att anställdas uppfattning av 
funktionaliteten i det manuella systemet inverkar på inställningen gentemot 
automatisering, något som talar för att controllers skulle ställa sig positiva till att 
assisteras av RPA. 
 
Nya IT-lösningar är vidare något Lindvall (2017) hävdar kan leda till att anställdas 
produktivitet och flexibilitet på ett bättre sätt kan samspela, vilka enligt författaren 
vanligtvis tenderar att strida mot varandra. Controllerns befattning kan utifrån vår 
tolkning innefatta såväl produktivitetskrävande som flexibilitetskrävande uppgifter. 4 av 
8 respondenter med controllertitel menar exempelvis att flexibilitet är en av de viktigaste 
egenskaperna då rollen måste hantera ständiga förändringar. Produktivitet kan 
fortsättningsvis ses som en nödvändig egenskap i uppgifter såsom rapportering, då detta 
enligt respondenterna innebär många och tidspressade deadlines. Utifrån resonemanget 
kan det finnas en relevans att se till Davenport och Kirbys (2015) föreställning om 
augmentation, vilket innebär att anställda kan nå bättre prestation via assistans av bättre 
tänkande datorer. En möjlighet som potentiellt kan identifieras är att låta RPA stå för det 
mer produktivitetskrävande, vilket enligt Fluss (2017) minskar behovet av anställda 
involverade i dessa uppgifter. Därmed frigörs tid för controllern att agera flexibelt i 
diverse ad-hoc uppgifter som inte kan tillskrivas en robot. Olve, Lindvall och Nilsson 
(2013) menar också att produktion av information som funktion i controllerns befattning 
är nödvändig för analys, kommunikation och beslutsfattande. Produktion av information 
kan således inte helt elimineras, men möjligtvis övertas av RPA och därmed assistera 
controllern. 
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I sammanhanget anser vi det vidare intressant att se till huruvida aktivitetseliminering 
såsom outsourcing eller offshoring är relevanta alternativ till RPA, då 
produktivitetskrävande arbete även kan tänkas minska för controllerrollen via 
utkontraktering. Merchant och Van der Stede (2017) hävdar att aktivitetseliminering, som 
ett sätt att hantera styrproblem, kan vara passande när aktiviteten faller bortom ramen för 
verksamhetens kärnkompetenser. Utifrån vad som framkommit tidigare kan vi tolka det 
produktivitetskrävande arbetet bortom controllerns kärnkompetens. Däremot belyser 
såväl teori som empiri svårigheter med att avlägsna dessa uppgifter från rollen, vilket 
enligt oss talar mindre för aktivitetseliminering jämfört med en RPA-implementering. 2 
av 6 RPA-respondenter belyser att RPA är ett billigare alternativ jämfört med 
utkontraktering, samtidigt som övriga lyfter att företag genom RPA försäkrar bättre 
kvalitet på arbetet och bibehåller kontrollen inom huset. 
 
Inom ramen för begreppet flexibilitet lyfter avslutningsvis respondent R1 och R4 att RPA 
kan verka för att skapa ett mer jämnt arbetsflöde hos de företag vart bemanningen 
periodvis har toppar och dalar. Samtliga controllerrespondenter hävdar att det är mycket 
periodvis tidspress i arbetet, vilket beror på många deadlines kopplade till bokslut som 
sker per månad eller kvartal. Genom en implementering av RPA kan vi således se en 
eventuell möjlighet till att såväl utjämna ett företags arbetsflöde som att mildra 
controllerrollens periodvisa tidspress. 
 
5.2.2 Utmaningar med RPA 

Avsnittet inkluderar empiriskt material från såväl controllerrespondenter som RPA-
respondenter. 
 
I tidigare analysavsnitt har vi utifrån ett ekonomiskt perspektiv berört friställning av 
anställda som en potentiell möjlighet för företag. Utifrån Kotter och Schlesinger (1979) 
fokuserar de anställda dock inte alltid på det bästa ur ett organisatoriskt perspektiv, utan 
tenderar att agera i självintresse. Fallik (1988) hävdar att det i kontexten för 
automatisering finns många exempel på avskedanden och ökade krav på individuell 
prestation, vilket är en risk som även respondent R2 belyser. Vidare återberättar 
respondent R6 att en av de vanligaste frågorna som uppkommer i och med presentation 
av RPA är huruvida tekniken kommer att ersätta personalens arbete. Intervjuobjekt R1 
belyser också att “...det är ju många som går lite snett när man pratar robot”. Med 
utgångspunkt i detta resonemang kan vi interpretera att implementering RPA kan 
innebära en eventuell oro hos anställda, då det finns en risk för anställda att bli 
redundanta. Denna oro är onekligen en utmaning som företag behöver hantera. Vad som 
är intressant utifrån denna studies syfte, är huruvida denna risk för oro även går att 
tillskriva den specifika controllerrollen. 
 
Som vi tidigare redogjort kring, upplever samtliga intervjuade controllers tidspress i 
arbetet. Vidare innefattas rollen av en rad olika funktioner, där vissa anses mer repetitiva 
och mindre värdeskapande än andra. Utifrån detta resonemang kan det tolkas osannolikt 
att implementering av RPA gör controllern redundant, då en tämligen stor del av arbetet 
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som uppfattas värdeskapande inte faller inom ramen för vad som är möjligt att 
automatisera. Tidspressen samtliga controllerrespondenter lyfter kan dessutom vittna om 
tillräckligt med arbetsuppgifter för att inte bli friställd till följd av automatisering. 
Samtidigt menar den RPA-insatte respondenten R3 att implementering kan leda till ett 
långsammare rekryteringstempo, eftersom kompetens kan förvaltas bättre. Vi kan således 
inte utesluta att företag ser en möjlighet i att kostnadseffektivisera genom att minska 
antalet controllers, vilket i sin tur kan tolkas som ett hot ut controllerns perspektiv. 
 
Allen (2016) menar att syftet med automatisering är att ge anställda mer uppfyllande och 
strategiska roller, snarare än att friställa anställda. Intressant i kontexten är att lyfta 
Lindvalls (2017) resonemang om att dessa nya krav på kompetens kan upplevas som 
hotfullt och medföra frustration hos anställda. Författaren menar vidare att alla anställda 
eventuellt inte föredrar analytiskt arbete framför rutinmässigt arbete. Kotter och 
Schlesinger (1979) hävdar också att anställda kan ställa sig emot förändring när de känner 
oro för att deras kompetens inte kommer att vara tillräcklig efter förändringen. 
Respondent R2 lyfter på liknande sätt att det finns risk för att anställda vars repetitiva 
arbete ska automatiseras inte alltid är redo för att åta sig mer komplexa arbetsuppgifter. 
Intervjuobjektet berättar att han stött på medarbetare som inte innehar intresse för att bli 
av med repetitivt arbete, vilket respondent R3 konfirmerar och lyfter åldersaspekten 
tillsammans med ytterligare två respondenter. R3 förklarar att “...det är klart som tusan 
att dem som suttit i 25 år och går i pension om 5-10 år tycker att det här är sjukt jäkla 
obehagligt”. Controllerrespondent C1 hävdar vidare att det blir svårare att ta till sig ny 
teknik desto äldre man. Fallik (1988) belyser att ålder och anställningstid är faktorer som 
påverkar hur anställda uppfattar automatisering, vilket sammantaget med Lindvall (2017) 
kan bekräfta respondenternas resonemang. 
 
5 av 6 RPA-respondenter är övertygade om att mjukvaran kan bidra till ett 
kompetensskifte på arbetsmarknaden. R1 framhåller dock att företag ideligen är i behov 
av att uppdatera kunskapen hos sin arbetsstyrka, och att RPA eventuellt endast 
accentuerar denna utveckling. Detta ligger i linje med Lindvalls (2017) och Jacobsens 
(2005) påståenden att förutsättningar för arbete förändras i takt med IT-utvecklingen. 
Huruvida fenomenet bör betraktas som något hotfullt för företag och controllern, kan 
tänkas bero på båda parters hantering av förändringen. Jacobsen (2005) menar nämligen 
att nya teknologiska lösningar kan leda till nyrekrytering, omskolning och även 
uppsägning av kompetens som anses fel, vilket kan tänkas ge upphov till utmaningar för 
såväl controllern som företaget. 
 
Jacobsen (2005) lyfter också rädsla som ett centralt begrepp vid förändring, där han menar 
att rädsla för friställning kan resultera i motstånd till förändring. Författaren hävdar att 
det kan räcka med att den anställda förlorar arbetsuppgifter som denne känner sig bekväm 
med. Trots att 7 av 8 controllerrespondenter ser automatisering av repetitivt arbete som 
något positivt, anser vi det som relevant att se till respondent C4 och C8 som menar att 
repetitivt arbete ibland kan vara uppskattat. Intervjuobjekt C4 uttrycker exempelvis att 
“Ibland är det ju ganska avkopplande att bara sätta sig och knacka Excel”. Det kan 
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utifrån detta tolkas vara en tämligen svag hotbild, då majoriteten ändå är positiva. 
Samtidigt anser vi med bakgrund till såväl teori som empiri att det i sammanhanget ändå 
kan vara en relevant utmaning för företag att ta i beaktning vid implementering av RPA. 
 
Fortsättningsvis ser majoriteten av controllerrespondenterna brist på 
verksamhetsförståelse som en eventuell risk med RPA. Förståelse för verksamheten är 
något samtliga controllers vi hört ser som viktigt i rollen, varav två respondenter belyser 
det som en av de viktigaste egenskaperna. Precis som vi berört i avsnitt 5.1.2 menar 
Forrester (2014) att RPA replikerar en människas sätt att utföra en administrativ 
arbetsprocess och Fluss (2014) belyser att manuella fel och behov av omarbetning 
minskar vid implementering av en robot. Trots det uttrycker respondent C2 exempelvis 
“...att man kanske inte riktigt lär sig grovjobbet, som ändå till viss del är att leta efter 
felaktigheter och sortera saker och flytta saker” när man automatiserar uppgifter. Detta 
menar hon dock är främst applicerbart på nyanställda. Å andra sidan, enligt Fallik (1988), 
är det större sannolikhet att yngre anställda med kortare anställningstid ställer sig positiva 
till automatisering, vilket följaktligen talar mot respondentens resonemang. Utifrån detta 
ser vi en diskrepans mellan den teoretiska bilden och empirisk data, något vi anser 
eventuellt grundar i olika perspektiv i frågan. För controllerrollen kan det anses 
fördelaktigt att redan besitta verksamhetsförståelse när viss hantering av information 
automatiseras. Ur ett företagsperspektiv däremot, kan det ses som fördelaktigt att 
implementera RPA när den anställda är ung och relativt nyanställd, då detta enligt Fallik 
(1988) minskar eventuellt motstånd till förändringen. Motstånd menar författaren kan 
resultera i tidiga pensioneringar, långsammare arbetstempo, sabotage eller att anställda 
lämnar företaget. 
 
Inom området för verksamhetsförståelse är det vidare intressant att lyfta Zuboff (1988) 
som beskriver att ny teknologi under 1980-talet gjorde att många anställda kände att 
arbetet blev mindre konkret. Till följd av detta menar författaren att det blev svårt för 
medarbetarna att känna tillit till datorerna. Argumentationen kan förlängas utifrån Nadler 
(1993) som anser att anställda tenderar att uppfatta information som mer trovärdig och 
mottaglig när de själva fått arbeta fram den. Den RPA-insatte respondenten R6 hävdar 
dock att RPA bör leda till djupare tillit till siffror. Detta konfirmeras av såväl Fallik (1988) 
som Merchant och Van der Stede (2017) som menar att fel motverkas i och med 
eliminering av den mänskliga faktorn. Emellertid menar R6 att det ofta är svårt att få 
anställda att komma in i ett “tänk kring automatisering”, då dessa vanligtvis har svårt att 
släppa kontrollen i vissa delar av processer. Trots att Zuboff (1988) exemplifierar den 
minskade tilliten utifrån 1980-talet, kan vi ändå se en likhet med det resonemang 
respondent R6 för. Dessutom kan vi utifrån Nadler (1993) och controllerrespondenternas 
oro, inte förkasta den eventuella risken att implementering av RPA kan leda till såväl brist 
på verksamhetsförståelse som minskad tillit till informationen. 
 
Vi har tidigare i analysavsnitt 5.2.1 berört organisatorisk uppmärksamhet och att de RPA-
insatta respondenterna ser RPA som en support i denna kontext. Inom ramen för 
potentiella utmaningar med RPA, anser vi dock det som relevant att dra analysen av 
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fenomenet ett steg längre. Får controllerrollen support av RPA i kontexten av att sortera 
information, kan den fysiska medarbetaren få tid till att analysera mer information än bara 
den interna finansiella redovisningen. Vid första anblick, kan vi se det som något positivt 
då Olve (2013) menar att controllern ska analysera all tillgänglig information för att styra 
företaget till en mer konkurrenskraftig position. Författaren ser exempelvis information 
om kunder, personal, produktion och branschen som betydelsefullt. I samband med detta, 
finner vi emellertid en risk för att problematiken kring organisatorisk uppmärksamhet 
återigen uppstår. Enligt Lindvall (2017) grundar nämligen dilemmat i denna 
omständighet, att IT-utvecklingen resulterat i att allt mer i företags mäts. Nilsson, Olve 
och Parment (2017) lyfter också att en stor mängd data blir omöjlig för controllern att 
tolka fullt ut. Ökade krav på controllerns styrningsfunktion, som bland annat Samulesson 
(2013) belyser, kan således enligt vår tolkning leda till utmaningar. 
 
Huruvida RPA kräver påkostad IT-kunskap berörde vi utifrån en teoretisk synvinkel i 
avsnitt 3.2.1, där det framgår delade meningar bland författarna. Forrester (2014) menar 
att IT-avdelningen har en väsentlig roll för att nå en lyckad implementering och 
användning av RPA. Utifrån Forrester (2014) krävs det IT-kunniga personer för att 
underhålla automatiseringen löpande, men också externt stöd för att bygga upp dessa 
färdigheter. Lacity och Willcocks (2015) hävdar å andra sidan att det inte krävs någon 
programmeringskunskap för att automatisera en uppgift, utan att ett par veckors 
utbildning räcker. Fördelen med detta menar författarna är att företag kan undvika 
påkostade investeringar i IT-kompetens. För att få ytterligare nyans i ämnet berörde vi 
även frågan i intervjuerna med de RPA-insatta intervjuobjekten. Majoriteten av 
respondenterna menar att det inte krävs någon speciell IT-kunskap hos de anställda för 
att vara involverade i arbetet kring RPA. De uttrycker att kunskap om processerna är 
primärt, medan programmeringskunskap inte är viktigt. En majoritet av respondenterna 
är dock skeptiska till att anställda utan IT-bakgrund kan automatisera en process på egen 
hand. I sammanhanget är det värt att betona att vi skiljer på att vara involverad i arbetet 
kring RPA och att arbeta med den faktiska automatiseringen av uppgifter. Respondent R1 
menar att när processer blir mer komplicerade i integration med andra system, krävs 
expertkompetens, vilket förr eller senare händer. Vidare förklarar han att kompetensen 
till en början ofta köps in från externa parter, men att företaget sedan utbildar sig inom 
området. Å andra sidan menar respondent R2, i enlighet med Lacity och Willcocks 
(2015), att det inte är något svårt. Trots att det råder en viss oenighet i frågan kan vi dock 
se att en övervägande del av respondenterna anser att IT-kompetens krävs för att 
automatisera arbetsuppgifter, vilket även stöds av såväl Forrester (2014) som Seasongood 
(2016).  
  
Inom området för behov av expertkompetens vid implementering av RPA, är det naturligt 
att vidare redogöra kring RPA och dess kostnadsbild. Merchant och Van der Stede (2017) 
hävdar att investeringar i automatiseringslösningar inte nödvändigtvis återbetalas i 
produktivitet. Detta påstående tolkar vi inte enbart vara beroende av kostnaden för 
tekniken, utan även hur företaget hanterar implementeringen. 4 av 6 respondenter menar 
att RPA kan tappa sina positiva effekter om det exempelvis inte finns ett ägandeskap av 
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automatiseringen, ett fenomen R1 kallar “tomtebloss”. Tomtebloss-projekt exemplifierar 
respondenten vid pilotprojekt som fullföljts och fått positiva effekter, men som sedan på 
längre sikt avtar. Intervjuobjekt R6 anser också att RPA ställer högre krav på 
förvaltningsmodeller, då det behöver klargöras vem som äger processerna. De RPA-
insatta respondenterna uttrycker dock att det finns en svårighet i att hitta rätt individer 
som förstår processen som ska automatiseras, då de är dessa som sedan ska äga processen. 
Problematiken i detta menar respondent R1 grundar i att många medarbetare ofta 
genomför samma arbetsprocess på olika sätt, men att RPA kräver en standardiserad och 
regeldriven process. Hur ledningen ska hantera denna utmaning med implementeringen 
och dess innefattande investeringar går vi djupare in på i kommande avsnitt 5.3. 
 
5.3 För en framgångsrik implementering av RPA 

I följande avsnitt ämnar vi redogöra för vilka aspekter företag bör ta hänsyn till vid 
implementering av RPA. Avsnittets relevans grundar i att skapa förutsättning för att såväl 
maximera potentiella fördelar som att minimera potentiella utmaningar. Avsnittet 
inkluderar empiriskt material från såväl controllerrespondenter som RPA-respondenter. 
 
Förberedelsearbete innan implementering av RPA är något ett flertal RPA-insatta 
respondenter lägger vikt vid. Exempelvis beskriver respondent R2 att 80 procent av 
implementeringen omfattas av förberedelsearbete, vilket vidare består av 
förändringsledning samt processarbete. Vi kan utifrån detta se en överensstämmelse med 
Seasongood (2016) som också belyser vikten av förarbete inför en implementering. 
Författaren menar att detta utgörs av identifiering och kartläggning av lämpliga processer 
för RPA. Respondent R6 lägger också vikt vid förberedelsearbete såsom 
processkartläggning och uttrycker “Då skapar man trovärdighet kring RPA inom företag, 
och samtidigt diskuterar man vilka processer som är kompatibla för RPA”. Vidare hävdar 
såväl 2 av 6 RPA-respondenter som Seasongood (2016) att RPA bör testas innan en 
faktisk implementering. Även controllerrespondent C5 lyfter att “Det handlar nog om att 
testa, utvärdera och hela tiden stämma av i början”. Tolkar vi testning av RPA innan 
implementering som ett sätt att skapa rationella argument för mjukvarans relevans i 
företag, kan vi vidare koppla fenomenet till den “hårda” inflytelsetekniken som Jacobsen 
(2005) beskriver. I detta menar författaren att sambandet mellan åtgärd och dess resultat 
klargörs via rationella argument. 
 
Respondent C3 menar att motstånd inför en RPA-lansering kan reduceras genom att 
motivera förändringen som kostnadseffektiv, något som återigen kan ses som en 
komponent i Jacobsens (2005) “hårda” inflytelseteknik. Även majoriteten av de RPA-
insatta intervjuobjekten belyser vikten av att upprätta ett business case för att identifiera 
när investeringen förväntas återbetalas, samt vilka besparingar som kan realiseras. Här 
belyser respondent R1 att beräkningarna ska vara konservativa för att undvika 
felgrundande beslut, vilket kan kopplas till Hayes (2014) som menar att pålitlig 
kommunikation är av värde. Genom att kommunicera kring en förändring i god tid och 
med pålitligt underlag hävdar Hayes (2014) att de anställda får möjlighet att uttrycka 
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eventuell oro, samt lyfta synvinklar som kan vara av värde i processen. 
Controllerrespondent C1 lägger likadant vikt vid att ledningen identifierar och presenterar 
en handlingsplan för hantering av risker, då detta skapar trovärdighet. Samtliga RPA-
respondenter konfirmerar vidare att involvering av de anställda i 
implementeringsprocessen är viktigt för ett lyckat utfall. Å andra sidan saknar vi 
teoretiskt underlag som konfirmerar vikten av att presentera ett faktiskt business case. 
Detta är dock något vi anser kan falla inom ramen för vad både Hayes (2014) menar med 
att leverera pålitlig kommunikation, samt Kotters (1995) uttalande om vikten av 
kommunikation av en tydlig vision med förändringen. Pålitlig kommunikation kan enligt 
oss författare tolkas som kommunikation som underbyggs på ett välgrundat sätt, där 
exempelvis ett business case för förändringen kan utgöra ett verktyg. Upprättandet av ett 
business case kan också motverka den problematik som berördes i analysavsnitt 5.2.2, 
där exempelvis Merchant och Van der Stede (2017) menar att RPA-investeringar inte 
alltid återbetalas. Genom att tidigt formulera ett business case kan ett sådant scenario 
tidigt upptäckas och därmed undvikas. 
 
Ytterligare något 4 av 6 RPA-respondenter ser som viktigt för att nå en framgångsrik 
implementering av RPA, är att det upprättas ett ägandeskap av automatiseringen. 3 av 6 
RPA-insatta intervjuobjekt hävdar vidare att det skulle kunna uppstå en arbetsroll för 
ägandeskap och administration av RPA. Brist på ägandeskap kan resultera i den 
problematik som berördes i avsnitt 5.2.2, med exempelvis RPA-projekt vars positiva 
effekter inte realiseras långsiktigt. För att undvika detta scenario lägger respondent R1 
och R6 vikt vid att upprätta en tydlig strategi för effekthemtagning, vilket anknyter till ett 
tydligt ägandeskap. Seasongood (2016) menar att detta är något ledningen ofta misslyckas 
med i implementeringsprocesser, trots att det är av stor vikt. Hayes (2014) anser på 
samma sätt att en ägare till förändringen bör utses, vilket inte behöver vara någon i 
ledningen. Författaren menar att den som äger processen med fördel är någon som arbetar 
inom det område som kommer att förändras. I det potentiella fall där controllerns 
arbetsuppgifter automatiseras kan det utifrån Hayes (2014) vara relevant att controllern 
också har ägandeskap för processen. Resonemanget kan vidare stärkas av respondent R1 
och R6, där R6 menar att det är optimalt om den som arbetar med uppgifterna som ska 
automatiseras “...lär roboten vad den ska göra”. Respondenterna uttrycker dock att den 
det kan finnas en svårighet i att identifiera dessa nyckelpersoner, något som potentiellt 
kan motverkas genom att upprätta de kommunikationsmål Hayes (2014) beskriver. Ett 
kommunikationsmål kan exempelvis vara en vision som är formulerad på så sätt att det 
underlättar för ledningen att identifiera nyckelpersonerna. En fungerande 
förvaltningsmodell menar R1 också fyller en funktion som skapar responsivitet, där 
förändringar i system där RPA verkar kan uppmärksammas. I avsnitt 5.1.3 berördes att 
controllerrespondenterna ser ständiga förändringar som en utmaning, vilket således 
resulterade i ett resonemang kring huruvida det gör rollens arbetsmiljö passande för RPA. 
Vid upprättelse av det tydliga ägandeskap som såväl Seasongood (2016) och Hayes 
(2014) som RPA-respondenterna beskriver som viktigt, kan möjligtvis problematik kring 
ständiga förändringar övervinnas. Seasongood (2016) belyser att ägandeskapet ska 
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innebära upprättelse av tydliga rutiner för när och i vilken utsträckning RPA behöver 
uppdateras.  
 
Vidare lägger flertal controllerrespondenter vikt vid att ledningen visar aktivt stöd genom 
implementeringsprocesser. Även 5 av 6 RPA-insatta respondenter menar att sponsorskap 
hos ledningen är en viktig beståndsdel för att nå en framgångsrik implementering av RPA. 
Problematiken respondent R1 lyfter med “tomtebloss”-projekt hävdar han kan undvikas 
genom att ledningen tydligt kommunicerar bakomliggande orsaker till en RPA-
implementering. På liknande sätt förklarar Hayes (2014) att ledningen måste få den 
anställda att förstå förändringen och vilken roll den specifika personen har i processen. 
Argumentationen förstärks av Seasongood (2015) som menar att bristande engagemang 
gentemot förändring kan vara ett resultat av att ledningen inte tydligt förklarat hur RPA 
kommer att påverka organisationen, samt de anställda i den. Författarnas resonemang kan 
kopplas till respondent C7 som förklarar att en välgrundad kravspecifikation är av vikt 
för att anställda ska förstå vad som förväntas av dem. 
 
Kommunikation är något vi utifrån såväl teori som empiri kan se som en central aspekt i 
förändringsprocesser. Kotter (1995) menar att en tydligt utformad vision och 
kommunikation av denna motverkar aktiviteter som är inkompatibla och förvirrande, 
vilket kan kopplas till Jacobsen (2005) som hävdar att tydlighet i förändringsinitiativ är 
en viktig faktor för att minimera förändringsmotstånd. 3 av 8 controllerrespondenter 
uttrycker också att tydlig kommunikation är en viktig faktor för att de ska känna sig 
bekväma vid förändringar. Enligt Ford och Ford (2010) blir visionen i större utsträckning 
välanpassad om de anställda uppmuntras att lämna feedback, något som kan knytas an till 
samtliga RPA-respondenter som menar att de anställda måste involveras i 
implementeringsprocessen. Choi (2011) hävdar på liknande sätt att ledningen måste sätta 
de anställda i centrum under förändringsprocesser, då brist på detta tenderar att leda till 
misslyckade förändringsprojekt. Controllerrespondent C5 lyfter att ledningen hela tiden 
bör stämma av och följa upp under förändringen, vilket kan tolkas som ett sätt att 
uppmuntra feedback. Ytterligare ett sätt för ledningen att skapa denna uppmuntran skulle 
kunna vara att tillhandahålla en plattform för dialog, vilket Hayes (2014) lägger vikt vid. 
Detta kan skapa möjlighet för de anställda att uttrycka sin eventuella oro och få svar på 
frågor. Respondent R6 berättar att av många frågor hon får vid presentation av RPA, är 
exempelvis en huruvida RPA ska “ersätta personalens arbete”, något vi kan se som ett 
bevis på att en plattform för dialog är av värde. I sammanhanget kan vi även lyfta Allen, 
Jimmieson, Bordia och Irmer (2007) som hävdar att effektiv kommunikation sker genom 
tvåvägskommunikation. Författarna påstår att uppåtgående flöde av information är viktigt 
då ledningen på så sätt skapar förståelse för hur de ska agera för att underlätta för de 
anställda. En avsaknad av uppåtgående flöde gör det svårt för ledningen att minska 
osäkerhet bland anställda under förändring (ibid.). Genom att de anställda får ställa frågor 
och uttrycka sin oro kan vi eventuellt se att några av de huvudorsaker till 
förändringsmotstånd som Kotter och Schlesinger (1979) beskriver möjligtvis kan 
undvikas. Låg tillit som uppstår till följd av att de anställda inte förstår hur förändringen 
kommer att påverka dem, kan motarbetas genom att ledningen svarar på eventuella 
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oklarheter i plattformen för dialog. Anställda med låg tolerans gentemot förändring på 
grund av att de inte tror deras kompetens är tillräcklig, kan få konfirmerat motsatsen av 
ledningen i de fall deras uppfattning inte överensstämmer med verkligheten. I de fall det 
råder diskrepans i uppfattning av förändringen, får ledningen dessutom möjlighet att 
upptäcka och besvara detta i kommunikationsplattformen. 
 
Respondent R2 belyser följaktligen att kommunikationen kring varför anställda ska 
frigöras från repetitivt arbete måste ske på rätt sätt. Intervjuobjektet förklarar att RPA 
måste säljas in till anställda genom rätt form av kommunikation, exempelvis att “du är 
för smart för att sitta med det här, jag vill att du går ut och pratar med de som söker 
socialbidrag istället”. Detta överensstämmer med Jacobsens (2005) andra variant av 
inflytelseteknik, vilket är den “mjuka” inflytelsetekniken. Denna teknik menar författaren 
utgår mer från individens känslor och innefattar exempelvis smicker, inspiration och 
personligt tilltal. Det respondent R2 exemplifierar skulle kunna tolkas som smicker och 
personligt tilltal, något som vidare stärker den “mjuka” inflytelseteknikens relevans. En 
ledare som använder dessa tekniker kan liknas vid vad Conger (1991) benämner som en 
charismatic leader, där kommunikationen kring förändring grundar i smicker. Genom att 
ha dessa ledaregenskaper menar författaren att anställda kan börja se på sitt arbete på ett 
mer långsiktigt och meningsfullt sätt. Vi kan även finna belägg för fenomenets relevans 
utifrån respondent C8, som lyfter vikten av att ledningen kommunicerar positivt vid 
förändring. 
 
Vidare menar controllerrespondent C3 att ledningen bör upprätta en fungerande 
stödfunktion, vilket i viss utsträckning kan tolkas svårt att separera från aktivt ledarskap. 
Såväl Hayes (2014) som Kotter och Schlesinger (1979) belyser vikten av att upprätta och 
tillhandahålla support under förändringsprojekt. Seasongood (2016) hävdar att IT-
funktionen har en roll i supportkontexten, då funktionen ofta innehar en relation med 
leverantören och ansvarar för hårdvaran som RPA verkar i. Seasongoods (2016) 
resonemang kan anknytas till respondent R1 som menar att framgångsrika RPA-projekt 
bör ha förankring och support från IT-avdelningen. Vad det gäller allmän support 
förklarar Kotter och Schlesinger (1979) att det exempelvis kan tillhandahållas via 
utbildning. Majoriteten av RPA-respondenterna påpekar att kunskap om processerna är 
av vikt, där exempelvis R6 menar att de anställda måste komma in i ett “tänk kring 
automatisering”. Vidare menar hon att de anställda ofta tenderar att tänka statiskt när de 
tänker på sina sedvanliga arbetsprocesser. Hayes (2014) anser att ledningens övertygelse 
om förändringen och dess fördelar inte nödvändigtvis delas av individen. Trots att 
individen ser vissa fördelar hävdar författaren att individen kan uppleva oro för minskad 
kontroll över dennes situation. För att motverka denna oro kan ledningen exempelvis 
tillhandahålla utbildning inom ramen för förändringen (Hayes, 2014). Utifrån detta kan 
vi även se relevans i att support kan ske i den utbildningsform Kotter och Schlesinger 
(1979) beskriver. 
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5.4 Sammanfattning av analysen  

För att summera, och skänka läsare grundläggande förståelse inför kommande slutsatser, 
presenteras nedan en överblick av de reflektioner som framförts i studiens analys. 

 

 
Figur 13 - Sammanfattning av studiens analys  
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6. Slutsatser och diskussion 

I följande avsnitt ämnar vi besvara studiens syfte utifrån tillhörande forskningsfrågor, 
vilket följs av en kortare diskussion. Slutligen presenteras studiens kunskapsbidrag samt 
förslag på fortsatt forskning inom ämnet för RPA och dess påverkan på yrkesroller och 
företag i stort. 
 
6.1 Studiens forskningsfrågor 

6.1.1 Vilka av controllerns typiska arbetsmoment skulle hypotetiskt sett kunna utföras 

av RPA? 

Studien har identifierat fyra huvudsakliga arbetsområden för controllern, vilka är att 
producera information, analysera information, kommunicera information samt bidra i 
beslut utifrån information. Studien visar vidare att det finns samband mellan kapaciteten 
hos RPA och controllerns informationsproduktion, vilket därmed indikerar att 
arbetsuppgifter inom denna funktion utgör lämpliga automatiseringskandidater. Inom 
ramen för informationsproduktion återfinns exempelvis förflyttning av data mellan olika 
system, kvalitetssäkring av data samt att sammanfoga data i olika rapporter. Dessa 
uppgifter stämmer väl överens med de alternativa RPA-lösningar som presenterats i 
studien: datainsamling, databerikning, datavalidering, stämma av och rapportera. Då 
mjukvaran saknar analytiska och kommunikativa förmågor, samt eget beslutsfattande, 
bedöms mjukvaran inte vara kompatibel för övriga arbetsområden. 
 
6.1.2 Vilka möjligheter respektive utmaningar kan implementering av RPA innebära för 

controllerrollen? 

 
Möjligheter 

Genom att automatisera uppgifter konstaterade i avsnitt 6.1.1 frigörs tid för controllern, 
vilket är den övergripande möjlighet studien identifierat med en implementering av RPA 
i en controllerkontext. Förutom direkt sparade resurser, minskar även controllerns 
omarbetning av manuella fel eftersom RPA säkerställer korrekthet i data. Utifrån detta 
kan följaktligen ytterligare möjligheter urskiljas. Controllern kan via automatisering av 
redovisningsrelaterad informationsproduktion utvecklas mot den ideala befattning 
Mattsson (1987) beskriver i teorin, en roll som verkar mer för att stödja företagets 
övergripande affärer. Grunden i det återfinns i att controllern kan spendera mer arbetstid 
till analys av information som utgör underlag för beslutsfattande, vilket även är en 
utveckling intervjuade controllers ställer sig positiva till. Såväl teori som empiri betraktar 
nämligen uppgifter inom ramen för informationsproduktion som otillfredsställande, 
tidskrävande och mindre värdeskapande. Frigjord tid till analys kan även möjliggöra mer 
proaktivt arbete, då controllern får tillfälle att inkludera externa källor i sitt analysarbete, 
vilket befattningen enligt den empiriska datainsamlingen inte har tid med i dagsläget. På 
samma sätt tillåts controllern att agera mer flexibelt i den föränderliga miljö som råder, 
då RPA kan assistera den fysiska medarbetaren i produktivitetskrävande uppgifter. 
Genom assistans av RPA i repetitivt, och till viss del produktivitetskrävande arbete, finns 
vidare möjlighet till utjämning av controllerns upplevda tidspress. 
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Förutom tidseffektivisering, visar även studien indikationer på att mjukvaran kan minska 
ett antal begränsningar befattningen präglas av idag. RPA kan exempelvis fungera som 
supportfunktion i de fall controllern upplever ett överflöd av information, då tekniken kan 
användas för att sortera, rensa och kvalitetssäkra data. RPA skapar i detta även spårbarhet 
i informationen, vilket möjliggör en utvecklad styrningsfunktion. Slutligen kan RPA 
agera som ett integrationsverktyg, vilket gör att de begränsningar controllers upplever i 
de befintliga affärssystemen kan undkommas. 
 
Utmaningar 

En central fråga som väcks inom ämnet för automatisering är onekligen huruvida 
datorisering och robotisering kommer att utkonkurrera den mänskliga medarbetaren. 
Mycket tyder på att controllern inte riskerar att bli redundant till följd av RPA, då en 
betydande andel av rollens arbetsuppgifter inte är lämpliga för RPA samt att controllern 
kan uppfattas som översysselsatt. Trots detta finns det en risk för att antalet controllers 
eventuellt minskar, då företag kan implementera RPA med avsikt att 
kostnadseffektivisera. Vidare kan vi inte konstatera att alla anställda föredrar att 
tillskrivas mer komplext och analytiskt arbete, vilket enligt studiens resultat främst 
beträffar äldre anställda med en längre anställningstid. Automatisering såsom RPA kan 
också innebära krav på omskolning, då yrkesrollen inte nödvändigtvis har den kompetens 
som krävs för att äga de processer RPA kan komma att verka i. 
 
Den empiriska datainsamlingen indikerar på att implementering av RPA kan resultera i 
minskad verksamhetsförståelse, då förståelse för verksamheten tenderar att åstadkommas 
genom behandling av ett företags siffror. Antydningsvis gäller detta främst nyanställda i 
och med att dessa inte innehar erfarenhet i samma utsträckning. Robotisering av 
datahantering kan även riskera att controllers får en minskad tillit för informationen, då 
denna inte framställts på egen hand. I de fall controllern frigörs från visst repetitivt arbete 
för en utökad analytisk funktion, där såväl intern som extern information analyseras, kan 
fler datapunkter att uppmärksamma även uppkomma. Fler datapunkter att mäta ställer 
högre krav på rollens styrningsfunktion och kan bli problematiskt att hantera, vilket 
eventuellt kan resultera i utmaningar för controllern. 
 
6.1.3 Vilka möjligheter respektive utmaningar kan implementering av RPA innebära för 

företag? 

 
Möjligheter 

Studien har påvisat flera möjligheter RPA riktar mot företag, varav vissa kan bedömas 
som direkta medan andra uppstår indirekt genom automatisering av controllerns 
aktiviteter. Med utgångspunkt i att mjukvaran utför administrativa arbetsuppgifter 
snabbare och med större säkerhet dygnet runt, bidrar RPA direkt med ökad 
kostnadseffektivitet, stärkt kvalitet samt högre flexibilitet. Sammantaget kan det antas 
leda till ökad konkurrenskraft då företaget kan förbättra såväl intern som extern 
servicenivå och samtidigt minska kostnader, vilket särskilt utgör möjligheter för de 
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företag som konkurrerar om knappa resurser. Studien visar även att företag som använder 
automatisering framför aktivitetseliminering, såsom outsourcing och offshoring, erhåller 
liknande fördelar. 
 
Den tidseffektivisering RPA ger upphov till kan vidare möjliggöra minskade 
personalkostnader, likaså att medarbetare kan ägna mer tid till uppgifter som har högre 
intäktsgenererande potential för företaget. I en controllerkontext kan det innebära 
analysarbete i större omfattning, vilket följaktligen möjliggör mer välgrundade beslut och 
proaktiv styrning. Det faktum att RPA kan användas för att både reducera och 
kvalitetssäkra information, kan vidare antas bidra till ökad organisatorisk uppmärksamhet 
samt förbättrad styrning. Avslutningsvis har vi som författare funnit såväl teoretiska som 
empiriska belägg för att de uppgifter RPA kan överta från controllers befattning betraktas 
som tidskrävande och mindre värdeskapande, vilket tyder på att implementering av 
tekniken kan leda till mer nöjda anställda. 
 
Utmaningar 

Med utgångspunkt i att RPA:s potential kan uppfattas som hotfull av anställda, medför 
det ett flertal utmaningar som företag kan behöva hantera. Utifrån studien finner vi att 
rädslan över att förlora såväl arbetet som specifika arbetsuppgifter kan ge upphov till 
motstånd bland medarbetare, vilket kan komma till uttryck genom frustration, minskad 
motivation, tidigare pensioneringar och långsammare arbetstempo. Även om vi i 6.1.2 
konstaterat det som osannolikt att controllern drabbas av arbetslöshet till följd av RPA, 
menar vi ändock att det är en generell utmaning företag behöver ta i beaktning. Detta 
grundar vi dels i den allmänna ovisshet teknik likt RPA sprider, dels att kravet på 
skalbarhet troligtvis innebär att en RPA-implementering inte adresseras controllerrollen 
enskilt. 
 
Oavsett medarbetarnas inställning visar studien att RPA kan bidra till ett kompetensskifte, 
vilket innebär att företag behöver uppdatera kompetensen hos sin arbetsstyrka. RPA 
ställer vidare krav på nya förvaltningsmodeller, existens av rätt IT-kompetens och en plan 
för hämta hem effekter. Hur dessa utmaningar kan hanteras, går vi vidare in på i följande 
avsnitt. 
 
6.1.4 Vilka aspekter är viktiga att ta hänsyn till för att nå en framgångsrik 

implementering av RPA? 

I studien har det framkommit att förarbete, såsom testning av mjukvaran och presentation 
av business case, är betydelsefulla aspekter för att nå en framgångsrik implementering av 
RPA. Detta till följd av att aktiviteterna kan bekräfta såväl mjukvarans relevans som 
kostnadseffektivitet utifrån rationella argument, något som skapar trovärdighet hos de 
anställda. För att lyckas med implementeringen är det även av vikt att upprätta ett 
ägandeskap för den förändring RPA innebär, då det kan vara essentiellt i att försäkra 
långsiktig effekthemtagning. Ägaren bör med fördel vara någon som kan processen RPA 
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ska verka i, då denna på så sätt kan vara med och påverka hur RPA ska implementeras. 
Dessutom möjliggör en fungerande förvaltningsmodell responsivitet vid förändringar. 
 
Ytterligare en aspekt företag bör ta hänsyn till vid implementering är vikten av aktivt 
ledarskap genom hela processen, då en avsaknad av fenomenet exempelvis kan resultera 
i bristande engagemang gentemot förändringen. I sammanhanget bör ledningen även 
involvera de anställda i implementeringsprocessen, uppmuntra feedback och frågor, samt 
bemöta eventuell oro, vilket kan göras genom att skapa en plattform för dialog. 
Upprättandet av en sådan funktion förhindrar förändringsmotstånd hos de anställda. 
Utöver en plattform för dialog bör även en supportfunktion existera, vilket exempelvis 
kan vara utbildning för att skapa förståelse för automatisering hos de anställda. 
Kommunikation och dess betydelse för en framgångsrik RPA-implementation finner vi 
belägg för såväl utifrån empiriska data som studiens teoretiska referensram. Vidare bör 
även kommunikationens utformning belysas som en central aspekt för ledningen att ta 
hänsyn till, då de anställda vars repetitiva arbetsmoment automatiseras bör bli 
informerade om detta på ett inspirerande och smickrande sätt. 
 
6.2 Diskussion  

Vår studie visar att controllerns informationsproduktion hypotetiskt sett skulle kunna 
utföras av RPA. För att föra dessa spekulationer vidare, behöver givetvis många fler 
aspekter tas i beaktning. Sett till RPA:s processkriterier som presenteras i studien, kan 
exempelvis tvivel råda huruvida automatisering av controllerrollen enskilt kan anses som 
lönsam. Ett mer troligt utfall är enligt oss författare att en RPA-implementering utgår från 
företags processer i stort, där en del av controllerns arbete eventuellt kan ingå. Utifrån 
antagandet att RPA faktiskt ersätter controllerns informationsproduktion, finner vi dock 
möjligheter för rollen att utvecklas till det ideal som beskrivs i teorin. En analytisk, 
flexibel och proaktiv befattning, fri från redovisningsuppgifter och med fokus på 
företagets mer värdefulla uppdrag.  
 

 
Figur 14 - Förändrad controllerroll till följd av RPA 

Vi vill emellertid ta tillfället i akt och kort diskutera dels ifall denna förändring kan antas 
realistisk, samt det elitistiska synsätt teorins budskap bygger på. För det första, kan det 
generellt antas att företags grundläggande mål är att generera vinst. Ifall detta samspelar 
med att ge anställda mer uppfyllande och strategiska roller, eller att minska totala 
kostnader, lämnar utrymme för diskussion. Vi som uppsatsförfattare vill hävda att det är 
en relativt enkel, om än optimistisk föreställning, att den frigjorda tiden RPA skapar 
endast faller till den anställdes fördel. 
 



89 
 

Vidare kan man, utifrån objektiv mening, ifrågasätta rimligheten i att fastställa vissa 
uppgifter som mer värdefulla än andra. Vem är egentligen berättigad att definiera ordet 
värdefull för alla? Utifrån controllerrollens styrningsfunktion, kan det vara så att 
analytiska och kommunikativa aktiviteter värderas högre än grundläggande 
informationsproduktion. Förväntningarna på befattningen består nämligen inte endast i 
att redovisa information, utan även att göra informationen begriplig genom att besvara 
hur, när och varför. Generellt menar vi dock att ett elitistiskt synsätt om att alla människor 
vill, kan och bör vara högpresterande och ägna sin tid åt värdefulla analysaktiviteter för 
jämnan, kan vara skadligt. Inte endast utifrån perspektivet att människor betraktar 
meningsfullhet på olika sätt, utan även då prestationskraven kan leda till stress, ångest 
och annan psykisk ohälsa. Att tidspressen studiens controllers upplever skulle upphöra i 
och med att RPA frigör tid kan enligt oss vara ett utfall, medan ett annat är att pressen på 
att leverera ytterligare ökar. 
 
Att substituera mänsklig arbetsförmåga med automatisering är onekligen ett komplext 
ämne, vilket väcker flera stora frågeställningar som vår studie dessvärre inte har utrymme 
att beröra. Ämnet för robotisering bör inte endast handla om vilka förutsättningar som 
krävs för att göra en implementering möjlig, utan även hur långt en sådan är önskvärd. 
Om samhället inte lyckas finna balans i antalet uppgifter som elimineras respektive 
tillförs i och med automatisering, kan det enligt oss uppstå problem. Mot den bakgrunden 
vill vi avslutningsvis framföra vår förhoppning att människors identitet och självbild inte 
glöms bort, i den ständiga jakten på ökad effektivitet. 
 
6.3 Studiens bidrag 

Studiens avsikt har varit att skapa förståelse för hur controllerrollen påverkas av RPA. 
Följaktligen har såväl möjligheter som utmaningar identifierats och kartlagts utifrån både 
den specifika yrkesrollen, samt dess tillhörande företag. I och med att införandet av RPA 
onekligen innebär utmaningar har vi vidare redogjort kring vilka verktyg som är av vikt 
för att nå en framgångsrik implementering. Med detta som grund har studien bidragit med 
en mer djupgående bild av hur en specifik yrkesroll kan tänkas förändras genom 
implementering av RPA, även om slutsatserna svårligen kan tolkas som en definitiv 
sanning. Tidigare forskning tenderar även att sakna ett kritiskt perspektiv på RPA:s 
inverkan på yrkesroller, vilket är en kunskapslucka denna studie i viss utsträckning kan 
verka för att fylla. 
 
Controllerrollen är en yrkesroll som omfattas av periodvis tidspress, samt arbetsuppgifter 
som hindrar befattningen från att spendera mer arbetstid på analys av verksamhetens 
ställning. Studiens empiriska relevans grundar därav i insikt hur rollen kan frigöras från 
de arbetsuppgifter som anses mindre värdeskapande genom RPA, vilket är fördelaktigt 
för såväl den specifika rollen som företag i stort. Kännedom kring möjligheter, 
utmaningar och viktiga aspekter i implementeringsprocesser skapar också förutsättning 
för företag att undvika eventuella fallgropar, såsom motstånd hos anställda och 
investeringar som inte återbetalas. Vidare kan en allmän utökad förståelse för teknik 
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såsom RPA vara av empirisk relevans för både enskilda individer och näringslivet i stort. 
Detta då IT-utvecklingen enligt såväl Lindvall (2017) som Jacobsen (2005) ständigt 
förändrar förutsättningarna på arbetsmarknaden.  
 
6.4 Förslag på vidare forskning 

Forskning rörande automatiseringslösningar såsom RPA och dess inverkan på specifika 
yrkesroller är tämligen begränsad, vilket lämnar utrymme för vidare forskning på andra 
roller utöver controllerrollen. Utifrån studiens diskussionsavsnitt 6.2 kan det även vara 
relevant att studera automatisering av uppgifter i flera roller samtidigt, då detta antas vara 
ett mer sannolikt scenario för ett företags implementering av RPA. För att kunna dra mer 
definitiva slutsatser kring RPA:s påverkan i en företagskontext, anser vi som studiens 
författare att företag som redan implementerat RPA bör agera fall. Detta för att identifiera 
vilka utmaningar och möjligheter företag respektive anställda stött på i 
implementeringen, för att vidare studera hur dessa bör hanteras på ett mer välgrundat och 
nyanserat sätt. 
 
Avslutningsvis kan det vara av intresse att testa de slutsatser som framkommit, i såväl vår 
studie som något av de föreslagna alternativen, via en kvantitativ metod. Således kan 
möjligtvis generaliserbarheten i slutsatserna som presenteras förstärkas. 
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7.1 Intervjuförteckning 
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Bilaga 1 – Intervjuguide RPA 

Personlig bakgrundsfakta 

1. Namn 
 

2. Ålder 
 

3. Utbildning 
 

4. Yrkesmässig bakgrund 
 

5. Företag 
 

6. Titel 
 

7. Vilka är dina främsta arbetsuppgifter och ansvarsområden idag? 
 

8. Hur länge har du arbetat med dessa uppgifter? 
 
Allmänt om RPA 

9. Vad är RPA? Vilka funktioner har mjukvaran? 
 

10. Hur och när kom ni först i kontakt med fenomenet RPA? 
 

11. Hur anser du att RPA skiljer sig från traditionell automatisering/robotisering? 
 

12. Vilka typer av kunder hjälper ni främst med RPA-lösningar? Vem i företaget 
initierar oftast förfrågan om RPA? 

 
13. Vilka fördelar kommunicerar ni i samband med försäljning av RPA-lösningar? 

 
14. Finns det områden som inte lämpar sig för RPA-lösningar? I så fall, vilka? Och 

varför? 
 

15. Finns det områden som särskilt lämpar sig för RPA-lösningar? I så fall, vilka? 
Och varför? 

 
16. I vilka fall skulle ni rekommendera andra lösningar för repetitivt arbete, såsom 

outsourcing? 
 

17. Ser ni att RPA kommer leda till ett kompetensskifte eller ändrad kunskapssyn på 
arbetsmarknaden? 
 



 

18. Ser ni några etiska problem som kan uppstå genom implementering av RPA, 
exempelvis: 

a. Motstånd hos medarbetare? 
b. Ökad arbetslöshet?  
c. Krav på andra skattebaser i framtiden? 

 

Företaget och RPA 
19. Vilka skäl ligger bakom intresset hos företag att implementera RPA i sin 

verksamhet? 
 

20. Kan ni beskriva vilka steg som bör ingå i implementeringsprocessen av RPA? 
 

21. Flertalet forskare lägger vikt vid att ett företag måste ha en plan vid 
implementering av RPA. Håller du med och vilka aspekter bör ledningen ha i 
åtanke? 

a. Krävs det några speciella åtgärder?  
b. Behöver företag och individer anpassa sig på något sätt? 

 
22. Vad krävs för att en investering i RPA ska återbetalas i form av 

produktivitet/effektivitet? 
 

23. Kan implementering av RPA innebära några organisatoriska förändringar? I så 
fall vilka? Och varför?  
 

24. Ser ni att styrningen kan komma att påverkas av implementering av RPA? 
a. Ser ni några potentiella utmaningar ur ett styrningsperspektiv? 
b. Kan det finnas behov av att omformulera styrningen? 

 
Den anställde och RPA 

25. Vilka arbetsmoment har lägst respektive högst sannolikhet att automatiseras? 
Varför? 

 
26. Kan RPA leda till att andra arbetsuppgifter uppstår? Vilka? 

 
27. Behövs någon speciell kunskap (t.ex. kunskap inom programmering) hos 

anställda för att arbeta med RPA? 
 

28. Vilken roll bör den anställde som påverkas av automatiseringen ha i 
implementeringsprocessen? 

 
29. Ser ni några potentiella hot mot anställda på företag som implementerar RPA-

lösningar? 
 



 

30. Hur ser ni på att anställda sägs få mer “betydelsefulla” arbetsuppgifter i och med 
implementering av RPA?  

a. Vissa anställda kanske föredrar att ha rutinuppgifter, hur ser ni på det? 
b. Föreligger det något etiskt dilemma i renodlingen av olika funktioner och 

roller? 
 

31. Forskare inom controllerområdet hävdar att införandet av affärssystem i vissa 
fall leder till ett överflöd av information, vilket resulterade i ökat administrativt 
arbete och svårighet att uppmärksamma vilken information i mängden som 
faktiskt är betydelsefull. Finns det risk att även RPA leder till överflöd av 
information och därmed en ökad svårighet att uppmärksamma eventuella 
avvikelser? Eller kan RPA snarare ses som support i denna kontext? 



 

  



 

Bilaga 2 – Intervjuguide controllerrollen 

Personlig bakgrundsfakta 

1. Namn 
 

2. Ålder 
 

3. Utbildning 
 

4. Yrkesmässig bakgrund 
 

5. Företag 
 

6. Titel 
 

7. Hur länge har du innehaft den rollen du har idag? 
 
Allmänt kring controllerrollen 

8. Hur skulle du definiera din controllerroll? 
a. Vilka är de huvudsakliga ansvarsområdena i din roll som controller?  

 
9. Kan du beskriva vart i organisationsstrukturen din roll befinner sig? 

a. Anser du denna placering vara mest optimal? Motivera.  
 

10. Vilka tre egenskaper anser du vara viktigast i din roll som controller? Motivera.  
 

11. Vilken/vilka anser du är de största utmaningarna i din roll som controller? 
Motivera. 

 
12. Upplever du mycket tidspress i ditt arbete? Vad beror det i så fall på? 

 
13. Upplever du att innehållet i dina arbetsdagar varierar mycket? 

 
Controllerrollens arbetsuppgifter 

14. Vilka är enligt dig dina viktigaste arbetsuppgifter ur ett verksamhetsperspektiv?  
a. Vilken/vilka arbetsuppgifter spenderar du mest tid på?  

 
15. Om du hade haft mer tid över, vilka/vilken arbetsuppgift som du då vilja lägga 

ner mer tid på?  
a. Finns det någon arbetsuppgift som du anser dig lägga ned för mycket tid 

på? 
 

16. I vilken utsträckning arbetar du med redovisningsnära uppgifter? 
 



 

17. Anser du att mycket av din arbetstid ägnas åt att producera information?  
a. I så fall, vad består informationsproduktionen av? 
b. Ägnar du mycket tid åt att kontrollera informationens kvalitet och 

korrekthet? 
 

18. Anser du att mycket av din arbetstid ägnas åt att analysera information?  
a. I så fall, vad består denna analysprocess av?  

 
19. Anser du att mycket av din arbetstid ägnas åt att kommunicera information?  

a. I så fall, vad består kommunikationen av? 
 

20. Hur väl känner du igen dig i följande arbetsuppgifter: 
a. Datainsamling: Samla in och skapa data från multipla system? 
b. Databerikning: Komplettera, modifiera och standardisera data? 
c. Datavalidering: Säkerställ korrekthet och äkthet i data? 
d. Stämma av: Säkerställ samstämmighet och korrekthet? 
e. Rapportera: Skapa pålitlig rapportering och analyser i tid? 
f. Analysarbete: Göra analyser av verksamhetens ställning utifrån den 

interna finansiella redovisningen? 
g. Analysarbete: Göra analyser av verksamhetens ställning utifrån all 

tillgänglig information (både finansiell och icke-finansiell)? 
h. Pedagogiskt arbete: Göra ekonomisk information begriplig för 

medarbetare? 
i. Coachning: Agera rådgivare till medarbetare och/eller ledning? 
j. Beslutsfattande: Fatta egna beslut utifrån tillgänglig information? 

 
21. Vilken/vilka av arbetsområdena ovan anser du: 

a. Är mest respektive minst värdeskapande? 
b. Är de uppgifter du vill ägna mer respektive mindre tid på? 

 
22. Har du några arbetsuppgifter som du betraktar som repetitiva? I så fall, vilka? 

a. Skulle det vara värdeskapande att frigöras från dessa arbetsuppgifter? 
 
Controllerrollen i relation till styrning  

23. I vilken utsträckning skulle du säga att du utgör en styrningsfunktion i företaget? 
a. I så fall, vad består styrningsfunktionen av? 

 
24. Kan du beskriva på vilket sätt är du en del av den strategiska planeringen i 

verksamheten?  
a. I vilken utsträckning har du möjlighet att påverka denna?  

 
25. Anser du att du besitter en beslutsauktoritet eller främst stöttar andra i beslut? I 

vilka avseenden och i vilken utsträckning? 
 



 

26. Är det viktigt att ha verksamhetsförståelse i din roll? På vilket/vilka sätt? 
 

27. Vilket tidsperspektiv anser du att ditt arbete främst är inriktat på? Historiskt, 
nuläge eller framtid? 

 
28. Har du någon gång kommit i kontakt med någon av följande strategier för att 

undvika styrproblem? I så fall, vilka möjligheter respektive risker ser du med 
respektive strategi? 

a. Automatisering? 
b. Aktivitetseliminering (exempelvis outsourcing eller offshoring)? 

 
29. Hur stor del av ditt arbete upplever du ske ensamt eller i interaktion med andra? 

a. Vilka andra roller interagerar du med och på vilket sätt? 
 
Controllerrollen i relation till informationsteknik 

30. Vilka IT-verktyg använder du dig av i ditt arbete? 
 

31. Anser du att mycket av den informationen du arbetar med finns i digital form? 
Andel? 

 
32. Hur upplever du att affärssystemen ni använder fungerar?  

a. Vilka är de mest betydelsefulla funktionerna? Motivera. 
b. Upplever du att det finns några begränsningar? Motivera. 

 
33. Använder du andra informationskällor än det interna affärssystemet i ditt arbete?  

 
34. Upplever du informationen ibland kan vara överväldigande?  

a. Kan det vara svårt att uppmärksamma vad som faktiskt är viktigt i 
mängden och/eller eventuella avvikelser? 

 
35. Hur upplever du situationer där du presenteras för ny teknik? Spännande, 

skrämmande, främmande?  
 

36. Hur skulle du förhålla dig till att de repetitiva/monotona arbetsuppgifterna i din 
befattning automatiseras? 

a. Vad skulle kunna vara fördelaktigt? 
b. Vilka risker ser du? 
c. Vad skulle krävas ur ett företags- och eller ledningsperspektiv för att få 

det att fungera? 
 

37. Vilka av dina arbetsmoment anser du har högst respektive lägst sannolikhet till 
att automatiseras? 
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