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SAMMANFATTNING 

 

Organisationer både inom privat och offentlig sektor jagar automatiseringsmöjligheter och 

effektivisering som ett svar på den snabba teknikutvecklingen och de ökade kraven på bättre 

kundupplevelser. Med hjälp av robotiserad processautomation (RPA) eller artificiell 

intelligens (AI) kan organisationer effektivisera intellektuella, manuella och repetitiva 

arbetsprocesser. Då en robot utvecklas baserat på en människas arbete kan den tolkas vara 

en digital medarbetare. Införande av automatiserade processer debatteras i samhället och 

media huruvida det är ett hot eller en möjlighet för organisationer och deras anställda. Denna 

studie undersöker hur organisationer arbetar och bör arbeta med automatisering samt vilka 

krav som ställs på organisationer vid införande av fullt eller delvis automatiserade processer.  

 

Huvudstudien består av två delar. Ena är en referensram bestående av vetenskaplig litteratur 

som tagits fram utifrån de tre områdena Mål, motiv och effekter, Attityd och inställning samt 

Kommunikation. Dessa områden identifierades vara centrala i förstudien, där personer som 

arbetat med eller på annat sätt har kunskap om automatisering intervjuades. Områdena 

ligger även ligger till grund huvudstudiens andra del, vilket är en fallstudie med fyra svenska 

organisationer från olika branscher som alla har infört och arbetat med automatisering. 

 

Studien visar att arbetet med automatisering varierar beroende på organisation. De 

studerade organisationerna var alla i startfasen att automatisera men med en vision om att 

automatisera fler processer och flera steg i en redan automatiserad process. När 

automatisering ska påbörjas är det fördelaktigt att automatisera mindre processer istället för 

att börja med stora eller flera processer samtidigt. Vidare är det viktigt att arbetet med 

processkartläggning inte förhastas eftersom det för automatisering är avgörande med tydliga 

processbeskrivningar. Automatisering drivs genomgående av affärsverksamhet och inte av IT-

avdelning, vilket empirin visar på kan skapa svårigheter för de viktiga samarbetet mellan 

parterna. Vidare framkom att kommunikation bör ske med anställda och ledning kring 

automatiserings både nuvarande och framtida effekter. En framgångsfaktor är att involvera 

nyckelpersoner i projekten, vilka kan kommunicera med sina kollegor om förändringen. Vad 

som kan konstateras är att det inom de studerade organisationerna inte har varit något 

motstånd gentemot automatiseringen som bedrivits, utan att det snarare handlat om en 

initial skepticism.  

 

 

Nyckelord: digitalisering, automatisering, robotiserad processautomation, RPA, artificiell 

intelligens, AI, digital medarbetare, förändringsledning 
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ABSTRACT 

Automation could help organizations make work processes more efficient. The 

automatization could be seen as a digital co-worker and it is done by robotic process 

automatization (RPA) or artificial intelligence (AI). There is an ongoing debate about the effect 

of implementation of automatization. Should the effect be seen as a threat or a possibility for 

organizations and employees? This study examines how organizations are working or should 

work with automatization and what automatization requires from the organization. 

Moreover, this study explores automatization in organizations by studying academic books 

and articles about digitalization and change management. Articles and books are researched 

in three focus areas. The focus areas are: Goalsetting and effects, Attitude and 

Communication. In the empirical observation this study presents the findings from four 

Swedish organizations from different industries based on the focus areas.  

This study concludes that the work with automatization varies between the researched 

organizations. All four organizations were in the beginning of setting up automatization and 

had a vision to automate more processes. It is essential to start automatizing a small process 

instead of a large process or many at the same time. Also, it is necessary to map out work 

processes before automatization can be considered, since automatization requires distinct 

explanation of a process. Automatization should be managed by a business department and 

not from an IT-department. However, good collaboration between the two departments is 

vital. Furthermore, the effects, now and further on, of automatization should be 

communicated to the employees by their manager. Employees should be involved as change 

agents to help communicate the considered change to their colleagues. No resistance to 

change was found in any of the four organizations, instead scepticism was found more 

relevant in changes caused by automatization.  

 

 

Keywords: Digitisation, automation, RPA, AI, digital co-worker, change management  
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1 INLEDNING 

Kapitlet inleds med en problembeskrivning som syftar ge en introduktion till studiens 

ämnesområde. I problembeskrivningen sätts automatisering i en större kontext och vi 

argumenterar för varför denna studie är relevant. Detta avsnitt följs av en beskrivning av 

studiens syfte och de preciserade frågeställningarna vi ämnar besvara. Vidare presenteras 

studiens avgränsningar, vilka har spelat in i valet av ämnen att inkludera och exkludera. 

Avslutningsvis beskrivs studiens olika målgrupper och vilka som är de tilltänkta läsarna. 

 

1.1 PROBLEMBESKRIVNING 

 

Organisationer har alltid behövt anpassa sig efter samhällets förändringar eller själva driva 

samhällsutvecklingen framåt och detta är i nutid än mer aktuellt på grund av den 

digitaliseringstrend som pågår (Chirico Willstedt & Snellman, 2016). Information i digitalt 

format finns tillgängligt i allt större utsträckning. Verktyg och plattformar för att behandla 

informationen har också blivit mer allmänt förekommande och kraftfulla. Detta har lett till 

nya produkter, tjänster och affärsmodeller samt att nya beteenden uppstått vilket 

sammantaget påverkar företag, arbetsmarknad och samhällsekonomi i stort.  

 

Den snabba teknikutvecklingen och de ökade kraven på bättre kundupplevelser sätter press 

på verksamheter att bli mer effektiva och innovativa (Knowit, u.å). Förändringarna i samhället 

influerar organisationer både inom privat och offentlig sektor. Sveriges kommuner och 

landsting förväntas sakna 43 miljarder kronor år 2022, då inkomsterna inte kommer stiga i 

samma takt som kostnaderna ökar (SKL, 2018a). Likaså behöver privata företag effektivisera 

sina processer för att utveckla sina verksamheter och behålla sin konkurrenskraft. 

Sammantaget innebär det att organisationer både inom privat och offentlig sektor jagar 

automatiseringsmöjligheter och effektivisering. Idag sker automatisering exempelvis av 

administrativa arbetsuppgifter för att effektivisera repetitiva aktiviteter (Knowit, u.å). De 

tekniska lösningar vilka väntas ligga till grund för automatisering av arbetsuppgifter under ett 

par decennier framöver är enligt SKL (2018b) Robotic Process Automation, RPA, och/eller 

Artificiell Intelligens, AI.  

 

Lacity och Willcocks (2015) beskriver att Robotic Process Automation (RPA), eller robotstyrd 

processautomation på svenska, handlar om mjukvara konfigurerad till att utföra 

administrativt, manuellt och repetitivt arbete tidigare utförts av människor. Då roboten 

utvecklas baserat på en människas arbetssätt kan den ses som en digital medarbetare. Till 

skillnad från traditionell processautomation är inte RPA, enligt Munter (2015), beroende av 

bakomliggande system och kräver heller inga förändringar av den befintliga IT-

infrastrukturen. Med andra ord krävs det ingen komplex integration, vilket gör att införande 

av RPA oftast går snabbare och är enklare att skala upp än traditionell processautomation. En 

avancering av RPA är AI som syftar till automatisering av arbetsuppgifter vilka kräver kognitiva 
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mänskliga förmågor (SKL, 2018b). I själva verket innefattar AI, enligt Heintz (2019-01-28) och 

Guttmann (2019), flera olika tekniker och är ett samlingsbegrepp för maskiner vilka lär sig 

själva. Copeland (2018) beskriver att datorer kan ersätta intelligenta handlingar genom att 

exempelvis lyssna eller analysera vad som behöver göras eller exempelvis vad en bild visar. 

Andrews och Austin (2018) tar upp ett flertal olika tillämpningsområden för AI däribland 

beslutsstöd och processautomatisering, vilka är de former av AI som är inkluderade i denna 

studie.  

 

RPA och AI har implementerats i olika grad i svenska organisationer (SKL, 2018b). RPA har 

implementerats inom en del offentliga verksamheter, kommuner, men även hos banker (SKL, 

2018b) (Brand Arena, 2017). I Sverige används i dagsläget dock inte AI inom näringsliv och 

offentlig verksamhet i någon stor omfattning (Vinnova, 2018) (Lindsjö, 2018), men flera 

privata företag arbetar med att införa AI och flera AI-initiativ är på gång. Då RPA kan anses 

vara ett första steg i en automatisering av arbetsuppgifter kan AI anses vara nästa steg med 

mer intelligenta algoritmer (Anagnoste, 2017). Av den anledningen är det intressant att 

studera initiativ inom den offentliga verksamheten där RPA-teknik anammas för att 

automatisera, medan en del privata företag nu anammar AI-tekniker för att avancera 

ytterligare. Initiativen är förändringar i startgroparna och genom att i denna studie inkludera 

både RPA och AI utökas möjligheten att dra lärdomar då antalet fullbordade AI-initiativ är 

begränsat. Både RPA- och AI-projekt kan nämligen handla om införande av en digital 

medarbetare där arbetsuppgifter automatiseras vilka tidigare utförts manuellt och repetitivt 

av en människa.   

 

Sedan länge har det diskuterats och spekulerats kring vad effekten blir för människors arbeten 

när allt fler arbetsuppgifter automatiseras och digitala medarbetare anställs (Chirico Willstedt 

& Snellman, 2016). Redan i början på 1800-talet fanns rädslan för en så kallad teknologisk 

arbetslöshet. Frey och Osborne (2013) hävdar att 46 % av alla jobb kan ersättas av 

automatisering medan Arntz, Gregory och Zierahn (2016) påstår att automatisering kommer 

innebära att 9 % av alla jobb ersätts. Skillnaderna i undersökningarna är att Arntz, Gregory 

och Zierahn (2016) har delat upp arbeten i dess olika arbetsuppgifter och rangordnat hur stor 

del av dessa som kan automatiseras, jämfört med studien av Frey och Osborne (2013) där de 

räknar att hela arbeten kan automatiseras istället för att dela upp vad dessa faktiskt 

innehåller, vilket kan vara en anledning till de skilda siffrorna. Frey och Osborne (2013) pekar 

ut att automatisering och digitala medarbetare främst kommer att påverka administrativa 

jobb samt servicejobb till en början. Till skillnad från Frey och Osborne (2013) pekar Arntz, 

Gregory och Zierahn (2016) inte ut specifika yrken eller branscher vilka kommer 

automatiseras utan de påstår istället att arbeten kan komma att automatiseras till viss grad 

inom olika yrkesområden men sannolikhet att jobb försvinner helt på grund av 

automatisering är liten.  
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Processer kan både delvis och fullt automatiseras med hjälp av RPA eller AI, vilket innebär att 

medarbetare kan komma att ersättas helt eller på olika sätt tvingas förhålla sig till den nya 

tekniken. Med andra ord kan graden av automatisering tolkas vara införande av en digital 

medarbetare alternativt införande av ett underlättande verktyg. Dessutom kan dessa tekniker 

vara svåra att förstå och förklara. Sammantaget är det intressant att studera hur ledare kan 

arbeta för att få med sig medarbetarna på förändringsresan och viktiga faktorer att ta hänsyn 

till för att förändringen ska bli bestående samt vilka krav som ställs på organisationen som 

helhet. 
 

Vidare finns det många teorier och modeller för hur förändringsledning ska gå till och 

hanteras (Galli, 2018). Vilken teori och modell som ska användas för en organisations 

förändringsresa måste anpassas utefter de förutsättningar och de krav organisationen har. 

Dock har förändringsledning vid just sådan här typ av implementeringar inte studerats i någon 

större utsträckning, vilket gör att denna studie även är av teoretisk relevans. 

 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Denna studie ämnar undersöka hur organisationer har infört och arbetat med fullt eller delvis 

automatiserade processer. Vidare inkluderar syftet att studera hur organisationer och deras 

medarbetare påverkas vid införande av RPA- och AI-tekniker för att därigenom kartlägga vilka 

krav organisationen ställs inför och vad de som driver automatisering behöver ta hänsyn till.  

 

Följande preciserade frågeställningar ska besvaras:  

 

1. Hur arbetar och hur bör organisationer arbeta för att effektivisera sina verksamheter 

med hjälp av RPA- och AI-teknik.  

 

2. Vilka krav ställs på svenska organisationer i offentlig och privat sektor vid införande av 

fullt eller delvis automatiserade processer för intellektuella, manuella och repetitiva 

arbetsuppgifter? 
 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

 

Enligt universitetets rekommendationer bör examensarbetet löpa över 20 veckor, vilket har 

varit tidsramen att ta hänsyn till vid planering och val av studiens omfattning. Studien har 

avgränsats genom att exkludera hur organisationer arbetar med att förbättra den 

implementerade tekniken eller hur den tekniska felhanteringen och systemförvaltning bör 

skötas. Vidare inkluderar studien inte någon djupare undersökning av olika RPA- och AI-

teknikers användbarhet.  
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Insamling av empiri har avgränsats till att inkludera organisationer med erfarenheter av 

tidigare eller pågående arbete med RPA- och/eller AI-teknik för att fullt eller delvis 

automatisera processer för intellektuella, manuella och repetitiva arbetsuppgifter. Vidare har 

industriföretag och automatiseringar av mekaniska arbetsuppgifter uteslutits ur studien. 

 

1.4 MÅLGRUPP 

 

En av studiens målgrupper anses vara studenter på utbildningar inom områdena strategisk 

förändring, ekonomisk styrning, IT & Management, förändringsledning eller motsvarande. 

Rapporten riktar sig också till andra studenter och övriga personer vilka ämnar ta del av 

studien då de finner ämnet intressant. Ytterligare en målgrupp är konsulter samt personer 

inom organisationer där de genomför eller kommer att genomföra en liknande förändring och 

önskar kunskap kring hur förändringsledningen kring automatisering kan bedrivas.  
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1.5 DISPOSITION 

 

 

 

  

Inledning

Metod

Förstudie

Teoretisk 
referensram

Empiri

Analys

Diskussion

Slutsats

Vidare 
forskning

Referenser

Bilagor

Kapitlet presenterar studien i sitt sammanhang med en problembeskrivning, 
vilket följs av studiens syfte och frågeställningar. Avslutningsvis beskrivs 
studiens avgränsningar och målgrupp. 

Kapitlet beskriver hur studien är genomförd utifrån vårt 
förhållningssätt, tillvägagångssätt samt studiens trovärdighet.  

Kapitlet består av inhämtad information från teori och 
förstudieintervjuer, vilka mynnade ut i studiens analysmodell. 

Kapitlet är en sammanställning av den vetenskapliga litteratur som 
sedan i analysen ställs mot empirin. 

Kapitlet presenterar vad som framkommit vid intervjuer inom de fyra 
studerade organisationerna vilka genomfört automatisering. 

I kapitlet jämförs de fyra undersökta organisationerna med varandra 
samt ställs både tillsammans och enskilt mot insamlad teori. 

I kapitlet diskuteras likheter och skillnader mellan teori och empiri, samt 
vad automatisering kan innebära framöver.  

Kapitlet presenterar studiens slutsatser. 

Kapitlet är en sammanställning av förslag på vidare forskning inom 

ämnesområdet. 

Kapitlet innehåller referensförteckning över skriftliga och muntliga 
källor. 

Kapitlet innehåller förteckning över intervjuade personer i förstudien 
respektive huvudstudien. Även förstudiens och huvudstudiens 
intervjuguider redovisas.  
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2 METOD  

I detta kapitel ger vi en genomgående beskrivning av vald metod. Detta görs genom att först 

redogöra för det hermeneutiska synsättet och den abduktiva metodansats vi haft i studien. 

Vidare beskriver vi den övergripande arbetsprocessen för hela studien och studiens olika delar 

samt hur de dessa delar förhåller sig till varandra. Efter den övergripande förklaringen går vi 

in på studiens olika beståndsdelar och hur vi arbetat med dessa. En förstudie genomfördes för 

att förstå ämnet och för att syntetisera problematiseringen, vilken främst bestod av intervjuer 

med personer som hade kunskap om eller erfarenhet från införande av RPA eller AI. Vidare 

beskrivs hur vi gick tillväga för att samla in vetenskaplig litteratur till skapandet av 

referensramen. Vi nämner vilka plattformar och sökord vi använt för att söka efter litteratur 

och hur avgjort vilket litteratur som varit relevant. Avsnittet följs av en förklaring kring hur vi 

gått tillväga för att sammanställa huvudstudiens andra beståndsdel, empirin. Vi presenterar 

olika författare och deras argument för hur en fallstudie som bygger på intervjuer ska gå till, 

vilka har format vårat angreppsätt. Som ett resultat från förstudien presenterar vi sedan 

analysmodellen innehållandes de områden vi identifierat centrala och de underkategorier som 

separerar organisatoriska faktorer. Sammantagen visualiserar analysmodellen hur insamlad 

empiri och teori undersökts. Kapitlet avslutas med en redogörelse kring studiens trovärdighet 

genom att ta upp olika författares definition dit vi kopplar våra argument. 

 

2.1 FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

 

Inom forskning och insamling av data finns olika förhållningssätt beroende på hur forskaren 

ämnar använda och analysera teori och empiri. Två vedertagna forskningsmetodiker är 

positivism och hermeneutik vilka beskrivs vara varandras motsatser (Patel & Davidson, 2011) 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Denna studie ämnade använda ett hermeneutiskt 

synsätt, vilket presenteras nedan.  
 

Ett hermeneutiskt synsätt grundar sig på tolkning och subjektiva grunder (Patel & Davidson, 

2011) (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Den som genomför studien anses ha fördomar 

vilket är en viktig del av att förstå studiens innehåll och undersökningar (Myers, 2013). 

Hermeneutiken kan yttra sig olika beroende på genomförandens perspektiv då det inte finns 

tydliga riktlinjer för metoden (Patel & Davidson, 2011) (Klein & Myers, 1999). En studie med 

inslag av tolkning behöver dock inte följa en hermeneutisk metod (Klein & Myers, 1999). Dock 

behöver en hermeneutisk forskare vara medveten om sina fördomar och hur det kan påverka 

ens synsätt (Klein & Myers, 1999). Hermeneutiken går ofta in och undersöker helheten i vissa 

anseenden istället för i delar vilket positivismen sedan generaliserar (Klein & Myers, 1999). 

Vidare används ofta kvalitativ data vid empiriinsamling för hermeneutiska studier (Patel & 

Davidson, 2011) (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014), vilket är den valda metoden för denna 

studie. Hermeneutiken beskrivs inte ha en tydlig start och ett slut i analysprocessen utan 

istället används en hermeneutisk cirkel där olika delar av undersökningen bidrar till att få fram 
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ett helhetsperspektiv enligt Klein och Myers (1999), delarna kan stärka varandra under tid 

och klargöra helheten. Utifrån förstudien identifierade vi tre områden vara centrala vid 

införande av automatiserade processer, vilka sedan låg till grund för insamling av teori och 

skapandet av intervjuguide till huvudstudien. Empirin består av intervjuer med olika personer 

inom fyra organisationer från olika branscher. Genom att intervjua personer som varit 

delaktiga eller icke delaktiga i förändringsarbetet samt blivit direkt eller indirekt påverkade av 

förändringen, har vi strävat efter att fånga in olika perspektiv med syftet att vår tolkning ska 

ge en så rättvis bild som möjligt. Dock har de flesta intervjupersonerna varit delaktiga i 

förändringen, vilket innebär att studien till stor del baserats på personer med subjektivt 

synsätt. Sammantaget har vår forskningsansats främst varit hermeneutisk, men även haft 

inslag av positivism. Att studien främst har en hermeneutisk grund stärks även då vi använder 

en abduktiv metodansats, enligt vad Patel och Davidsson (2011) beskriver vara en metod för 

en hermeneutisk studie, vilket förklaras mer i avsnitt 2.2.1.  

 

2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

I detta delkapitel beskriver vi den övergripande arbetsprocessen för hela studien och studiens 

olika delar samt hur de dessa delar förhåller sig till varandra. Vi argumenterar för valet av att 

göra en kvalitativ fallstudie och varför metodansatsen är abduktiv. Dessutom beskriver vi hur 

analys samt insamlande av empiri och teori skedde iterativt. Därefter följer separata avsnitt 

om hur vi arbetat i studiens olika delar. Först genomfördes en förstudie för att förstå ämnet 

och för att syntetisera problematiseringen, vilken främst bestod av 16 intervjupersoner med 

kunskap om eller erfarenheter kring införande av RPA eller AI. Under förstudien användes en 

semistrukturerad metod för att ställa öppna frågor. Avsnittet följs av en förklaring kring hur 

vi arbetat för att samla in vetenskaplig litteratur, där sökmotorer via Linköpings 

universitetsbibliotek samt Google Scholar varit de som använts. Vi ger exempel på sökord och 

hur vi kombinerade dessa för att få mer precisa sökningar. Huvudstudiens andra del, empiri, 

sammanställdes utifrån intervjuer inom fyra valda organisationer. Med hjälp av olika 

författare beskriver vi hur fallstudien gick till och hur vi identifierade intressanta personer att 

intervjua. Avslutningsvis är det ett avsnitt om den analysmodell som förstudien resulterade i 

och som visualiserar hur insamlad empiri och teori undersökts. 

 

2.2.1  METODMODELL 

Arbetsprocessen för denna studie har till stor del utförts iterativt med ett helhetsperspektiv i 

åtanke. Rapportens olika delar har därför vuxit fram och justerats utefter att nya infallsvinklar 

och insikter framkommit samt allt eftersom ny kunskap inhämtats. Metodmodellen är skapad 

med inspiration från Lekvall och Wahlbins (2001) visualisering av huvudrelationerna i en 

undersökning, men även Yins (2018) modell vilken påvisar fallstudiens både linjära och 

iterativa natur. Se Figur 1 nedan för illustration av den övergripande arbetsprocessen. 
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Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) handlar problematisering och förstudie huvudsakligen om 

att bestämma vad fokus ska vara i studien samt att bestämma vilken typ av 

rekommendationer studien ska ge, förutsatt att det är rekommendationer studien är tänkt 

att mynna ut i. Då uppdragsbeskrivningen initialt var relativt ospecificerad var målet med 

inledande intervjuer och litteratursondering att konkretisera syftet, vilket är anledningen till 

den ekvivalenta pilen mellan dessa stadier i Figur 1. Det är även i det initiala stadiet Yin (2018) 

pekar på vikten att säkerställa att en fallstudie är rätt metod att välja, vilket bland annat kan 

avgöras genom de preciserade frågorna. Ju mer och djupare frågorna syftar till att förklara ett 

visst fenomen, desto mer relevant är det att göra en fallstudie. Yin (2018) beskriver även att 

multipla fallstudier ofta har en starkare bas än studier där enbart ett fall undersöks, vilket är 

en anledning till varför vi har valt multipla fallstudier för denna studie. 

 

Vidare beskriver Eisenhardt (1989) att fallstudier är ett bra tillvägagångssätt inom nya 

forskningsområden. Förändring och ledarskap för olika typer av förändringar är i sig inte ett 

nytt område, inte heller automatisering generellt. Däremot har vi sett att den senaste tidens 

teknikutveckling öppnat nya möjligheter för automatisering samt gjort det mer tillgängligt. 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) beskriver också att fallstudier fungerar bra vid 

jämförelse av hur nya fenomen hänger ihop med äldre fenomen. De fall studerande i denna 

studie är i sig unika och både likheter och skillnader går att urskilja. Enligt Eisenhardt (1989) 

är fallstudier en bra metod för att analysera varje enskilt fall utifrån dess förutsättning för att 

sedan kunna dra analyser och slutsatser generellt för ämnesområdet, vilket går helt i linje 

med denna studies grundtanke.  

 

De inledande intervjuerna och litteratursonderingen mynnade ut i ett antal fokusområden 

vilka, enligt Lekvall och Wahlbin (2001), visualiserar strategin för det fortsatta arbetet och 

ringar in vad studien ämnar undersöka. Dessa fokusområden gav form till en analysmodell, 

vilken presenteras vidare i avsnitt 2.2.5. Utifrån fokusområdena påbörjades sedan arbetet 

med den teoretiska referensramen och insamlandet av empiri, vilket skedde iterativt på grund 

av att intervjuerna ägde rum under en längre tidsperiod och då vi ansåg det meningsfullt att 

Figur 1 – Den övergripande arbetsprocessen i studien 
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arbeta med teorin löpande. Dessutom framkom teoriområden och nya nyckelord i 

intervjuerna vilka vi tyckte var relevanta att använda i skapandet av referensramen. I takt med 

att mer empiri och teori samlades in och bearbetades föll det sig naturligt att justera 

fokusområdena och dess innehåll, vilket är anledningen till de iterativa pilarna mellan de 

stegen i figuren.  

 

Ett sätt att ta till sig och analysera empiri och teori genom en iterativ process beskrivs av  

Patel och Davidson (2011) samt Jacobsen (2017) vara abduktion. Enligt författarna har 

abduktion vuxit fram som ett komplement till ytterligheterna deduktion och induktion, då det 

inte alltid är en enkel riktning i hur forskning framskrider. Jacobsen (2017) beskriver att det 

deduktiva sättet innebär att utifrån en referensram formulera en hypotes för att sedan testas 

mot verkligheten med hjälp av insamlad empiri. Vid induktion sker metoden i motsatt 

riktning, alltså från empiri till generalisering inom en referensram. Enligt Alvesson och 

Sköldberg (2017) är abduktion en ansats förknippad med deduktion och induktion, snarare 

än en blandning av dem. För en abduktiv ansats ter det sig naturligt att processen går fram 

och tillbaka i iterativa steg alternativt i en process där nya insikter och resultat resulterar i att 

nya frågor uppstår och behöver undersökas och analyseras, se Figur 2. Detta går i linje med 

vårt övergripande tillvägagångssätt för denna studie och av den anledningen är metoden 

abduktiv. Dessutom beskrivs abduktion vara en metod ofta använd i hermeneutiska 

forskningar enligt Patel och Davidson (2011), vilket pekar på att abduktion är rätt ansats för 

denna studie. Slutligen visar Alvesson och Sköldberg (2017) på exempel att en abduktiv ansats 

användes inom forskning kring AI på 1980-talet samt för att studera kommunala 

organisationsförändringar, vilket ytterligare stärker motiven att använda abduktion i denna 

studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vidare kan insamling av data ske kvantitativt eller kvalitativt, alternativt med en blandad 

metod (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014) (Creswell, 2014) (Jacobsen, 2017). En kvantitativ 

studie bygger sin analys på insamlade data i from av siffror (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2014). I jämförelse används istället insamling av beskrivande data i form av tal och ord vid 

kvalitativa undersökningar. Kvalitativ data lämpar sig exempelvis som metod vid förändringar 

och när den som genomför studien behöver förstå hur organisationer är uppbyggda och 

Figur 2 - Metoden för hur teori och empiri hanteras enligt abduktion (Jacobsen, 2017). 
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fungerar samt förstå samband utifrån hur människor anser någonting har genomförts. Därav 

är metoden för studien av kvalitativ natur då insamlad data är baserad på beskrivningar och 

inte siffror.  

 

Analys och insamling av empiri och teori skedde iterativt då det föll sig naturligt att analysera 

vart eftersom för att därigenom kunna göra justeringar i insamlandet. Detta går även i linje 

med Brymans (2018) beskrivning om att kvalitativ dataanalys ofta sker iterativt, det vill säga 

att det sker en växling mellan insamling och analys av data. Under analysens gång granskade 

vi syftet för att säkerställa att det som analyserades stämde överens med det studien syftade 

att undersöka. Dessutom framkom det insikter vilka innebar att syftet kunde finjusteras för 

att bli ännu mer precist. När all insamlad data och empiri analyserats formulerades studiens 

slutsatser och rekommendationer, vilka enligt Lekvall och Wahlbin (2001) ska vara direkt 

kopplade till syftet och problematiseringen.  

 

2.2.2  FÖRSTUDIE  

En förstudie genomfördes för att förstå ämnet och för att syntetisera problematiseringen. En 

förstudie är ett försök att forma studiens problematisering för att specificera inriktningen 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Vidare beskrivs förstudien innefatta en bredare 

förståelse än studiens faktiska problematisering då dess syfte är att underlätta specificering 

av problematiseringen (Yin, 2018). Således resulterade förstudien i ett brett omfång av 

information om studiens ämnesområde samt insikter i hur problematiseringen borde 

utformas. Vidare kan en förstudie betecknas vara en ”explorativ undersökning” och därmed 

också bestå av öppna frågeställningar då problematiseringen inte är definierad (Yin, 2018). 

Under förstudien användes en semistrukturerad metod för att ställa öppna frågor (Creswell, 

2014), vilket innebar att intervjuerna styrdes utefter ett intervjuprotokoll men att protokollet 

anpassades utefter intervjupersonen (Yin, 2018). Utöver att specificera studiens 

problematisering kan en förstudie även innebära att studiens metod och tillvägagångssätt 

prövas (Yin, 2018). När vi intervjuade personer som vi ansåg hade tillräcklig kunskap och var 

insatta i ämnet frågade vi även om deras uppfattning om studiens fokusområden och 

avgränsningar. Inför varje intervju beskrev vi studiens syfte och vår intention, vilket är i 

enlighet med vad flera författare beskriver vara en öppen intervjusituation (Yin, 2018) 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Varje intervju spelades in för att vi skulle kunna 

fokusera på det intervjupersonen berättade och läsa av reaktioner. De strukturerade och 

prioriterade frågorna använda i respektive intervju redovisas nedan, övriga frågor 

presenteras i bilaga 2. I avsnitt 3.2, Förstudie, presenteras resultatet av förstudieintervjuerna. 

 

• Hur ser den övergripande processen ut vid implementation av RPA/AI-projekt?  

• Vilka faktorer inom en organisation är av störst vikt att ta hänsyn till vid 

implementationen av RPA/AI? Utmaningar? Lärdomar?  

• Skiljer sig förändringsledningen vid RPA-projekt från AI-projekt?  
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• Skiljer sig förändringsledningen av RPA/AI-projekt inom offentlig verksamhet från 

den inom privata företag?  

• Är RPA/AI-förändring främst en IT- eller verksamhetsfråga och var initieras 

förändringen? Vilka är motiven? 

• Skiljer sig förändringsledning vid RPA/AI-projekt från andra typer av IT-baserade 

förändringsprojekt?  

 

Förstudieintervjuerna genomfördes via Skype eller telefon för att möjliggöra intervjuer med 

olika personer bosatta på olika platser. Att genomföra intervjuer via telefon eller Skype är ett 

effektivt sätt enligt Jacobsen (2017) att just få till intervjuer med personer på olika orter men 

även ett kostnadseffektivt sätt att genomföra intervjuer på. En nackdel Jacobsen (2017) lyfter 

fram är att en telefonintervju kan innebära att intervjupersonen känner sämre tillit till 

intervjuaren. Vidare lyfter Jacobsen (2017) att relationen och tilliten mellan intervjupersonen 

och intervjuaren kan bli bättre om intervjuerna sker på exempelvis Skype med video. Vi 

eftersträvade att använda video under förstudieintervjuerna, dock var det inte alltid möjligt. 

Under de intervjuer vi genomförde med video uppfattade vi att respondenterna var positiva 

till att kunna se vilka de intervjuades av, vilket de bland annat uttryckte genom att konstatera 

att det var trevligt att få ett ansikte på de samtalet fördes med. Under de samtal som 

genomfördes med video flöt samtalen på bättre utan störningar till skillnad från när samtalen 

enbart skedde på telefon. För att öka tilliten inleddes alla intervjuer med ett samtal om 

studien och dess syfte, vilka vi var samt hur intervjun var tänkt att gå till. Fastän att stor vikt 

lades på att tydligt formulera frågor fanns det vissa svårigheter i att uppnå ett bra flyt på 

samtal över telefon. Avsatt tid för varje förstudieintervju var 60 min, vilket dels baserades på 

behovet av att ha marginal och dels på uppskattning av den tidsåtgång vilket krävdes för att 

få svar enligt den använda semistrukturerade intervjuguiden. Den faktiska tidsåtgången 

styrdes mycket av hur intervjuerna flöt på och pågick i de flesta fall i 30-45 minuter då det föll 

sig naturligt att avsluta. 

 

Urvalet av förstudieintervjuer bestämdes genom att utforska vilka organisationer inom 

Sverige som hade arbetat med automatiserade processer, vilket vi till en början sökte fram 

genom att använda Google och genom att söka på termer såsom RPA/AI i kombination med 

Sverige samt en filtrering på svenska resultat. I förstudien var det dock inte enbart av intresse 

att intervjua personer direkt knutna till organisationer med erfarenhet om arbete med RPA 

och/eller AI, utan konsulter och personer med kunskap eller erfarenhet inom området sågs 

även vara intressanta intervjuperson under sökandet. Att hitta specifika fall var en utmaning 

eftersom antalet AI-initiativ i Sverige är begränsat och då organisationer kan välja att dölja 

sina RPA/AI-initiativ från allmänheten. Vid sökning bestod träffarna främst av informativa 

eller spekulativa artiklar, pressmeddelanden och inlägg från konsultfirmor och journalister. 

Med hjälp av dessa erhöll vi fakta och nyckelord vilka möjliggjorde en mer specifik sökning, 

vilket i slutändan ledde till att fall kunde identifieras. Under de första intervjuerna framkom 

det även nya organisationer och fall intressanta att undersöka vidare. När organisationer med 
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införda RPA- eller AI-initiativ hade identifierats sökte vi upp ansvariga för förändringen via 

hemsidor eller telefonväxel för att därefter kontakta dem via mail eller telefon. Således 

intervjuade vi personer lätta att få kontakt med inom specifika organisationer, se bilaga 1, 

vilket beskrivs vara ett tillvägagångssätt av insamling av information i en förstudie enligt Yin 

(2018). Med andra ord lade vi ingen större ansträngning på att intervjua svåråtkomliga eller 

väldigt upptagna personer då det gick utanför omfattningen av förstudiens syfte.  

 

När intervjupersonerna kontaktades erhölls mycket positiv respons och i princip alla 

tillfrågade ville ställa upp på intervju, vilket ledde till en bred förstudie med bidrag från många 

olika personer. Att enbart intervjua personer relativt lätta att komma i kontakt med och vilka 

ensamt utgör källan med information kring en förändring i en organisation, innebär att 

förstudien kan ha utelämnat olika perspektiv och att erhållen information kan ha varit partisk. 

Med detta i åtanke höll vi intervjuerna mestadels på en mer generell nivå istället för att 

försöka kartlägga detaljer i en specifik förändring. Fördelen med att ställa mer 

ämnesövergripande frågor är att svar från flera olika respondenter blir enklare att jämföra 

och sammanställa, vilket underlättar i en förstudie där syftet är att få en första inblick i 

området och för att identifiera vidare undersökningar.   

2.2.3  INSAMLING AV TEORI  

Litteratur och artiklar från studerade kurser på Linköpings universitet har i den mån de har 

ansetts relevanta använts för denna studie. Även studiens handledare och examinator har 

givit förslag på relevant litteratur. Vidare har vetenskaplig litteratur främst inhämtats från 

sökmotorer tillgängliga via Linköpings universitetsbibliotek; Ebscohost och Web of Science, 

samt Google Scholar. Sökord använda vid insamling av teori var bland annat change 

management, oraganizational change, business transformations, digitalization, digitization, 

IT-transformations samt resistance to change. Mer precisa sökningar erhölls genom att 

kombinera sökord; change/transformation och IT/digitalization. Skapandet av referensramen 

har skett iterativt med insamlandet av empiri, vilket har inneburit att sökord och 

ämnesområden har dykt upp längs arbetets gång. Under förstudien låg fokus på att läsa 

igenom och sortera litteratur av eventuellt intresse för att vid ett senare tillfälle bearbeta 

dessa mer djupgående. Ett första urval gjordes genom att samla in artiklar vars centrala 

begrepp bestått av ett eller flera sökord. Därefter lästa vi igenom respektive artikels 

sammanfattning alternativt inledning med syftet att bedöma huruvida de var relevanta att 

inkludera i referensramen. I skapandet av referensramen har vår strävan varit att fånga olika 

aspekter av ämnesområdena för att kunna visa på eventuella skillnader och likheter. 

Ytterligare en metod vi använt oss av för att hitta relevant litteratur är att gå igenom 

referenslistorna i de artiklar vi redan identifierat vara av intresse. Även om förändringsledning 

i sig är ett välstuderat område är det ett begränsat utbud av tidigare studier kopplade till 

förändringsledning vid införande av fullt eller delvis automatiserade processer. Av den 

anledningen har vi även samlat in teori om förändringsledning vid liknande eller andra former 
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av IT-kopplade förändringar samt om förändringsledning på generell nivå. Slutligen har vi 

använt Google för att söka fram myndighetsrapporter och övrig information.  

2.2.4  INSAMLING AV EMPIRI  

En studies design beskrivs av Yin (2018) primärt vara den logik där empirisk data kopplas till 

studiens frågeställningar samt slutligen till dess slutsatser. Syftet är att undvika situationen 

där funna argument inte stödjer frågeställningarna. Yin (2018) belyser fem viktiga 

komponenter av studiens design. En komponent är att frågeställningarna och deras form bör 

ge en indikation på vilken studiemetod som ämnas användas i denna studie. 

Frågeställningarna i denna studie, presenterade i avsnitt 1.2, bygger på termerna hur och 

varför, vilket också är det vanligaste i fallstudier enligt Yin (2018). En annan viktig komponent 

och del i designsteget är att definiera de fall som ska studeras och ringa in vad/vilka som ska 

studeras inom dessa fall samt analysens enhet. Genom detta går det sedan att avgöra om 

studien har en holistisk eller inbäddad design. Yin (2018) beskriver att fallen i studie med 

inbäddad design, till skillnad från i holistisk, består av olika subenheter vilka analyseras både 

enskilt och i jämförelse med motsvarande subenhet i andra fall. Med andra ord handlar det 

om ett kontextuellt perspektiv där målet är att beskriva komplexiteten i relationer och 

processer snarare än att isolera enskilda förklaringsfaktorer. Fallen i denna studie är 

organisationer vilka har eller håller på att införa fullt eller delvis robotiserade processer. Dessa 

togs fram genom att vi sökte på internet om organisationer som arbetat med automatisering 

samt att vi fick rekommendationer från intervjuer under vår förstudie vilka vi följde upp och 

kontaktade. Då antalet organisationer som har arbetat med automatisering i Sverige visade 

sig vara begränsat intervjuades de organisationer som var villiga att ställa upp samt kunde ge 

perspektiv från olika branscher. Dessa organisationer är en del av en större verksamhet 

antingen inom offentlig eller privat sektor. Intervjupersonen är organisationernas anställda 

som antingen varit en aktiv del eller på något sätt påverkats av förändringen.  

 

Enheten för studiens analys är främst organisation och inte individ, vilket innebär att det 

framkomna vid en specifik intervju primärt bidrog till helheten och inte material att jämföra 

med motsvarande medarbetare inom en annan organisation. Dock förekom det viss 

jämförelse av olika befattningars synvinklar även om detta inte varit vårt fokus. 

Sammanfattningsvis är studien en multipel fallstudie med holistisk design i enlighet med 

definitionen av Yin (2018).  

 

Stokes och Bergin (2006) jämför i sin forskning individuella intervjuer med intervjuer i 

fokusgrupper under förutsättningen att samma frågeställning ska besvaras. Författarna lyfter 

fram att individuella intervjuer ger större möjlighet att uppnå hög grad av tillit och är av den 

anledningen en fördelaktig metod särskilt då ämnet kan vara känsligt eller personligt för 

intervjupersonen. Att bli fullt lyssnad på kan nämligen ge intervjupersonen en känsla av styrka 

att berätta sin synvinkel. Vidare tycker författarna att intervjuare har större kontroll vid 

individuella intervjuer och kan därför mer flexibelt styra samtalet, vilket kan resultera i att ett 



23 
 

djup av information uppnås och en mer precis uppfattning av ämnet erhålls. I enlighet med 

Stokes och Bergin (2006) argument var målsättningen i huvudstudien att intervjua olika 

medarbetare enskilt. Detta för att vi skulle uppnå en mer heltäckande bild av förändringen 

och för att lättare kunna få fram skilda perspektiv och upplevelser av införandet av RPA eller 

AI. Eftersom automatisering av processer kan innebära att en anställd blir av med vissa eller 

alla arbetsuppgifter, kan ämnet vara känsligt att prata om vilket ytterligare är ett motiv att 

genomföra intervjun individuellt enligt Stokes och Bergin (2006).  

 

I huvudstudien eftersträvade vi att intervjua ett antal olika befattningar inom de studerade 

organisationerna. För att identifiera intervjupersoner tog vi inspiration av Checklands (1997) 

metod för en CATWOE-analys. Det vi hämtade från metoden var att relevanta 

intervjupersoner för vår studie var personer som har varit delaktiga eller icke delaktiga i 

förändringsarbetet samt blivit direkt eller indirekt påverkade av förändringen. Detta för att 

vår bild av förändringen skulle fånga in de olika perspektiven som kan existera beroende på 

vilken befattning personen har och var personen befinner sig i förhållande till förändringen. 

Vår önskan om att intervjua olika personer samt att hålla intervjuerna enskilt har dock inte 

alltid gått att möta i organisationerna. I en del organisationer fanns inte de befattningar eller 

roller som vi efterfrågade för intervju och ibland var de tänkta intervjupersonerna inte 

tillgängliga. I ett fall avslogs frågan om att hålla intervjuerna enskilt på grund av tidsbrist, vilket 

innebar att vi var tvungna att hålla en gruppintervju för att kunna inkludera organisationen i 

huvudstudien. Att intervjua i grupp beskriver Stokes och Bergin (2006) ha både för och 

nackdelar. Den främsta fördelen med gruppintervjuer är att interaktionen kan generera en 

kedja av aspekter som annars inte kommit fram, vilket är en fördel inte förkommande vid 

individuella intervjuer. Vidare beskrivs gruppintervjuer tendera att ge en bredare omfattning 

av information och en större kontext. Författarnas forskning visar även på att gruppen verkar 

ha väsentligt inflytande på uttryckt konsensus, vilket kanske inte är representativt för 

intervjupersoners enskilda åsikter. Även om den individuella pressen att prestera generellt är 

mindre i gruppintervjuer kan personer känna en social press och ett hinder att ge hela sin bild 

av situationen när de befinner sig i grupp. Den organisation i huvudstudien där gruppintervju 

hölls påstods av en intervjuperson präglas av transparens och acceptans, vilket var ett 

argument för att gruppintervju var möjlig att genomföra. Klimatet under gruppintervjun 

upplevde vi vara mer diskussionsliknande och vi tror därmed att det kan inneburit att olika 

tankebanor hos intervjupersonerna. främjades. Dock var det aningen svårt att få fram konkret 

information då samtalet tenderade att sväva iväg, vilket går i linje med Stokes och Bergin 

(2006) antydanden.  Dessutom var det svårt att urskilja olika uppfattningar av förändringen 

då det förmedlades en gemensam övervägande positiv syn. Ingen debatt mellan 

intervjupersonerna uppstod, utan de höll genomgående med varandra. Om detta beror på 

att intervjupersonerna påverkat varandra, likt Stokes och Bergin (2006) beskrivning, eller om 

åsikterna helt enkelt stämde överens är svårt att avgöra. Argument för det sistnämnda är den 

övertygelse vi erhöll vid observation av de olika intervjupersonerna under samtalet och det 

faktum att den intervjuperson som anslöt senare till intervjun svarade likt de andra. 
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Enligt Jacobsen (2017) kan en kvalitativ intervju ha olika grader av öppenhet. Författaren 

argumenterar för att strukturering inte är en fråga om antingen-eller utan att det snarare 

handlar om en glidande skala. Helt sluten intervju beskrivs innehålla frågor med fasta 

svarsalternativ i en fast ordningsföljd medan en helt öppen intervju består av ett samtal utan 

intervjuguide och utan samtalssekvens. I enlighet med Jacobsens (2017) rekommendationer 

var de kvalitativa intervjuerna i denna studie inte helt öppna och ostrukturerade, utan en 

intervjuguide användes för att säkerställa att det som skulle undersökas faktiskt undersöktes 

samtidigt som intervjupersonen gavs möjlighet att till stor del själva berätta om 

förändringsprocessen. Jacobsen (2017) beskriver att en intervjuguide kan variera från att vara 

lite strukturerad till starkt strukturerad. Intervjuguiden i huvudstudien ansåg vi ha medelhög 

struktureringsgrad då det innehöll teman för diskussion och resonemang och ett antal 

formulerade frågor som grund utan specificerad ordningsföljd. Att inte strikt följa en 

intervjuguide utan istället anpassa intervjun efter fallets karaktär möjliggör, enligt Eisenhardt 

(1989), en djupare förståelse och analys av intervjupersonen. Vidare beskriver Jacobsen 

(2017) att intervjutypen ansikte-mot-ansikte är lämpligt för att etablera tillit och underlättar 

bra flyt i samtalet då det i regel är mindre distraktioner. Intervjuaren kan även observera, 

vilket ger kontroll över intervjusituationen. Att i huvudstudien genomföra intervjuer ansikte-

mot-ansikte gjorde det enklare att, likt Jacobsen (2017) påstår, hålla ett jämt tempo i samtalet 

och att uppfatta signaler hos respondenten. Dessutom underlättade det i att uppnå ett bra 

samtalsklimat som både var seriöst och avslappnat. I ett fall upplevdes intervjuformen vara 

helt avgörande för att ens kunna genomföra en bra intervju eftersom intervjupersonen var 

äldre. Detta innebar att intervjufrågorna ofta behövdes förenklas och att samtalet fördes 

mindre formellt, vilket är en anpassning i linje med beskrivningen av Eisenhardts (1989). 

Generellt eftersträvade vi i intervjuerna att få intervjupersonen att prata fritt för att sedan 

följa upp det vi ansåg intressant eller i behov av ett förtydligande. Svävade intervjupersonen 

iväg för mycket i sina svar ställde vi en ny fråga för att återgå till ämnet. Då intervjuerna i 

studien hölls av två personer ansvarade den ena för att driva intervjun framåt och den andra 

fokuserade på att observera och anteckna. Intervjuerna spelades även in för att möjliggöra 

för oss att gå tillbaka och lyssna på materialet vid ett senare tillfälle. Vidare användes 

inspelningarna för att transkribera samtliga intervjuer. I linje med Eisenhardts (1989) 

beskrivning säkerställer denna metod att intervjupersonerna blir förstådda och tolkade på 

rätt sätt samtidigt som det underlättar sammanflätningen av våra uppfattningar.  

2.2.5  ANALYSMODELL  

Enligt Bryman (2018) är en av de största utmaningarna med kvalitativa studier att de mycket 

snabbt genererar ett stort och otympligt datamaterial. Jacobsen (2017) beskriver att 

kvalitativa analyser delvis handlar om att reducera texter till mindre beståndsdelar (ord, 

satser, avsnitt) för att sedan binda samman dessa element och studera de olika delarna i 

förhållande till helheten. Den kvalitativa analysen är en pendling mellan detaljerna och 

helheten, vilket karaktäriserar den valda hermeneutiska metoden som beskrivs i avsnitt 2.1. 
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En typ av generell analysstrategi beskrivs av Yin (2018) vara att organisera analysen av 

fallstudien efter ett beskrivande ramverk. Ett beskrivande ramverk skapas baserat på de 

områden och teman vilka går att identifiera i motiven för att göra en fallstudie samt i 

överblicken av litteratur inom området. Detta är strategin anammad i denna studie förutom 

det att vi valt att kalla det beskrivande ramverket för vår analysmodell, se Figur 3. Förstudiens 

intervjuer och litteratursondering mynnade ut i ett antal övergripande områden som vi 

identifierade var centrala vid införande av automatiserade processer. Dessa områden valde 

vi ut baserat på vad förstudiens intervjupersoner belyste och vad som framkom som viktigt i 

teorin. Vidare kunde vi se att de faktorer som framkom i förstudien kunde kategoriseras inom 

de olika fokusområdena. Kategorierna separerar de faktorer vi ser är viktiga för en som driver 

förändringen att ta hänsyn till vid införandet av automatiserade processer samt de faktorer 

vi ser är viktiga att uppnå för att kunna genomföra förändringen. Anledningen till dessa två 

kategorier var att det framkom att faktorerna stod i relation till organisationen på olika sätt 

och vid olika tidpunkter. Faktorer som identifierades under förstudien och genererade 

kategorierna inom fokusområdena beskrivs närmare i den avslutande delen av kapitel 3.  

 

 

Figur 3 - Studiens analysmodell. 

 

Syftet med analysmodellen är att visualisera hur insamlad empiri och teori undersökts. 

Analysmodellen fylldes i efter teoriavsnittet samt efter empiriavsnittet med faktorer som vi 

uppfattade vara centrala i respektive avsnitt för att slutligen jämföra och sammanställa  

dessa i analysavsnittet. Värt att belysa är att analysmodellen med andra ord fylldes utan 

hänsyn till huruvida den fyllts i under ett tidigare avsnitt eller inte. Vår egen tolkning av vad 

som framkom centralt och viktigt i studiens olika delar låg till grund för utvalda faktorer i 

analysmodellen. Ur teorin erhölls faktorer genom att de togs upp av en eller flera författare, 

vilket var faktorer som vi ansåg rimliga och relevanta utifrån vår erfarenhet. Dessutom gick vi 

vidare med intervjupersoners reflektioner i förstudien för att undersöka om det fanns 

faktorer kopplade till dessa som kunde förankras teoretiskt. Värt att nämna är att vi inte syftar 
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kartlägga samtliga faktorer och att vi därför är medvetna om att ytterligare faktorer kan finnas 

i teori som inte inkluderats i denna studie. I empirin identifierade vi faktorer viktiga baserat 

på vår tolkning av att flera muntliga eller skriftliga källor hänvisade till liknande formuleringar 

eller att en person med en inflytelserik roll i en organisation beskrev faktorn som viktig.  

 

Bearbetning av empirin för att i slutändan identifiera faktorer genomfördes enligt Brymans 

(2018) rekommendationer. Efter transkribering lästes texten igenom utan att notera eller 

fundera på eventuella tolkningar för att istället fånga upp om det var något särskilt intressant. 

I detta steg läste vi materialet med en benägenhet att inspireras av nya aspekter istället för 

med en baktanke om vad i förväg var bestämt att undersökas. Enligt vad Bryman (2018) 

föreslår läste vi därefter igenom materialet en gång till, men denna gång med kontinuerliga 

notiser om viktiga iakttagelser. Med andra ord kodades materialet genom identifiering av 

nyckelord och meningar med väsentligt innehåll. Kodningen baserades på kategorierna i 

analysmodellen, men även utstickande material vilket vi fann intressant markerades. 

Intressant material ansåg vi exempelvis vara sådant som intervjupersonerna belyste som 

unikt. Dessutom kodades beskrivningar som gick i linje med eller som skilde sig från 

beskrivningar i förstudien. Syftet med kodning är att generera ett underlag till tolkning. 

Beskriven kodning låg sedan till grund för urval av faktorer till analysmodellens 

fokusområden. 

 

Efter kritisk granskning av koderna rekommenderar Bryman (2018) att kopplingar mellan 

begrepp och kategorier skissas fram samt reflektion kring hur dessa är relaterade till 

existerande litteratur. Bryman (2018) beskriver även att ett av de vanligaste angreppssätten 

vid kvalitativ dataanalys är tematisk analys där ett tema kan ses som en kategori identifierad 

av forskaren utifrån data och kopplat till studiens fokus. Detta kan liknas med en analysteknik 

beskriven av Yin (2018) grundad i identifiering och matchning av mönster. I denna studie har 

vi därför analyserat kopplingar mellan faktorer och hur de hänger ihop samt hur de 

tillsammans och enskilt är viktiga att ta hänsyn till eller uppnå vid införande av 

automatiserade processer. Att analysera varför resultatet av en förändring blev som det blev 

går i linje med en annan analysteknik beskriven av Yin (2018). Den bygger på en logisk modell 

där en komplex aktivitet som äger rum sätts i kontext med en kedja av orsak-effekt-samband 

över tid. Även om analysmodellen inte visualiserar ett orsak-effekt-samband är det ett 

samband vi har använt oss av för att identifiera faktorer. Orsaken till att en situation blir som 

den blir ser vi kan generera en faktor att ta hänsyn till och likaså kan en effekt av något tolkas 

vara en faktor att uppnå.    

 

2.3 STUDIENS TROVÄRDIGHET 

Vid genomförande av en studie är det av stor vikt att ge läsaren en uppfattning om att studien 

är av god kvalitet och att verkliga resultat framkommer. Bryman och Bell (2011) samt 

Gabrielsen, Lindström och Nåden (2013) diskuterar att begreppen validitet och reliabilitet inte 
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är användbara för att argumentera för läsaren att en kvalitativ studie är av god kvalitet. Istället 

hänvisar Lincoln och Guba (1994; 1985) i Bryman och Bell (2011) till att använda begreppet 

trovärdighet. Inom begreppet för trovärdighet bör studiens överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmerbarhet också beaktas. I denna studie har vi strävat efter trovärdighet genom att ha 

givit intervjupersonerna möjligheten att gå igenom den sammanställningen vi skrivit om 

respektive organisation och automatiseringsinitiativ. Detta för att säkerställa att det som 

presenteras i studien är baserat på vad intervjupersonerna anser är en korrekt uppfattning av 

intervjuerna med dem. Att be om godkännande av intervjupersoner är enligt Bryman och Bell 

(2011) ett tillvägagångssätt för att uppnå validering av respondenten vilket i sin tur bidrar till 

en studies trovärdighet. Vidare beskriver Bryman och Bell (2011) att trovärdighet skapas 

genom att använda flera olika källor, så kallad triangulering, vilka kan stärka respektives 

åsikter. Detta gör vi genom i referensramen hänvisa till ett flertal källor som kan stärka 

varandra. I den empiriska delen av huvudstudien har vi valt att intervjua olika organisationer. 

Att olika organisationer beskriver liknande situationer och resultat anser vi stärka 

undersökningens trovärdighet.  

 

Som tidigare nämnt är studiens överförbarhet enligt Bryman och Bell (2011) nära kopplat med 

dess trovärdighet. Att en studie är överförbar innebär att en läsare kan genomföra en 

liknande studie utifrån vad som presenteras. För att bidra till studiens överförbarhet har vi i 

detalj redovisat tillvägagångsättet i studien både när det gäller insamling av empiri och teori. 

Vidare har vi spelat in alla intervjuer och transkriberat dem för att noggrant dokumentera 

studiens undersökningar. Detta bidrar enligt Lincoln och Gubas (1994; 1985) i Bryman och Bell 

(2011) till att studien blir pålitlig. Enligt oss stärks även studiens pålitlighet av att vi inte har 

någon koppling till organisationerna eller de intervjuade personerna. Vidare har vi varit 

medvetna om våra egna personliga värderingar för att kunna konfirmera att studien är 

trovärdig, i enlighet med Lincolns och Gubas (1994; 1985) definition av trovärdighet i Bryman 

och Bell (2011). Medvetenheten om våra personliga värderingar och bakgrund samt att 

intervjuerna försökte hållas neutrala för att inte påverka intervjupersonens uppfattning om 

exempelvis en händelse, bidrar även till fallstudiens trovärdighet. Intervjuerna har 

genomförts med flera olika personer och befattningar i syfte att skapa en nyanserad bild av 

hur arbetet med automatisering har gått till i organisationerna. Slutligen har transparens 

genomsyrat vårat genomförande av både insamling och sammanställning av empiri. Detta för 

att ge läsaren möjlighet att avgöra studiens trovärdighet.   

 

2.4 SAMMANFATTNING AV METOD 

Denna studie har genomförts med ett hermeneutiskt förhållningssätt i syfte att undersöka 

hur organisationer har arbetat med helt eller delvis automatiserade processer samt vilka krav 

organisationer ställs inför vid sådana förändringar. Arbetssättet i studien har varit iterativt 

mellan insamling och bearbetning av teori respektive empiri. En förstudie genomfördes för 

att förstå ämnet och för att syntetisera problematiseringen. Förutom litteratursondering 
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genomfördes intervjuer med 16 personer som hade kunskap om eller erfarenhet från arbete 

med RPA eller AI-teknik. Förstudien mynnade ut i tre centrala områden vilka sedan låg till 

grund för insamling av huvudstudiens teori och empiri. Då arbetet har präglats av iterativa 

steg där nya insikter påverkat de olika delarnas utformning, anser vi att studien har en 

abduktiv ansats. Organisationerna i huvudstudien har studerats kvalitativt i syfte att förstå, 

tolka och därefter analysera hur de arbetat kring automatisering. Intervjuer har genomförts 

på ett semistrukturerat tillvägagångssätt. Studiens trovärdighet bygger till stor del på att 

intervjuade personer redovisas på ett detaljerat och transparent sätt samt att de har haft 

möjlighet att kontrollera den sammanställning vi gjort. Vidare har vi varit medvetna om våra 

egna uppfattningar och hur våra erfarenheter kan påverka vår tolkning i studien. Ovanstående 

anledningar ämnar bidra till att läsaren har möjlighet att skapa sig en uppfattning om studiens 

genomförande och om dess resultat anses trovärdigt.  
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3 FÖRSTUDIE 

I detta kapitel presenteras resultatet av förstudien uppdelat i dess beståndsdelar; 

litteratursondering och förstudieintervjuer. Det första avsnittet är en sammanställning av 

information om Robotiserad Process Automation (RPA) och Artificiell Intelligens (AI). Denna 

litteratursonder syftar till att ge läsaren en grundläggande förståelse av de olika teknikerna 

och vad ett införande av dem innebär. Efter detta presenteras resultatet av 

förstudieintervjuerna uppdelat i områden utifrån de ämnen intervjuerna kretsat kring. 

Ordningsföljden är satt utefter vad vi anser ger ett bra flöde. Inledningsvis beskrivs starten av 

automatiseringsarbete och hur initiativet till att automatisera föds. Detta följs av en 

redogörelse av IT-avdelningens roll vid automatisering samt av vilka krav som ställs på 

förändringsledningen. Vidare jämförs automatisering inom offentlig sektor med den inom 

privat sektor. Avslutningsvis argumenterar intervjupersonerna för vikten av god 

kommunikation, vilket sedan följs av organisatoriska faktorer som kan vara viktiga att ta 

hänsyn till vid införande av automatiserade processer. Kapitlet avslutas med syntes och 

beskrivning av vad förstudien mynnade ut i och hur det legat till grund för den resterande 

studien. 

 

3.1 LITTERATURSONDERING 

Nedan beskrivs de automatiseringstekniker som studien inkluderar utifrån den litteratur som 

bearbetats i förstudien. Först beskrivs Robotic Process Automation (RPA) och vilken typ av 

arbetsuppgifter tekniken syftar till att automatisera samt vilka krav tekniken ställer på 

organisationen. Därefter följs en motsvarande beskrivning av Artificiell Intelligens (AI). I de 

båda avsnitten diskuteras det även huruvida teknikerna uppfattas som ett hot av 

medarbetare.  

3.1.1  ROBOTIC PROCESS AUTOMATION (RPA) 

RPA tar bort de rutinmässiga och repetitiva arbetsuppgifter medarbetare generellt anser vara 

”trista” för att medarbetare istället ska kunna fokusera på arbetsuppgifter av mer intressant 

och utvecklande karaktär enligt Lacity och Willcocks (2015), professor på University of 

Arkansas och professor på London School of Economics. Författarna påstår att anställda som 

oroar sig för nedskärningar tenderar att förbise den enormt stora mängden data 

verksamheten hanterar. I de organisationer där ledningen säkerställt att ingen kommer 

förlora sitt jobb på grund av införandet av RPA har anställda inte känt sig hotade utan tagit 

vara på möjligheten att anta mer intressanta arbetsuppgifter och snarare sett en robot som 

en i arbetsgruppen. Anställda som har expertis inom processer, men som saknar 

programmeringskunskap, kan på några veckor lära sig att automatisera med RPA-verktyg 

enligt Lacity & Willcocks (2015). Då en van utvecklare snabbt kan få igång processautomation 

innebär det för den berörda affärsverksamheten att de i princip omedelbart kan börja dra 

nytta av investeringen enligt Månsson (2017), projektledare på Azets. 
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Då digitala lösningar blir integrerade i verksamheten ställer de nya krav på att integrera IT 

genom hela organisationen enligt Cöster et. al. (2017). Cöster är forskare, lärare och 

programansvarig på Uppsala Universitets Campus Gotland inom ekonomistyrning och 

digitalisering som tillsammans med tre andra forskare skrivit en bok om hur organisationer 

ska arbeta med digitalisering. Däremot påstår Lacity och Wilcocks (2015) att 

användarvänligheten och den okomplicerade tekniken leder till att implementering av RPA 

bör utgå ifrån affärsverksamheten snarare än IT-avdelningen. Dock är ett nära samarbete 

mellan verksamhetens affärsenhet och IT-avdelningen avgörande för ett lyckat RPA-projektet 

enligt Månsson (2017). Månsson (2017) beskriver en arbetsprocess där initiativ om lämpliga 

processer för RPA aktualiseras av affärsenheten vilka utvärderas av RPA-utvecklare med 

kunskap om vilka möjligheter som finns. Otillräcklig kommunikation och ett bristfälligt 

samarbete mellan IT-avdelningen och affärsenheten i denna arbetsprocess kan försena 

införandet av RPA och generera ett otillfredsställande resultat enligt Månsson (2017). Att 

RPA-projekt inte kräver dyra IT-färdigheter gör att tröskeln för att processer som anses värda 

att automatisera sänks enligt Lacity & Willcocks (2015).  

3.1.2  ARTIFICIELL INTELLIGENS (AI) 

Företag som implementerat AI inom organisationen hävdar att det är viktigt att starta i en 

liten skala med projektet enligt Pettey (2018). Pettey är analytiker på Gartner och 

sammanfattar i sin artikel svaren från Gartner Research Circle om vilka lärdomar 

företagsledare fått av AI. Vidare beskriver Pettey (2018) svårigheter att få ut finansiell 

lönsamhet från tidiga AI-projekt och detta bör tas i beaktning. Enligt en rapport från Infosys 

(2018) där de via enkätfrågor om hur AI har påverkat organisationen skickad till IT-chefer och 

företagsledare i sju länder, framkommer att AI behöver vara integrerad med affärsstrategin 

för att kunna generera finansiell vinst. Pettey (2018) hävdar också att hur organisationer 

kommunicerar om AI spelar stor roll för resultatet av en implementering av AI. 

Automatisering har ibland förmedlats innebära förändringar som kommer att ta bort 

arbetsuppgifter vilket Arntz, Gregory och Zierahn (2016) beskriver i sin rapport baserad på 

Oxford-metoden av PIAAC-registret1. Frey och Osborne A. (2013) påstår däremot i sin rapport 

där de undersökt 702 yrken statistiskt i O*Nets 2  databas att hela jobb försvinner. Den 

sistnämnda rapporten medför enligt Guttmann (2019), forskare inom AI och chef för AI på 

Tieto samt ansvarig VD på nordiska AI institutet, att det finns en känsla av hot och rädsla för 

vad förändringar till följd av automatisering kommer att innebära. Istället för att 

kommunicera att automatisering kommer att ta jobben från medarbetarna ska istället 

kommunikationen lyda att det bidrar till förbättrat arbete.  

 

                                                                 
1 Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) genomför studier i 40 länder om 
hur människor använder förmågor i arbete och privat (OECD, u.å). 
2 Databas med över 1000 yrken sponsrad av myndigheten för arbetsmarknad och utbildningsadministration 
(O*Net Resource Center, u.å). 
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3.2 FÖRSTUDIEINTERVJUER 

Detta delkapitel är uppdelat i de teman som intervjuerna kretsade kring och beskriver 

sammanhängande framkomna svar. I bilaga 1 finns en tabell över förstudiens 

intervjupersoner, respektive befattningar och organisationen de representerar  
 

3.2.1  ATT PÅBÖRJA INFÖRANDET AV AUTOMATISERADE PROCESSER 

Inom den offentliga sektorn var Trelleborg kommun pionjärer med att införa automatiserade 

processer och under 2013 var de den första kommunen att robotisera ekonomiskt bistånd. 

Lejon (2019-01-17) arbetar idag som senior rådgivare på PwC, men satt tidigare som 

förvaltningschef på Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun. Enligt henne fanns 

det ingen strukturerad plan för hur införandet av automatiserade processer skulle gå till utan 

fokus var snarare att sätta bollen i rullning och sedan vara flexibla under förändringsresan. 

Kungsbacka kommun påbörjade tidigt efter Trelleborgs kommun att arbeta med 

Trelleborgsmodellen för att införa automatisering. I. Carlsson (2019-01-21), 

digitaliseringschef på Kungsbacka kommun, berättar att de satte igång en pilot med en 

robotiserad process för försörjningsstöd. Dock misslyckades piloten bland annat på grund av 

att den anlitade konsultfirman inte hade den kunskap som krävdes kring RPA samt att 

kommunens verksamhetssystem inte var kompatibelt med en robot. Utifrån hennes 

erfarenheter krävs mycket förarbete för att lyckas med implementation av en robot och ofta 

underskattas komplexiteten, vilket gör att det tar längre tid än beräknat. Att timmarna lätt 

kan sväva iväg nämner även Jacobsson (2019-01-09), konsult och affärsutvecklare på Knowit 

Decision i Stockholm som varit delaktig i robotiseringsprojekt. Enligt Jacobsson (2019-01-09) 

styr verksamhetens affärsregler och system hur komplext implementation av en robot blir då 

dessa måste tas i beaktning. Att robotisering kan bli komplext stärks även av Krogshede (2019-

01-18) som har arbetat som konsult på Knowit Decision Danmark i flera robotiseringsprojekt. 

Krogshede (2019-01-18) påstår att en automatisering som ska resultera i att en robot sköter 

arbetsuppgifter består ungefär till 20 % av teknik medan 80 % grundas i arbete kring och med 

processer. Samma uppskattning av andelar gör även Lejon (2019-01-17). Majoriteten av 

respondenterna anger att förändringar kopplade till RPA och AI främst handlar om att 

förändra arbetssätt och att det därför är av stor vikt att organisationen känner till sina 

processer väl. Att kartlägga sina processer är ett förarbete som fort ökar i komplexitet och 

som många underskattar, enligt Enderstein och Baars (2019-01-14) som är nuvarande 

respektive tidigare tjänsteansvarig för digitala tjänster inom Nacka kommun. Komplexiteten 

beror på att det kan vara svårt att avgöra det optimala tillvägagångssättet att basera roboten 

på samtidigt som arbetet tenderar sätta ljus på processer som tidigare inte ifrågasatts. Att 

fokus sätts på processerna beskrivs vara en ”spotlighteffekt” av två intervjupersoner som 

arbetar inom en svensk storbank (2019-01-17) och vill vara anonyma. Sammanfattningsvis 

beskriver I. Carlsson (2019-01-21) att arbetet kretsar kring stegen optimering, digitalisering 

och sen automatisering.  
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Flera intervjupersoner, däribland Lejon (2019-01-17), Enderstein och Baars (2019-01-14), 

Lagerhed (2019-01-18) och Haug (2019-01-23) som är Senior Manager och Head of Intelligent 

Automation på Knowit Norge, beskriver att en pilot eller Proof of Concept (PoC) är vanliga 

strategier för att påbörja en automatiseringsresa. Enligt Lagerhed (2019-01-18), tidigare 

ansvarig för RPA-utveckling på Skanska och idag RPA Lead på SSAB, startades en pilot på 

Skanska för att robotisera 1-2 processer med syftet att övertyga medarbetare och ledning. 

Liknande taktik förespråkar även L. Carlsson (2019-02-07), Head of AI på Stena Line, som 

argumenterar för att det kan vara nödvändigt att börja robotisera en process som är lätt att 

förstå och förklara för att därigenom få med sig organisationen innan de mest avancerade 

lösningarna implementeras. Inom Stena Line drevs ett flertal mindre initiativ kopplade till AI 

och även om dessa inte finns kvar i organisationen i dagsläget beskriver L. Carlsson (2019-02-

07) att de tjänade ett syfte i att övertyga medarbetare om vad som är möjligt samt att 

initiativen underlättade för medarbetare att komma med på förändringsresan. Som tidigare 

nämnts kördes en pilot även i Kungsbacka kommun, men på grund av dess misslyckande 

beskriver I. Carlsson (2019-01-21) att de vid nya initiativ snarare ska satsa på att köra 

fullskaligt med att robotisera ”lättare” processer. Valet att starta med en pilot eller inte beror 

enligt Högne (2019-01-15), digitaliseringsdirektör på Norrköpings kommun, på ledarstil och 

hur förändringen önskas att bedrivas. Högne (2019-01-15) ser att piloter och förstudier kan 

vara ett ineffektivt tillvägagångsätt vid införande av automatiserade processer. Istället 

föreslog Högne (2019-01-15) att organisationer bör implementera en robot för att sedan se 

vad som händer och samtidigt vara snabb att agera om något går fel. Ovanstående yttranden 

visar att den bakomliggande definitionen av en pilot kan skilja sig, vilket därmed kan spela in 

i åsikterna huruvida en pilot bör genomföras eller inte och detta bör tas i beaktning. Även om 

respektive intervjupersons definition bör klargöras för att slutsatser ska kunna dras anses 

yttrandena ändå vara av intresse.  

 

3.2.2  HUR INITIATIVET TILL ROBOTISERING FÖDS  

Lejon (2019-01-17) beskriver att grunden till automatiseringen i Trelleborgs kommun låg i ett 

behov av att effektivisera verksamheten. Vidare anger I. Carlsson (2019-01-21) från 

Kungsbacka kommun, Enderstein och Baars (2019-01-14) från Nacka kommun samt Akrawi 

(2019-01-17) som är CIO på Norrtälje kommun, att det var initiativet i Trelleborg som 

inspirerade dem att själva undersöka möjligheterna att införa automatiserade processer. Att 

förbättra sina interna processer och bli mer effektiva är det främsta motivet som omnämns, 

både av kommunrepresentanter och av övriga intervjupersoner. Tanken är vanligen att 

automatisera repetitiva och monotona arbetsuppgifter för att frigöra tid hos medarbetarna 

som kan läggas på mer värdeskapande aktiviteter.  

 

Vidare var det av intresse att i förstudien undersöka inom vilken hierarkinivå i organisationen 

idén att automatisera vanligen föds. Intervjupersonerna som arbetar inom en svensk storbank 

(2019-01-17) berättar att initiativet kom från högsta ledningsnivå som ville att verksamheten 

skulle effektiviseras och att det med andra ord var ett top-down beslut. Strindmark (2019-01-
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18) arbetar som vice VD på Knowit Insight AB och har erfarenhet från automatisering av HR-

processer inom olika organisationer. Hon påstår att initiativen att automatisera oftast 

kommer från linje-/mellanchefer i verksamheten, men ibland även från medarbetarna. I det 

sistnämnda fallet är Strindmarks (2019-01-18) åsikt att det då är viktigt att ha stöd av den 

närmaste chefen för att automatisera. Inhyrda konsulter som arbetar med förändringsledning 

vid införande av RPA och AI, fokuserar enligt Strindmark (2019-01-18) på att få cheferna 

medvetna om vad de ska göra och hur de ska arbeta. Vidare beskriver även Lejon (2019-01-

17) att det finns ett starkt behov av förankring hos de närmaste linjecheferna i en organisation 

där RPA ska införas. Lejon (2019-01-17) hävdar att förändringen måste drivas av ansvarig 

linjechef för att den ska gå att genomföra. Detta går även i linje med Sandström (2019-01-15), 

CDO på Arbetsförmedlingen, som påstår att linjechefen måste ha tillräckligt med mandat för 

att kunna driva förändringar av större skala än exempelvis ett pilotprojekt för automatisering. 

Sammantaget anses intervjupersonerna ha likartade uppfattningar gällande vikten av 

involverade linjechefer. Utöver att linjechefer behöver vara engagerade i förändringen hävdar 

Lagerhed (2019-01-18) att beslutet att automatisera processer måste vara förankrat hos 

högsta ledningen för att uppnå lyckad storskalig effekt.  

 

3.2.3  IT-AVDELNINGENS ROLL VID AUTOMATISERING 

Ett ämne vi hade för avsikt att undersöka i förstudien var huruvida automatisering vanligen 

drivs av IT-avdelningen eller av verksamheten. Som I. Carlsson (2019-01-21) uttrycker det, är 

automatisering en verksamhetsfråga snarare än en IT-fråga. Jacobsson (2019-01-09) påstod 

att det tidigare alltid varit IT-avdelningen som drivit nya tekniker framåt, men att det nu är 

verksamheten som gör det eftersom de har behoven och kraven att automatisera. Haug 

(2019-01-23) berättar att initiativ till förändring har kommit från verksamheten i flertalet av 

de automatiseringsprojekt han har varit delaktig i. Även Akrawi (2019-01-17) hävdar att 

automatisering är en verksamhetsfråga då verksamheten måste se möjligheterna med 

automatisering för att den ska kunna implementeras. Däremot har robotiseringsinitiativ inom 

Norrtälje kommun främst kommit från och drivits av IT. Dock beskrivs IT-avdelningen inom 

Norrtälje kommun inte vara en traditionell IT-avdelning då mycket fokus ligger på 

verksamhetsutveckling och omvärldsbevakning av digitaliseringsfrågor. Akrawi (2019-01-17) 

argumenterar för att IT-avdelningen bör vara nära verksamheten och inte enbart agera 

stödfunktion. I Norrtälje kommun sitter representanter från IT-avdelningen tillsammans med 

verksamheten för att hitta möjligheter och lösningar, vilket med andra ord gör IT-avdelningen 

till en utvecklingsfunktion. 

 

IT-avdelningens roll under automatisering var ett ämne som engagerade samtliga 

intervjupersoner. God samverkan mellan IT-avdelning och verksamhet var något som 

majoriteten av intervjupersonerna ville understryka som extra viktigt. Detta på grund av att 

införandet sker inom och drivs av verksamheten samtidigt som verksamheten är beroende av 

IT-avdelningen för att införandet ska fungera. Jacobsson (2019-01-09) anser att det är av stor 

vikt att IT-avdelningen är med från början av ett automatiseringsprojekt då de exempelvis 
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måste se till att brandväggar är öppna för att göra programvaror tillgängliga och att rätt 

person har rätt behörighet. Om IT-avdelning och verksamhet inte samspelar kan det uppstå 

problematik eftersom båda parter behövs under implementationen. Ett bristande samspel 

kan enligt Lagerhed (2019-01-18) grunda sig i att verksamheten tenderar att springa ifrån IT-

avdelningen då det är där förändringen drivs, vilket resulterar i att parterna hamnar i olika 

stadier. Detta har Lagerhed (2019-01-18) själv erfarit under sitt arbete med RPA på Skanska, 

då hennes verksamhet hamnade i otakt med IT-avdelningen. Om IT-avdelning och verksamhet 

inte är i fas finns det en risk för att IT-avdelningen kan känna sig överkörda och då motsätter 

sig förändringen. Lagerhed (2019-01-18) tror att motstånd från IT-avdelningen ofta är baserat 

på okunskap om exempelvis RPA och att det handlar om ny teknik som drivs av verksamheten. 

På Skanska upplevde Lagerhed (2019-01-18) att förändringen avfärdades av medarbetare 

från IT-avdelningen på grund av att de hade attityden att robotisering enbart var en simpel 

variant på skript som funnits sedan 80-talet och att det därför inte var av intresse. 

Sammantaget pekar detta på den stora vikten av ett nära och fungerade samarbete mellan 

IT-avdelningen och verksamhet samt att införande av automatiserade processer är IT-

kopplade projekt snarare än IT-baserade. 

 

3.2.4  FÖRÄNDRINGSLEDNING VID INFÖRANDE AV RPA OCH/ELLER AI 

Lagerhed (2019-01-18) tror att RPA är en lösning som framöver kommer att ersättas med AI i 

takt med att tekniken utvecklas och blir smartare. RPA beskrivs ofta som enkla lösningar, 

medan AI generellt anses vara av mer komplex natur och detta gör det relevant att undersöka 

huruvida förändringsledningen vid införande skiljer sig mellan de olika teknikerna. Jacobsson 

(2019-01-09) och Strindmark (2019-01-18) påstod att förändringsledning går att generalisera 

för olika tekniska lösningar då det främst handlar om att anpassa sig till olika tekniker. Detta 

stärks även av Lagerhed (2019-01-18) som påstår att förändringsledning vid implementation 

av RPA och AI i grunden inte skiljer sig åt, men att AI kan vara svårare att ta till sig då det är 

en lösning som är svårare att förstå. Intervjupersonerna som arbetar på en svensk storbank 

(2019-02-04), där arbetet med automatisering kommit längre i jämförelse med förstudiens 

övriga organisationer, hävdar även de att förändringsledningen mellan RPA- och AI-projekt 

inte skiljer sig åt. De argumenterar för att automatisering handlar om att förändra arbetssätt 

för att uppnå ökad effektivitet, vilket innebär förbättring av arbetsflöden genom att 

robotisera processer och ett bättre utnyttjande av de mänskliga resurserna. Ledningen vid 

sådan förändring beskrivs ställa liknande krav på organisationen oavsett vilken teknik som 

används.  

 

Förutom att undersöka huruvida förändringsledningen av RPA- och AI-projekt skiljer sig åt, 

syftade förstudien till att ge en uppfattning om det går att dra kopplingar till 

förändringsledning av andra typer av projekt där ny teknik implementerats. Jacobsson (2019-

01-09) påstår att förändringsledning går att generalisera då det till stor del handlar om att 

vara öppen för att ta till sig tekniken oavsett vad för typ det är. Detta styrks även av I. Carlsson 

(2019-01-21) som påstår att införandet av ett nytt IT-system går att jämföra med införandet 
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av en RPA-lösning. Lagerhed (2019-01-18) hävdar däremot att systemimplementationer inte 

går att likna med att införa RPA, då systemimplementationer ofta tar mycket längre tid att 

genomföra och ofta möts av motstånd i större utsträckning än RPA. Högne (2019-01-15) 

tycker att implementation av nya affärssystem inte är förändringar som är optimala att 

jämföra införande av RPA med. Istället nämner han att automatiseringar inom industrin är 

mer användbara förändringsprojekt att jämföra RPA och AI med, då dessa har förändrat 

arbetsuppgifter på liknande sätt som RPA och AI gör. Att tekniken inte är banbrytande vad 

gäller automatisering, tas upp av många intervjupersoner. Vidare är det vid RPA-förändringar 

större fokus på verksamhetens processer och arbetsflöden till skillnad mot vid exempelvis 

införande av nya IT-system där IT-avdelningen är den centrala parten i implementeringen. 

Tidsaspekten för RPA-projekt anses även vara kort i jämförelse med IT-baserade projekt då 

implementering av RPA-lösningar inte består av en tekniskt avancerad lösning och det 

vanligtvis inte krävs många och komplexa systemintegrationer.   

3.2.5  OFFENTLIGA VERKSAMHETER I JÄMFÖRELSE MED PRIVATA   

Vidare ämnade förstudien att undersöka om arbetet kring och förändringsledning vid 

införande av automatiserade processer skiljer sig mellan olika organisationer beroende på om 

de är en organisation inom offentlig eller privat sektor. Lagerheds (2019-01-18) teori är att 

förändringsledning oavsett organisationstyp handlar om människor. Enligt Lejon (2019-01-17) 

kan drivkraften skilja sig mellan privata och offentliga verksamheter då offentliga 

verksamheter ofta ser en stor nyttoeffekt av att automatisera. Vidare resonerar Lejon (2019-

01-17) att förändringsledningen går att generalisera, men att privata verksamheter har lättare 

att göra sig av med folk som motsätter sig förändringen. Heintz (2019-01-28), docent inom AI 

vid Linköpings Universitet, beskriver att de offentliga förvaltningarna står inför en större 

utmaning än privata organisationer då de är mer regelstyrda och pressade att ta hänsyn till 

etik. I. Carlsson (2019-01-21) tror att vissa offentliga verksamheter har en lägre mognadsgrad 

vad gäller verksamhetsutveckling än privata verksamheter, vilket gör det svårare att 

automatisera processer. Vidare resonerar Sandström (2019-01-15) kring att 

innovationsarbete kan skilja sig mellan offentliga och privata verksamheter då det inom 

privata oftast ses som företagshemligheter medan offentliga verksamheter är villiga att dela 

med sig. Enligt Sandströms (2019-01-15) uppfattning är det mer trögrörligt i offentlig 

verksamhet och att det av den anledningen kan vara lite svårare att övertyga medarbetarna 

vid en förändring. Dock tror han att det idag är en mindre skillnad mellan offentlig och privat 

verksamhet jämfört med tidigare och att det framöver kommer vara ännu mindre skillnad i 

hur organisationer ter sig beroende på ägarsituation.  

 

 

3.2.6  VIKTEN AV ATT UPPNÅ GOD KOMMUNIKATION 

Majoriteten av respondenterna i förstudien hävdar att det är av stor vikt att kommunicera ut 

motiv, nytta och mål med robotisering för att öka förståelsen samt chanserna till acceptans 

bland medarbetarna. Detta är extra väsentligt då medarbetare kan uppleva förändringen som 
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osäker och hotfull när arbetsuppgifter ersätts av en robot. Vidare understryks även vikten av 

att kommunikationen är tydlig och att det råder transparens kring förändringsarbetet. 

Lagerhed (2019-01-18) påstår att ledare från början måste vara ärliga med vad förändringen 

kommer och kan komma att innebära för medarbetare och organisation, vilket är något även 

Lejon (2019-01-17) belyser. Vidare berättar Lagerhed (2019-01-18) att de var tydliga med att 

koppla robotiseringsinitiativet inom Skanska till den spridning av automatisering och 

digitalisering som pågår i samhället. De var även noga med att kommunicera ut att jobben 

kommer förändras och inte försvinna. Att det som sker är ett skifte från repetitiva och 

monotona arbetsuppgifter till andra typer av arbetsuppgifter som exempelvis kräver mer 

analys. I Trelleborgs kommun beskriver Lejon (2019-01-17) att kommunikationen gick från att 

fokusera på vad roboten skulle göra till att istället fokusera på vad medarbetarna skulle göra.  

3.2.7  ORGANISATIONSFAKTORER ATT TA HÄNSYN TILL VID INFÖRANDE 

Flera respondenter bland annat Lejon (2019-01-17), L. Carlsson (2019-02-07), Haug (2019-01-

23) och Strindmark (2019-01-18) talar om att organisationskultur är en viktig faktor för hur 

och vad förändring kan uppnå. Enligt Lejon (2019-01-17) handlade arbetet i Trelleborgs 

kommun mycket om att förändra organisationens grundläggande värderingar och tankesätt. 

Under ett år byggdes det upp en kultur som präglades av förändringsbenägenhet och ett 

synsätt där det ansågs okej att testa. Förändringsbenägenhet anses av flera respondenter 

vara en kritisk faktor för att lyckas med RPA-förändringar. Även ord som mognad för 

förändring framkommer i intervjuerna; att en organisation som är van att arbeta med 

verksamhetsutveckling och förändringar tenderar ha lättare att driva igenom olika initiativ. 

Enderstein och Baars (2019-01-14) argumenterar för att självförtroendet inom organisationen 

spelar in vid genomförande av förändringar, att det finns en känsla av tillit att organisationen 

kan genomföra och lyckas med projekt. Följaktligen kan erfarenhet av tidigare 

implementationer och förändringsprojekt spela in på en medarbetares vilja att anta en ny 

förändring. I förändringsledning föreslår Strindmark (2019-01-18) att det är viktigt att ha fokus 

på individerna för att förstå hur situationer som uppstår ska hanteras. Förutom erfarenheter 

spelar exempelvis de anställdas demografi och utbildning roll för hur de hanterar 

förändringar. Vidare nämner några respondenter att organisationens generella IT-mognad 

kan påverka dess möjlighet till förändring då IT-mognaden spelar in på hur stor tilliten blir 

gentemot den enskilda lösningen. Generellt beskrivs låg IT-mognad hänga ihop med låg tillit 

och en underskattning av IT-lösningen. Enligt Sandström (2019-01-15) är tillit till den nya 

lösningen av stor vikt vid införande.  

 

3.3 SYNTES AV FÖRSTUDIE 

 

Förstudien syftade till att ge en övergripande bild av området och belysa intressanta delar att 

undersöka vidare. Att i detalj förstå de förändringar som respondenterna berättade om, var 

med andra ord inte målet. Det centrala var att bredda förståelsen snarare än att uppnå ett 



37 
 

djup. I praktiken innebar detta att följdfrågor inte ställdes i den utsträckning som det hade 

krävts för att bena ut allt, vilket resulterade i att en del frågetecken avsiktligen lämnades kvar.  

 

Ur förstudien har tre övergripande områden identifierats utifrån de ämnen intervjupersoner 

och författare på olika sätt berört. De tre fokusområdena är: Mål, motiv och effekter, Attityd 

och inställning samt Kommunikation. Områdena är framtagna baserat på vår uppfattning av 

hur de olika ämnena är kopplade och hur de gemensamt kan kategoriseras. Förutom dessa 

fokusområden kunde vi även specificera en del faktorer inom respektive område, vilka 

dessutom kunde delas upp i två underkategorier, se Figur 4. Underkategorierna separerar de 

faktorer vi ser är viktiga för en som driver förändringen att ta hänsyn till vid införandet av 

automatiserade processer samt de faktorer vi ser är viktiga att uppnå för att kunna genomföra 

förändringen. Anledningen till dessa två kategorier är att det framkom att faktorerna stod i 

relation till organisationen på olika sätt och vid olika tidpunkter. Faktorer valdes ut om de 

framkom centrala i flera intervjuer eller om vi utifrån intervjupersonens befattning och 

kunskap tolkade faktorn som viktig. Att faktorerna kategoriserade i antingen Viktigt att ta 

hänsyn till eller Viktigt att uppnå beror på vår tolkning av hur faktorn står i förhållande till 

förändringen i kombination med tidsaspekten. Detta går i linje med studiens syfte då en av 

frågeställningarna handlar om att kartlägga vilka krav som ställs vid organisationen vid fullt 

eller delvis automatiserade processer.  

 

Exempelvis visade förstudien på att organisationskultur, inom fokusområdet Attityd och 

inställning, spelar in då den både kan underlätta och hindra införandet av automatiserade 

processer beroende på vad som karaktäriserar den. I förstudien framkom att införandet 

exempelvis kan underlättas av en kultur som tillåter misstag, vilket vi därför anser kan vara 

något den som driver förändringen bör ha i åtanke. Detta eftersom vi ser att det kan vara 

problematiskt om automatiseringen drivs som ett pilotprojekt med syftet att testa och 

kulturen inte är tillåtande gentemot att misstag eventuellt begås. Anledningen till att vi anser 

att organisationskulturen kan vara viktig att ta hänsyn till är att den som driver förändringen 

då aktivt kan kommunicera ut hur medarbetare bör se misstag för att undvika att det uppstår 

frustration eller aggression om misstag skulle begås under förändringsarbetet. I förstudien 

framkom även faktorn tillit till IT-lösningar, vilken vi såg tillhöra båda kategorier inom 

fokusområdet för Attityd och inställning. Enligt Sandström (2019-01-15) är tillit till den nya 

lösningen av stor vikt vid införande, vilket vi exempelvis ser handla om att bristen av tillit kan 

generera skepticism. Vår uppfattning är att den tillit en person har vid starten av 

automatiseringen kan förändras till att personen i fråga känner mer eller mindre tillit. Av den 

anledningen anser vi att den som driver förändringen bör ta hänsyn till medarbetarnas 

existerande grad av tillit till IT-lösningar och, om tilliten är låg, agera för att uppnå att 

medarbetare känner en högre grad av tillit. I Figur 4 visas samtliga faktorer identifierade i 

förstudien genom liknande tankesätt och resonemang som beskrivs ovan.  
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Figur 4 - Analysmodell med faktorer som framkom i förstudien. 
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4 TEORETISK REFERENSRAM 

Kapitlet består av den vetenskaplig litteratur som samlats in för att senare ställas mot 

insamlad empiri. Kapitlet inleds med en övergripande del som beskriver processen vid 

införande av ny teknik och olika ledarskapsstilar vid förändring. Sedan följer beskrivning av 

teori utefter de delar som förstudien mynnade ut i, det vill säga mål, motiv och effekter, attityd 

och inställning till förändring samt kommunikation inom en organisation. Olika författare vilka 

vi ansett vara relevanta för studien presenteras och ställs mot varandra i deras syn på vad 

som är viktigt i respektive fokusområde. Analysmodellen med dess tre fokusområden 

presenteras i respektive avsnitt för att ge läsaren en guide om vilket fokusområde avsnittet 

berör. Sist i avsnittet syntetiseras den funna litteraturen i analysmodellens underkategorier 

och vi beskriver hur vi har resonerat när faktorer valts ut och placerats i analysmodellen. 

4.1 INFÖRANDE AV NY TEKNIK  

Införande av, för organisationen, ny teknik innebär en förändring som ställer krav på både 

medarbetare och ledare. Detta avsnitt syftar att ge övergripande bild av hur en organisation 

kan arbeta med en förändring vilket knyter an till studiens syfte i att kartlägga hur ett 

införandet av fullt eller delvis automatiserade processer kan gå till, se Figur 5. Inledningsvis 

presenteras det att införandet av ny teknik i en organisation kan vara en innovationsprocess 

och vilka variabler som enigt teorin är centrala vid implementation. Vidare redogörs det kring 

för- och nackdelar med att genomföra ett pilotprojekt före fullskaligt projekt. Slutligen 

beskrivs det hur en förändring kan drivas på olika sätt kopplat till graden av involvering av 

medarbetare samt var i organisationshierarkin förändringen initieras.  

4.1.1  INFÖRANDET SOM EN INNOVATIONSPROCESS 

Kotter (1995), professor emeritus på Harvard Business School, hävdar att förändring är en 

process snarare än en enstaka aktivitet och att det är viktigt att ledare i en organisation som 

ska genomgå förändring förstår helheten. Ytterligare en aspekt är att jobba med kontinuerlig 

förbättring som exempelvis innebär att implementation av en IT-lösning sker i små steg, vilket 

lyfts fram av Bensaou och Earl (1998), professor på INSEAD respektive professor emeritus på 

University of Oxford. Enligt Mirvis, Sales och Hackett (1991), forskare på Boston College, 

forskare på Brandeis University och rektor för forskning på Brandeis University, kan 

Figur 5 - Studiens analysmodell med dess tre fokusområden teoriavsnittet grundats på. 
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införandet av ny teknik i en organisation vara en innovationsprocess. Författarna menar att 

forskning tyder på att innovation i en organisation typiskt stimuleras av ett prestationsgap 

mellan aktuella och önskade resultat. Det är uppfattningen om detta prestationsgap som 

leder till en strategi att minska det. Vidare finns det olika strategier för att starta förändringen 

genom valet av att göra pilotprojekt eller att direkt satsa fullskaligt. Turner (2005), professor 

vid Erasmus University Rotterdam, ser en pilotstudie som en del av ett större projekt med 

syftet att öka förståelsen för förändringen eller innovationen genom att minska risken och 

osäkerheten kopplad till den. Denna osäkerhet beskrivs exempelvis handla om förändringens 

leverans och huruvida förändringen kommer uppnå de mål som satts upp. Hanteringen av risk 

är med andra ord en central del i projekthantering och en pilotstudie ger underlag till valet av 

riskminimeringsstrategi. Författaren lyfter fram olika sätt att hantera risk vilka bland annat 

grundar sig i riskbenägenhet och sannolikheten att det risken handlar om uppstår. I vissa fall 

kan risken anses vara så pass stor att den måste helt undvikas och att projektet av den 

anledningen måste läggas ner. I andra fall kan det istället handla om att minska sannolikheten 

eller påverkan alternativt att acceptera den risk som finns. Ytterligare en strategi är att skapa 

en plan över hur det ska ageras om risken uppstår. Slutligen belyser Turner (2005) även att 

en sidoeffekt av eller en anledning till att göra pilotstudie är den möjlighet till lärande som 

ges organisationen. Van Teijlingen och Hundley (2014), båda föreläsare vid Aberdeen 

universitet, beskriver att en pilotstudie kan användas på två olika sätt. Antingen handlar ett 

pilotprojekt om att förbereda inför det stora projektet alternativt att testa det som det stora 

projektet är tänkt att innefatta. En viktig anledning till att genomföra ett pilotprojekt anser 

författarna vara möjligheten att övertyga intressenter om att projektet är värt att satsa på. 

Tillskillnad från Turner tar Van Teijlingen och Hundley (2014) upp potentiella problem och 

begränsningar med pilotprojekt. Exempelvis att inkorrekta förutsägelser och antaganden görs 

baserat på den data piloten tillhandahåller. Detta eftersom vissa problem enbart uppstår då 

projektet genomförs fullskaligt. Sammantaget anser författarna att ett lyckat genomförande 

av pilotprojektet inte är en garanti för ett det fullskaliga projektet lyckas.  

 

Mirvis, Sales och Hackett (1991) presenterar en modell, se Figur 6, vilken visar de centrala 

variablerna vid implementation av ny teknologi. Användarnas initiala anpassning ligger till 

grund för förändringar i kunskaps- och kompetensutnyttjande samt arbetsuppgifter, 

arbetsrelationer och prestation. Dessa påverkar i sin tur den hållbara anpassningen och 

förbättringsmålen kring organisatorisk effektivitet samt kvaliteten på arbetslivet hos 

arbetstagarna. Variablerna kommer diskuteras djupare i kommande avsnitt. Först handlar det 

om uppfattningarna om prestationsgapet inom företaget och det upplevda behovet av 

förändring hos beslutsfattare, chefer och anställda. Oenighet om exempelvis orsakerna till 

nuvarande problem och misstankar om motiven bakom föreslagna tekniska förändringar kan 

skapa konflikt. När det finns en gemensam förståelse för behovet av ny teknik och syn att 

tekniken har potential att lösa problemet minskar risken för direkt motstånd till förändringen. 

Detta ger upphov till en relevant faktor som innefattar kunskap om tekniken och 

medvetenheten om dess konsekvenser vid införande. För detta är utbildning och information 
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nyckeln. Vidare påstår författarna att användare tidigt skapar sin attityd kring möjliga 

konsekvenser för deras egna och medarbetarnas situation samt avdelningens och hela 

företagets situation. Deras uppfattning om för- och nackdelarna med förändringen påverkas 

av deras åsikter om behovet av förändring och deras medverkan i den tekniska 

förändringsprocessen. Uppfattningarna formas också av erfarenheter med teknologiska 

förändringar medarbetarna har haft själva eller hört talas om. I detta skede bör ledningen 

förmedla fördelarna med tekniken och ta itu med användarnas oro. Slutligen är det av vikt att 

de anställda får rätt utbildning och support för att möjliggöra anpassning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2  LEDARSKAP UNDER FÖRÄNDRING 

Det finns olika approacher till förändring kopplat till grad av involvering av medarbetare och 

var i organisationshierarkin förändringen initieras. Ryan et. al. (2008), adjungerad professor 

på Griffith University och Curtin University, beskriver att när en förändring sker top-down är 

det högsta ledningen som planerar och styr implementationen. Med andra ord är det hos den 

högsta ledningen förändringen startar för att sedan sträcka sig nedåt i organisationshierarkin. 

Vidare beskrivs mellanchefer vid top-down approach ha begränsat inflytande, men att de 

ansvarar för en mer detaljerad koordinering av förändringen. Författarna tar även upp andra 

typer av approacher till organisatorisk förändring bottom-up, centre-down och centre-out. Vid 

Figur 6 – Viktiga variabler vid införande av ny teknologi i organisationen, 

baserad på modell skapad av Mirvis, Sales och Hackett (1991) 
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bottom-up är medarbetarna direkt involverade och initierar förändringar i deras arbete vilket 

leder till att ledningens vision blir verklighet. Till skillnad från approacherna top-down och 

bottom-up tillåter centre-down att mellanchefer intar en mer aktiv roll gällande initiering och 

planering av förändring. Den förändring, högsta ledningen tagit beslut om, ser 

mellancheferna till att översätta i enlighet med kontexten av deras arbetsområde samt 

anpassar implementationen. Vidare beskrivs centre-out vara en approach som främjar 

samarbete mellan mellanchefer då det involverar projekt över organisationsgränser.  

 

Ryan et. al. (2008) argumenterar för att organisationer vanligtvis driver förändringar top-

down. Dock redogör författarna för att de olika tillvägagångssätten inte behöver exkludera 

varandra utan istället kombineras då det kan skapas problem att exempelvis enbart tillämpa 

approachen top-down som förändringsstrategi. Enligt Mirvis, Sales och Hackett (1991) 

riskerar organisationer med en tradition av top-down-kontroll att uppleva mer konflikt vid 

införande av tekniska förändringar alternativt få ett passivt medgivande från användarna. 

Även om det är ett kraftfullt tillvägagångssätt hävdar Ryan et. al. (2008) att det begränsade 

deltagandet påverkar medarbetarnas vilja att anta förändringen och därmed försvårar en 

lyckad implementation. Även om medarbetarna skulle ha lite att säga till om i 

beslutsprocessen är de centrala för att förankra förändringen i organisationen. Av den 

anledningen föreslår författarna att en top-down approach i kombination med andra 

strategier är att föredra. Detta går även i linje med Mirvis, Sales och Hacketts (1991) 

iakttagelser i deras studie om hur införandet av datorer på en metallfabrik respektive ett 

bokförlag påverkar arbetarna och arbetsplatsen på de olika företagen. I metallfabriken 

användes en top-down förändringsstrategi. Arbetarna upplevde misstro och orättvisa vilket 

gjorde introduktionen problematisk. I bokförlaget baserades förändringsstrategin på 

deltagande. Omfattande utbildning och support bidrog till framgången av förändringen. 

Författarna rekommenderar att en deltagande förändringsstrategi tillämpas, vilket vidare 

diskuteras i avsnitt 4.3. 

 

I en fallstudie av RPA-implementering i en norsk bank lyfter Stople et. al (2017), forskare och 

professorer inom organisation, management och informationssystem på Norges 

Handelshögskola, att organisationer hanterar digitalisering på olika sätt. Vissa organisationer 

kan hantera förändringen top-down och vissa organisationer väljer istället en ostrukturerad 

linje i hur digitalisering hanteras. Båda tillvägagångssätten kan fungera för att en organisation 

ska förändras. Med andra ord finns inte en rätt väg att hantera hur digitalisering styrs inom 

organisationen utan den måste anpassas efter det som passar den specifika organisationen.  

 

Mellanchefer är viktiga då de agerar länken mellan verksamheten och ledning i en 

organisation. Conway och Monks (2011), professorer på Dublin City University, hävdar därför 

att de har en viktig roll i en förändring och att de i många fall agerar ”change agents”. 

Författarna studerar förändringar inom irländsk hälso- och sjukvård som genomför 

förändringar antingen via top-down eller bottom-up perspektiv. Top-down ansågs vara det 
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naturliga tillvägagångsättet att driva förändringar och projekt i organisationen. Projekt som 

drevs via bottom-up var vanligtvis pilotprojekt där verksamheten själva ägde förändringen. 

När en organisation arbetar enligt top-down och genomför en förändring visade studien att 

mellanchefer upplevde att de fick mer att göra i sitt arbete enligt Conway och Monks (2011). 

Även osäkerhet uppkom som något mellanchefer upplevde med en förändring beslutad av 

högsta ledning men genomfördes längre ner i organisationen. Osäkerheten var kopplad till 

att mellancheferna inte hade de svar som de önskade och att det i så fall inte hade 

kommunicerats vad förändringen exempelvis innebar. Flera mellanchefer i undersökningen 

gjord av Conway och Monks (2011) hade önskat att få vara mer delaktiga i förändringen då 

förändringen i många fall kändes påtvingad enligt de som intervjuades. När verksamheten 

hade ett ägarskap för pilotprojekt som innebar förändring, var verksamheten överlag mer 

positiva till förändringen och hur den hade genomförts. Mellanchefer inom de pilotprojekt 

som genomfördes bottom-up valde ut engagerade medarbetare för att få med dem i 

förändringsresan och hade sedan en förhoppning om att de involverade medarbetarna skulle 

sprida en positiv syn på förändringen till de andra medarbetarna. Conway och Monks (2011) 

beskriver vidare att det generellt var en positiv inställning till hur kommunikation skett om 

förändringen, men hur kommunikationen skedde berodde på vilken avdelning eller 

verksamhet som drev förändringsprojekt. Mellanchefer som drev pilotprojekt upplevde dock 

en större arbetsbelastning tidigare vilket kunde indikera viss negativ inställning till 

förändringen även om de kände att det var viktigt att vara delaktiga och driva förändringen. 

4.1.3  SAMMANFATTNING 

Förändring beskrivs vara en kontinuerlig process i en organisation. En förändring kan innebära 

en innovation vilket stimuleras av ett prestationsgap i en organisation. Anställdas förmåga att 

anpassa sig till förändringar och ta till sig exempelvis ny kunskap påverkar vad förändringen 

resulterar i. Förändring kan styras på olika sätt. Flera författare nämner tillvägagångssätten 

top-down, bottom-up, centre-down och centre-out. Top-down beskrivs enligt vissa vara 

fördelaktigt tillvägagångssätt vid förändring. Det kan även kombineras av de andra sätten för 

att nå bättre effekt. Ytterligare nämns att involvering av medarbetare i en förändring kan leda 

till förbättrat resultat samt att anställdas inställning till en förändring blir bättre. Mellanchefer 

anses ha en viktig roll i att kommunicera och engagera medarbetare i en förändring. 

 

4.2 MÅL, MOTIV OCH EFFEKTER 

Införande av teknik i en organisation innebär förändringar för organisationen. För att lyckas 

driva igenom en förändring behöver ledare initiera förändringen genom att skapa ett motiv 

till att förändra. Vidare krävs det att en organisation har en målsättning med förändringen. 

För att nå de önskade effekterna behöver en organisation en strategi och plan för hur målet/-

en med förändringen ska uppnås. Hur dessa delar påverkar en organisation och vad olika delar 

behöver innehålla presenteras i avsnitten nedan och behandlar fokusområdet Mål, motiv och 

effekter i analysmodellen som rubriken antyder, se Figur 7.  
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Figur 7 – Den del av analysmodellen avsnitt 4.2 behandlar. 

 

4.2.1  MOTIV TILL ATT INFÖRA RPA OCH/ELLER AI 

Som tidigare nämnts beskriver Mirvis, Sales och Hackett (1991) att innovation i en 

organisation typiskt stimuleras av ett prestationsgap. Ett gap kan upptäckas vid jämförelse 

med konkurrenter eller vid missade möjligheter på marknaden. Internt kan gapet vara en följd 

av chefer som klagar över affärsresultat, men även anställda som klagar över kvaliteten på 

arbetsutrustning eller experter inom företaget som vill införa teknik som de anser vara mer 

passande eller moderna. Månsson (2017) hävdar att den främsta anledningen till att införa 

RPA vanligen är att minska kostnader. Dessutom kan införande av RPA även innebära ökad 

noggrannhet vid in- och utmatning av data, kortare ledtider och snabbare feedback till kund. 

Till skillnad från RPA är drivkrafterna för att implementera AI inte lika tydliga för många 

organisationer än, vilket kan vara en konsekvens av bristande kunskap inom området enligt 

Vinnova (2018). Drivkrafter och kunskap är två viktiga faktorer som behöver samspela för en 

lyckad satsning på tillämpning i samband med datatillgång och affärs- och 

verksamhetsmodeller som stödjer en sådan satsning (Vinnova, 2018). 

 

Kotter (1995) nämner åtta olika misstag som en organisation kan göra vid en förändring och 

förklarar hur organisationen ska agera för att inte göra misstagen. Första steget innebär att 

en organisation inte lyckas skapa ett behov av förändring och en känsla av att det är 

brådskande i förhållande till en kontext. Ledare behöver förklara varför förändring behövs 

och det finns fördelar menar Kotter (1995) med att exempelvis koppla det till 

omvärldsfaktorer som hotar organisationen. Förhoppningen är att få motiverade 

medarbetare och ledare som vill genomföra förändringen. Ledare får dock anpassa sin 

kommunikation för att inte anställda ska bli paralyserade. Utöver behöver nyckelpersoner 

kopplas till förändringen, exempelvis om en avdelning ska vara en del av förändringen måste 

avdelningschefen stödja förändringen. För att förändring ska lyckas måste 75 % av 

organisationens ledare ha insett att det behövs en förändring och att verksamheten inte kan 

fortsätta som den gör idag enligt Kotter (1995).  
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4.2.2  MISSION OCH MÅLSÄTTNING 

Mål definieras av Gagné (2018), professor på institutet för framtiden arbete på Curtin 

University i Australien, som ett sluttillstånd som en person eller organisation ännu inte har 

uppnått, men som personen eller organisationen är inriktad på att uppnå i framtiden. Enligt 

Gagnés (2018) artikel, där hon konceptualiserar motivationsteorier för arbete från olika 

forskningsområden, är det sällan som organisationer arbetar mot ett enstaka mål utan att 

organisationer vanligen har flera mål som tillsammans bildar ett målsystem med hierarkier. 

Vissa mål har en högre nivå av abstraktion och refereras då vanligen som organisationens 

mission, vilket ska återspegla varför organisationen gör vad den gör. Andra mål kan vara mer 

konkreta och ses då ofta som strategiska mål, vilka är kopplade till vad organisationen gör. 

Det är viktigt att anställda inte är för snävt fokuserade på ett specifikt delmål på bekostnad 

av aktiviteter som skulle underlätta för organisationen att uppnå övergripande 

organisationsmål. Att arbeta fram mission och strategiska mål är, enligt Gagné (2018), första 

steget i den tvådelade process som organisatorisk strävan mot mål utgör. Denna överläggning 

följs sedan av implementeringen som är kopplad till en strategisk plan.  

 

Gagné (2018) beskriver att målen i ett målsystem konkurrerar om organisationens 

begränsade resurser, men att det dock är möjligt att ha mål som går hand i hand för att 

strävan mot ett mål underlättar strävan mot ett annat. Genom att stärka kopplingen mellan 

mål är organisationer mer benägna att nå fler mål och därmed bli mer framgångsrika. Vad en 

organisation vill åstadkomma varierar beroende på organisationstyp. I vinstdrivande 

organisationer mäts uppfyllelsen av mål vanligtvis genom bland annat vinst, försäljning, 

marknadsandelar och kundlojalitet. För icke vinstdrivande organisationer och myndigheter är 

det vanligt med kostnadsminskning och kundnöjdhet samt mer värderelaterade mål. Att sätta 

mål som är utmanande kan minska genomförbarheten samtidigt som det också kan göra 

målet mer inspirerande. Det handlar alltså, enligt Gagné (2018), om att sätta realistiskt 

utmanande mål med hänsyn till svårigheter samt organisationens resurser och kapacitet. 

 

Gagné (2018) beskriver att ett tillvägagångssätt som är top-down vid fastställandet av 

organisatoriska mål innebär att endast ledning är inblandade i överläggningssteget. För att 

anställda då ska acceptera och anta de uppsatta organisationsmålen krävs det att ledare 

presenterar betydelsefulla och logiska motiv för målen med en förhoppning att de anställda 

då ser målen som sina egna. Både Elving (2005), professor i hållbar kommunikation på Hanze 

University, och Teubner (2018), lektor inom Information management på Educatis University, 

belyser även vikten av att definiera förändringens affärsnytta samt kunna bevisa att 

ansträngningarna för förändring är relevanta och effektiva. Gagné (2018) argumenterar för 

angelägenheten att sätta en kommunikationsplan för att klargöra vad som ska kommuniceras 

och hur det ska kommuniceras. Ledare kan inte ta för givet att uppsatta mål är självklara eller 

tydliga för de anställda. Att formulera en tydlig vision som de anställda förstår är enligt 

Teubner (2018) en av de saker som är viktigast i en förändring kopplat till IT. Även Alami 

(2016), doktorand på IT universitetet i Köpenhamn, beskriver att det är viktigt att förstå 
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motiven för och syftet med en förändring för att lyckas. Att ytterligare förklara vad 

förändringen innebär för respektive anställd och för organisationen i helhet är en faktor som 

bidrar positivt till förändringen. Kotters (1995) åttastegsmodell visar även på svårigheter att 

formulera en vision och kommunicera ut den till organisationen för att alla ska förstå varför 

förändringen görs och vad den ska leda till. Formuleringen av visionen ska se till att möta upp 

ovanstående för att det inte misslyckas, men även innehålla en strategi för hur visionen ska 

uppnås. En tydlig vision ska innebära att förvirring kring förändringen kan minimeras och att 

de anställda ser hur de ska agera och vad målet är.  

 

I Kotters (1995) förändringsprocess är misstaget att inte sätta upp långsiktiga och kortsiktiga 

mål för förändringen och planera för den. En förändring tar tid och det är viktigt att både 

ledare och anställda är medvetna om att en förändring inte sker över en natt. Med det sagt 

behöver organisationen ha långtgående mål uppsatta men även korta mål för att lyckas allt 

eftersom under processens gång. Nästa fel som en organisation kan göra i sin 

förändringsprocess är, enligt Kotter (1995), att ta ut vinsten av förändringen för snabbt. Detta 

kan resultera i att effekten som förväntades av förändringen uteblir och att förändringen inte 

resulterar vad organisationen hoppats på. Det kan även finnas en känsla hos medarbetare att 

ledare inom organisationen målar upp en felaktig bild av vad förändringen ska resultera i. För 

att minimera risken att ta ut vinsten i förskott hävdar Kotter (1995) att de kortsiktiga målen 

spelar en stor roll. Med kortsiktiga mål kan anställda som är involverade i förändringen 

belönas allt eftersom.  

4.2.3  STRATEGI 

Lacity och Willcocks (2016) påstår att införande av automatisering måste stödjas av att det 

finns en strategi för automatiseringen och att den även måste stödjas av högsta ledningen. 

Att högsta ledningen stödjer förändringen och själva är villiga att leda den anser även Kotter 

(1995) och Sullivan, Rothwell och Balasi (2013), vilka arbetar som förändringsledare och 

konsult, professor på Penn State University och förändringsledare, är nyckelfaktorer för en 

lyckad förändring. Vidare behöver även mellanchefer stödja införande av automatisering för 

att förändringen ska gå att genomföra. Utöver att det krävs en strategi för automatiseringen 

hävdar Lacity och Willcocks (2016) att det även behöver finnas en plan kring utbildning och 

upplärning om automatisering för de anställda. Detta stöds även av Mirvis, Sales och Hackett 

(1991) som belyser att metoder för utbildning, support samt framtagandet av policyer kring 

eventuellt förändrade villkor spelar in i effekterna av införandet av ny teknik.  

 

Enligt Alami (2016) är det viktigt att förändringar anpassas till verksamheten och att en 

förändring inte enbart sker bara för att förändra. Förändringen bör därför vara en del av en 

övergripande strategi för att säkerställa att den anpassas utifrån organisationen och dess 

verksamhet. Anpassning till verksamheten tas även upp av Bensaou och Earl (1998) som 

argumenterar för att det västerländska synsättet skiljer sig från det japanska kring hur system 

ska designas för att förbättra organisatorisk prestation. I väst är principen ”system-design”, 



47 
 

vilket innebär en vilja att införa det mest tekniskt avancerade och eleganta systemet för att 

sedan begära att de anställda anpassar sig till det. Den japanska principen är ”human-design” 

där synsättet är att system ska designas för att utnyttja den tysta och explicita kunskap som 

de anställda redan besitter. Filosofin bygger på att teknologin ska passa medarbetarna som 

använder det snarare än tvärtom.  

 

Enligt Bensaou och Earl (1998) bör företagsledning involvera både IT och verksamheten i den 

gemensamma strategin, det behövs ingen specialhantering av nya IT-system eller liknande. 

Stople et. al. (2017) hävdar däremot att det, i deras fallstudie på en norsk bank som införde 

RPA, fanns fördelar med att dela upp IT-verksamheten och affärsverksamheten. Mindre 

komplexa och ”lättare” IT-tekniker, såsom RPA, kan med fördel ansvaras av en annan 

verksamhet än IT-verksamheten. Lacity och Willcocks (2016) beskriver också att 

automatiseringsprojekt med fördel leds av affärsverksamheten istället för IT-verksamheten. 

IT-verksamheter föreslår Stople et. al. (2017) har tillräckligt med ansvar för att hantera och 

förvalta system och fungera som stödfunktion och att de därför inte har kapacitet att även 

ansvara för mindre IT-tillämpningar. Dock framhäver de, liksom Reich och Benbasat (1996), 

professor på Simon Fraser University och professor emeritus inom Information Management 

Systems på University of British Columbia, samt Teubner (2018), att det är viktigt med ett bra 

samarbete mellan IT- och affärsverksamheten speciellt om mindre ”lättare” IT-tekniker är 

under affärsverksamhetens ansvar. Vidare påstår Lacity och Willcocks (2016) att IT behöver 

involveras tidigt i ett samarbete med affärsverksamheten vid införande av automatisering. 

 

4.2.4  SAMMANFATTNING 

Det finns flera olika motiv till att genomföra en förändring. Ett incitament till att införa RPA är 

främst minskade kostnader. Kunskap om tekniker såsom RPA och AI anses vara kritiskt för en 

organisation och viktigt vid införande av sådana tekniker. För att lyckas med ett införande 

vilket förändrar en verksamhet behöver en organisation skapa ett behov till förändringen. 

Även ledare och nyckelpersoner inom organisationen behöver stödja förändringen. 

Organisationer behöver ha formulerade mål och visioner, vilka ska formuleras på olika nivåer 

samt med olika tidsperspektiv. Uppsatta mål behöver kommuniceras till de anställda för att 

de ska förstå arbetet och förändringens motiv och syfte, vilket kan underlättas om det finns 

en strategi för förändringen. Vidare behöver en strategi för förändring följas av en plan för 

hur förändringen ska genomföras samt eventuella effekter för organisationen. Förändring 

som innebär införande av ny teknik för organisationen, måste vara anpassad till 

verksamheten och dess anställda. Det ställer krav på samarbete mellan IT-avdelning och 

affärsverksamheter.  
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4.3 ATTITYD OCH INSTÄLLNING 

Då en organisation ska genomföra en förändring krävs det acceptans av organisationens 

medarbetarna. Vad medarbetare har för attityd och inställning påverkar således hur en 

förändring kan genomföras och implementeras, se Figur 8, vilket beskrivs i avsnitten nedan. 

Först behöver motstånd i organisationen kring förändring kartläggas och hanteras. Vidare 

behövs ett ledarskap anpassat till organisationens förändring. Ledare behöver involvera 

medarbetare i arbetet. Även utvalda nyckelpersoner inom en organisation kan underlätta ett 

förändringsarbete. Nedan beskrivs även att en kultur vilken främjar förändring behöver 

genomsyra en organisation som står inför en förändring.  

 

Figur 8 – Den del av analysmodellen avsnitt 4.3 behandlar. 

4.3.1  MOTSTÅND TILL FÖRÄNDRING 

Aladwani (2001), professor i informationssystem vid Kuwaits Universitet, hävdar att det finns 

två faktorer som ger upphov till motstånd för förändring inom organisationer: uppfattad risk 

och vanor. Även Sheth (1981), som är forskare inom marknadsföring och psykologi samt 

professor i marknadsföring på Emory Universitet i USA och även medlem i 

The American Psychological Association, beskriver i likhet med Aladwani (2001) att motstånd 

mot innovationer och förändringar består av två psykologiska orsaker: vanor och 

angreppssätt för nuvarande lösningar och sätt samt uppfattade risker med anpassning till det 

nya. Likaså beskriver Elving (2005) att osäkerhet hos anställda under förändring är kopplat till 

konsekvenser för den enskilda individen eller omgivningen som individen utför sitt arbete i. 

Elving (2005) förklarar att osäkerhet vanligen kommer i frågor: ”kommer jag ha kvar mitt jobb 

efter förändringen”, ”kommer jag ha samma medarbetare efter förändringen” och ”kommer 

jag kunna utföra mina arbetsuppgifter på samma sätt som jag är van vid”. I dessa frågor 

handlar osäkerheten om både personliga och sociala konsekvenser. Enligt Sheth (1981) är 

konsekvenserna av förändring kopplade till en medarbetares nuvarande arbetssätt, vilket den 

faktor som spelar störst roll i att motstånd uppstår mot förändring. Vidare beskriver Elving 

(2005) att osäkerhet kring hur ens jobb påverkas av förändringen har tre komponenter. Den 

första är subjektiv erfarenhet eller uppfattning, vilket med andra ord handlar om att samma 

situation kan uppfattas olika av olika personer. Den andra är osäkerhet kring framtiden och 
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huruvida man kommer bli överflödig och då förlora sitt jobb. Slutligen är det osäkerheten 

kring förändringar av själva jobbet i sig.  

För att möta motståndet på bästa sätt behöver ledare därför analysera vilken eller vilka 

faktorer motståndet grundar sig i samt var motståndet finns i organisationen. Aladwani (2001) 

påstår att det inte är någon idé att försöka implementera en förändring om det fortfarande 

finns motstånd som bygger på att anställda känner sig hotade av förändringen eller tvingade 

till den. Istället behöver ledare fokusera på att förändra inställningen hos anställda innan 

förändringen påbörjas. Liknande tillvägagångssätt framhäver Elving (2005) som hävdar att 

organisationen är beroende av medarbetarnas agerande och därför kan organisationer 

enbart förändras om medarbetares beteende förändras. Aladwani (2001) studerar förändring 

i att implementera ett affärssystem och han hävdar att ledare kommer långt med att hantera 

motståndet genom att ha en tydlig strategi för förändringen. Vidare är det viktigt att 

kommunicera förändringen tydligt för att hantera anställdas motstånd, vilket diskuteras 

djupare i avsnitt 4.4.2. Förändringen behöver även vara förankrad i högsta ledningen för att 

inte möta svårigheter med att genomföra och lyckas med en förändring anser Aladwani 

(2001). 

 

En faktor som kan påverka hur anställda reagerar på förändring är den rådande 

arbetssituationen. Om anställda upplever en hög arbetsbelastning och är stressade är risken 

större att attityden gentemot förändringar är negativ enligt Vakola och Nikolaou (2005), 

lektorer inom organisationspsykologi på Athens University of Economics and Business. Det är 

även viktigt hur HR-funktionen hanterar dessa förändringar. Om de anställda känner att de 

har eller kan få kunskap, genom exempelvis utbildning, kan osäkerhet och motstånd minska 

till förändring. Hur engagerade de anställda är för organisationen spelar också roll i hur de 

ställer sig till förändringen och om de motsätter sig den eller inte enligt Vakola och Nikolaou 

(2005). Ju mer engagerade de anställda är och känner sig del av organisationen desto större 

sannolikhet är det att de accepterar en förändring än om de inte känner samma engagemang. 

Vidare beskriver Kotter (1995) att en faktor som behöver hanteras för att lyckas med en 

förändring är att få med de anställda i förändringen och att ta bort hinder som kan stå i vägen 

för att driva igenom förändringen även om det inte är personer som motsätter sig förändring. 

Enligt Kotter (1995) kan ett exempel på hinder som kan stå i vägen för förändringen vara 

organisationsstruktur eller andra riktlinjer inom organisationen som försvårar eller helt enkelt 

blockerar ett initierande. Till skillnad från Kotter (1995) anser Westelius (1996), i sin 

doktorsavhandling där han studerat kommunikationsmönster i olika projekt inom 

ekonomistyrning och informationssystem, att medarbetares olika synsätt och perspektiv till 

en förändring måste fångas upp i en förändring då både positiva och negativa effekter av 

förändringen kan framkomma som exempelvis inte en projektledare eller chef ser i sin 

position. Westelius (1996) resonemang kring involvering av medarbetare för att fånga upp 

flera olika perspektiv både vad gäller positiva som negativa går även i linje med Odars (2019) 

avhandling om Managementinitiativ där hon beskriver att initiativen måste vara 
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meningsskapande för alla nivåer i en organisation. Medarbetare i olika roller och befattningar 

kommer enligt Westelius (2006) se på och uppfatta en förändring olika. Vilket han beskriver i 

en fallstudie av hur Friluftsfrämjandet arbetade med att införa en hemsida. De olika synsätten 

eller ”identiteter” som Westelius (2006) benämner det måste tas hänsyn till i förändringen 

för att en förändring ska bli accepterad. Utöver att få en förändring accepterad av olika 

medarbetare i en organisation är det också viktigt enligt Ives och Olson (1984) i Westelius 

(1996) att lyssna in olika medarbetares syn på en förändring för att fånga upp 

förbättringsmöjligheter med den föreslagna förändring.  

 

4.3.2  LEDARSKAP OCH SAMARBETE INOM ORGANISATIONEN 

Attityd och inställning till förändringar påverkas i stor grad av hur ledare och anställda 

samverkar. Gagné (2018) påstår att medarbetare har ett behov av att uppleva samhörighet 

inom organisationen. En faktor som kan spela in i känslan av samhörighet beskrivs av Elving 

(2005) vara tilliten mellan ledning och anställda. Tillit resulterar i mer positiva attityder, ökad 

delaktighet och prestation. Enligt Gagné (2018) kan känsla av samhörighet uppnås genom att 

främja kvalitativa relationer. Detta innebär i grunden att medarbetaren känner sig förstådd 

och accepterad av andra. I en diskussion i arbetsrelaterade frågor gäller det då att 

medarbetare visar empati för varandra och kan ta andras perspektiv. Gagné (2018) beskriver 

även att samhörighet också handlar om att medarbetare upplever att de jobbar med personer 

som det går att lita på och att det finns en känsla av koppling med åtminstone ett par 

nyckelpersoner inom organisationen. Möten och sociala sammanträdanden främjar också 

känslan av samhörighet samt förståelse för förändringen. 

 

För att en förändring ska kunna gå att genomföra krävs det enligt Strebel (1996) professor på 

International Institute for Management Development i Lausanne, Schweiz, att ledare förstår 

vad förändringen faktiskt kommer att innebära för medarbetarna, vilket kan underlättas om 

ledare och anställda uppfattar organisationens mål med förändring på liknande sätt. Det är 

vanligt att chefer och medarbetare inte förstår varandra och vad en förändring innebär dels 

för organisationen, men även för medarbetarna. Om en organisation har beslutat att 

genomföra en förändring är det viktigt att tänka på att en förändring kan innebära en större 

arbetsbörda för de anställda vid införande av det nya, enligt Vakola och Nikolaou (2015). Det 

krävs därför att ledare i organisationer planerar för hur förändringen ska genomföras för att 

minska onödig stress hos de anställda, då det i avsnitt 4.3.1 har beskrivits att stress kan leda 

till en negativ attityd till förändring. Medarbetare ser generellt förändring som negativt och 

påtvingat, medan chefer ser det som en nödvändighet för organisationen enligt Strebel 

(1996). De olika synsätten påstår Strebel (1996) kan vara en anledning till att motstånd skapas 

mot förändring. Vidare är det viktigt att se förändringen i sitt sammanhang och att en ledare 

kan anpassa den till sin organisation. För att effektivt hantera förändringar som ledare föreslår 

Elving (2005) att ledare ska uppmuntra deltagande av så många anställda som möjligt, att de 

ska ta itu med oro kopplad till förändringen och att säkerställa att ledare själva fungerar som 
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förebilder. Att involvera medarbetare så att de får vara delaktiga i förändringen förespråkas 

även av flera tidigare forskare enligt Gagné (2018).  

 

Vidare kan deltagande se ut på olika sätt, bland annat kan det innebära att involvera 

medarbetare i beslut om hur de utför sitt arbete, hur mål sätts samt hur problem och 

förändringar hanteras. Medarbetarengagemang, enligt Smythe (2008) som är författare av 

flera böcker och föreläsare om engagemang hos medarbetare och förändring inom 

organisationer, kan vara ett tillvägagångssätt för att de anställda ska få en positiv attityd till 

förändring. Vilket även beskrivs av Westelius (1996) där han beskriver vikten av att involvera 

medarbetare inte för att de enbart ska få en positiv roll av förändringen utan för att 

förändringen i sig ska få relevant input från olika perspektiv på hur den kan genomföras på 

bästa sätt. Gagné (2018) hävdar att medarbetares deltagande i en organisations 

förändringsprocess ökar acceptansen, den individuella prestationen och välbefinnandet då 

medarbetarna känner sig mer självständiga och i kontroll.  

 

Att engagera medarbetare i vardagliga beslut påstår Smythe (2008) kräver ett moget 

ledarskap som erkänner att ledare inte har bäst kunskap om allt utan att det blir bäst om 

organisationen hjälps åt. Vidare hävdar Smythe (2008) att när medarbetare ska engageras är 

det viktigt att fundera över och ta i beaktning hur medarbetare har reagerat tidigare på 

förändring och vilka mönster de har idag i sitt arbete. Vidare behöver medarbetare som 

engageras ha möjlighet att bestämma över beslut. Ledare måste därför vara beredda på det 

och sätta upp riktlinjer för hur det ska gå till och vad de kan besluta om. Medarbetare kan 

även behöva få exempel och förebilder hur de kan medverka mer om detta är något nytt för 

organisationen i likhet med vad Elving (2005) beskriver med vikten av ledare som förebilder 

vid förändringar. Smythe (2008) hävdar att medarbetarengagemang ska ske både vid positiva 

situationer liksom negativa för att skapa en helhetsbild för organisationen. Även seniora 

chefer behöver vara införstådda och acceptera nya arbetssätt och beslutsvägar för att 

underlätta medarbetarengagemang men även organisationsförändring. Kotter (1995) ser det 

som en självklarhet att högsta chefen i organisationen måste stödja förändringen, men han 

beskriver också att det krävs ett större engagemang från fler medarbetare för förändringen 

som stödjer den. Vilket även Van der Voet (2016), forskarassistent på Leiden University inom 

förändringsledning och ledarskap inom offentlig sektor, argumenterar för då han påstår att 

det är av stor vikt att beakta förändringsledning som något som måste genomsyra flera 

hierarkinivåer och chefsnivåer. Dessutom att ledarskap och arbete med förändring inte sker 

vid olika tidpunkter för olika chefer eller avdelningar utan det sker parallellt inom alla delar 

av organisationen.  

 

De engagerade medarbetarna behöver bestå av nyckelpersoner samt tillräckligt högt 

uppsatta personer, även om inte alla seniora chefer behöver vara en del av gruppen enligt 

Kotter (1995). Att förankra förändringen i nyckelpersoner hävdar även Teubner (2018) i hans 

explorativa fallstudie där han studerat olika IT-program och vilka utmaningar de har stått 
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inför. Teubner (2018) påstår likt Kotter (1995) även att organisationens högsta ledning 

behöver stödja förändringen. Vidare påstår Kotter (1995) att ledare behöver agera i linje med 

förändringen och visa på att även ledare kan förändras och är villiga att göra det som krävs 

för en lyckad förändring. Kotter (1995) pratar om ”Walk the talk”, vilket innebär att ledare 

visar på förändringen och på sätt reducerar motstånd hos medarbetarna till förändringen. Att 

ledare ska föregå med gott exempel beskriver även Elrod och Tipplett (2002), lektorer inom 

förändringsledning på Alabama universitet, som beskriver att ledare behöver leda vägen i en 

förändring och själv demonstrera att det är möjligt att förändra. Om ledare visar möjligheten 

till förändring hävdar Elrod och Tipplett (2002) att det är lättare att lyckas med en förändring, 

enligt deras sammanställning av femton olika förändringsledningsmodeller.  

4.3.3  INVOLVERING AV NYCKELPERSONER 

Att se till att nyckelpersoner inom organisationen involveras i förändringsprojekt och även får 

nyckelroller inom projekt är något som Teubner (2018) lyfter fram som en viktig faktor för att 

underlätta hantering av motstånd. Att involvera nyckelpersoner anser även Sullivan, Rothwell 

och Balasi (2013), som i sin artikel beskriver en metod för hur man på bästa sätt kan förändra 

en organisation, vara ett av de viktigaste dragen en organisation kan göra för att lyckas med 

en organisationsförändring. Lacity och Willcocks (2016) hävdar att det är viktigt att inkludera 

och involvera sponsorer som agerar stödjande för förändringen och kan se till att 

förändringen sker med rätt resurser och att implementering genomförs från idé till handling. 

Lacity och Willcocks (2016) syn skiljer sig till viss del mot vad Teubner (2018) och Sullivan, 

Rothwell och Balasi (2013) syftar till när de pratar om att involvera nyckelpersoner. 

Nyckelpersoner enligt Teubner (2018) och Sullivan, Rothwell och Balasi (2013) syftar snarare 

till att involvera rätt personer i verksamheten som kan sprida förändringen positivt genom 

organisationen till skillnad mot Lacity och Willcocks (2016) som anser att sponsorer snarare 

ska ha en övergripande roll och se till att förändringsprojekt flyter på.  

 

Battilana och Casciaro (2013), professor inom business och organisationsbeteende på 

Harvard Business School och Professor på Rotman School of Management på University of 

Toronto, beskriver vikten av att ha en så kallad ”change agent” inom organisationen för att få 

med organisationen i en förändring och motverka motstånd. ”Change agent” kan (fritt 

översatt) på svenska beskrivas som en nyckelperson inom organisationen. Vid förändring kan 

nyckelpersoner övertala anställda att minska motståndet och få en positiv inställning till en 

förändring. Vidare delar Battilana och Casciaro (2013) in anställda som inte är positiva till 

förändringen i två olika typer, typer som varken är positiva eller negativa till förändringen och 

de som motsätter sig förändringen helt och hållet. Vilken typ av motståndskraft som den 

anställde relaterar till påverkar hur de svarar på nyckelpersoners försök att omvända den 

anställde till att se förändringen som positiv. Om den anställde motsätter sig förändring kan 

nyckelpersoners försök att övertala sin kollega till en positiv inställning till förändringen slå 

tillbaka till att även nyckelpersonen blir ifrågasättande mot förändringen. Om nyckelpersonen 

och den negativt inställda kollegan har en nära relation till varandra är risken större att 
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effekten blir tvärtemot vad som önskas enligt Battilana och Casciaro (2013). Även 

förändringens karaktär spelar roll för vilken effekt nyckelpersoner kan ha i att omvända 

negativitet och motstånd mot förändring till en positiv känsla. Om förändringens karaktär är 

att förändringen är avvikande och innebär en stor förändring för organisationen har 

nyckelpersonens förhållande till medarbetare som motsätter sig förändring mindre 

betydande roll.  

4.3.4  ORGANISATIONSKULTURENS INVERKAN 

Bland de, av Kane et. al. (2015) professor på Boston College som forskar om hur 

organisationer påverkas av digital transformation, undersökta organisationerna visade det sig 

att digital mognad, det vill säga vilka digitala tekniker man använder och till vilken grad, spelar 

mindre roll för organisationens möjlighet att lyckas med digitalisering och digitala projekt. Det 

som visade sig vara viktigt var att företaget hade en mognad av att arbeta med strategi, en 

mogen kultur för förändring samt talangutveckling. Organisationer som var villiga att anamma 

ny teknik visade sig även lyckas bättre än företag med en låg vilja att använda ny teknik. 

Användarnas villighet att anta ny teknik och förändra sina arbetsmetoder beskrivs vidare av 

Mirvis, Sales och Hackett (1991) som nyckeln till ett effektivt utnyttjande av tekniken som 

införs.  

 

Mirvis, Sales och Hackett (1991) nämner organisationskulturen som en faktor som spelar in i 

effekterna vid införande av ny teknik. Författarna påstår att teknik aldrig introduceras i ett 

vakuum. Både chefer och arbetstagare har ett bagage med erfarenheter som spelar in på 

bildandet av förväntningar och bedömning av inverkan. För att lyckas med en förändring 

såsom AI anser Infosys (2018) att det behövs en organisationskultur som främjar kontinuerligt 

lärande och att organisationen har en transparens genom verksamheten. Även Bensaou och 

Earl (1998) lyfter fram att organisationens kultur spelar en stor roll vid införande av ny 

teknologi. Kane et. al. (2015) menar att en organisationskultur som tillåter anställda att ta 

risker och experimentera är mer benägna att lyckas förändra med teknik. För att främja 

förändring måste tankesättet, enligt författarna, ändras och organisationsstrukturer som är 

starkt förknippade med silostruktur behöver ses över. Vidare hävdar Mirvis, Sales och Hackett 

(1991) att införandet av ny teknik ger organisationer en chans att skicka signaler till de 

anställda om karaktären av organisationskulturen.  

 

När en förändring är i slutskedet är det enligt Kotter (1995) viktigt för organisationer att 

befästa förändringen i organisationskulturen för att den ska bli bestående. Det innebär att 

ledare inom organisationen ska visa medarbetare hur de ska arbeta från och med att 

förändringen är genomförd till att bli bestående, exempelvis med nya riktlinjer. Kotter (1995) 

argumenterar för att detta gäller alla inom organisationen, chefer samt nyanställda chefer 

och medarbetare som ska förstå och arbeta efter organisationens nya karaktär. 
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Kultur kan även diskuteras på olika nivå. Förutom att kultur på organisationsnivå är av stor 

vikt är det även viktigt att en organisations olika verksamheter har en gemensam kultur. Det 

är inte gynnsamt för projekt om exempelvis IT-verksamheten har en kultur och 

affärsverksamheten en annan, utan dessa måste samspela enligt Bensaou och Earl (1998) och 

Teubner (2018). Med andra ord behöver verksamheterna integreras och gränserna suddas ut. 

Att verksamheter måste samverka, speciellt mellan IT och affärsverksamheter, framkommer 

även i en fallstudie av tre kanadensiska livsförsäkringsföretag och deras olika avdelningar av 

Reich och Benbasat (1996). För att lyckas med samverkan föreslår författarna att de 

verksamheter som ska samverka måste förstå och dela gemensamma mål och visioner.  

 

För att en organisation ska transformeras digitalt krävs det enligt Vey et. al. (2017), forskare 

på IBM Research i Zürich, en tydlig kultur som genomsyrar alla verksamheter samt möjliggör 

utveckling och kontinuerligt lärande. Vidare anser författarna att en organisation ska ha 

ansvariga för utbildning och lärande inom organisationen så kallade ”Learning and 

Development Professionals”. De ansvariga, menar Vey et. al. (2017), ska agera ”change 

agents” och fostra en kultur för lärande och utbildning samt se till att det finns organisatoriska 

riktlinjer och strukturer för det. För att främja lärande inom en organisation kan de ansvariga 

för utbildning och lärande exempelvis sätta upp nya former inom organisationen som 

exempelvis Innovation Labs, agila metoder och design thinking. Att arbeta utefter nya 

metoder kan underlätta lärande och fostra en organisationskultur där medarbetare ser 

möjligheter till förändring. Vey et. al. (2017) föreslår även att de ansvariga för lärande och 

utbildning bör ansvara för att skapa en innovativ kultur inom organisationen, samtidigt påstår 

de att det kan vara deras svåraste uppgift. Lärande och innovation är starkt förknippade och 

organisationer samt dess anställda måste kunna lära sig på nytt för att kunna vara innovativa. 

Att främja innovation kan enligt Vey et. al. (2017) vara att skapa riktlinjer för hur nya saker 

kan tillämpas samt att belöna innovativa tankar och idéer.  

 

4.3.5  SAMMANFATTNING 

Motstånd grundar sig i osäkerhet kring förändringen och vad den kan leda till. Även uppfattad 

risk om förändringen och vanor kan ligga till grund för anställdas motstånd mot förändring. 

Anställdas bakgrund och nuvarande arbetssituation kan påverka hur medarbetare ser på en 

förändring. Ledare behöver veta vad som orsakar motståndet för att kunna hantera det vid 

en förändring, men det är också viktigt att medarbetares olika syn på förändringen får gehör 

för att fånga upp både för- och nackdelar med en förändring. Det kan underlättas genom att 

ledare försöker förstå medarbetares perspektiv i en förändring. Att hantera motstånd innan 

förändringen implementeras är viktigt för att förändring ska få ett lyckat resultat. Om en 

förändring kopplas till organisationens strategi genom tydlig kommunikation underlättas 

arbetet mot motståndet. Vidare bör ledare agera förebilder i en förändringsresa för att få 

med de anställda. Engagemang, samhörighet och tillit hos anställda inom organisationen 

bidrar positivt till deras attityd till förändring. Ledare behöver stödja förändringen för att den 

ska gå att genomföras men det krävs en större grupp för att nå bra resultat. Att engagera 
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nyckelpersoner i förändringen kan vara en viktig faktor i huruvida en förändring lyckas eller 

inte. Nyckelpersoner kan informera om förändringen och bidra till en positiv inställning hos 

de anställda. Till sist, krävs det att en organisation har en kultur som främjar förändring för 

att en förändring ska ge lyckat resultat. Organisationer med hög teknisk mognad har även 

bättre förutsättningar att förändring accepteras. Kulturen ska genomsyra alla avdelningar 

inom organisationen då förändringar kopplat till teknik oftast innebär samarbete över och 

mellan avdelningar.  

 

4.4 KOMMUNIKATION 

Hur en organisation kommunicerar med sina anställda påverkar hur en förändring kan 

genomföras och få för resultat. I avsnittet nedan beskrivs hur kommunikation bör ske vid 

förändring och vad det genererar för effekter, vilket är en av tre fokusområden i studiens 

analysmodell, Figur 9.  

 

Figur 9 – Den del av analysmodellen avsnitt 4.4 behandlar. 

 

4.4.1  KOMMUNIKATION INFÖR OCH UNDER FÖRÄNDRING 

Elving (2005) hävdar att osäkerhet under förändringsprocessen vanligen är kopplad till dess 

syfte, utförande och effekter av förändringen samt konsekvenser för enskilda anställda. Att 

anställda har kunskap om förändringen är en förutsättning för att de ska ha förmågan att 

bidra och påverka resultatet, men det hjälper också till att minska osäkerhet och skapa 

villighet. Osäkerhet kan enligt Elving (2005) uppstå då organisationen inte tydligt 

kommunicerar vilka förändringar enskilda anställda behöver anpassa sig till. Sammantaget 

kan effektiv kommunikation av förändringen ses som ett verktyg för att främja ett gott 

resultat samt för att hantera osäkerhet. Enligt Elvings (2005) mening är kommunikation 

avgörande för en effektiv implementation av en organisatorisk förändring. Elving (2005) 

påstår att dålig hantering av kommunikation kring förändringen resulterar i rykten och 

motstånd samt att de negativa aspekterna av förändringen överdrivs. Förändringens utfall är 

beroende på organisationens förmåga att förändra enskilda individers beteenden. Om 

förändringen handlar om att förändra medarbetares arbetsuppgifter är det kritiskt att 

kommunicera och informera detta till de anställda. Med andra ord bör kommunikation med 

berörda anställda, enligt Elving (2005), vara en integrerad del av förändringsstrategin.  
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Organisatorisk kommunikation har vanligtvis två mål enligt Elving (2005). Det första är att 

informera de anställda om deras arbetsuppgifter och formaliteter inom organisationen. Det 

andra målet är att genom kommunikation skapa samhörighet och laganda inom 

organisationen. Det kan exempelvis ske genom att medarbetare och ledare inom olika 

avdelningar och hierarkinivåer kan utbyta erfarenheter vilket främjar samhörigheten inom 

organisationen. I linje med dessa målsättningar kan kommunikation vid organisatorisk 

förändring kopplas till information som ges om förändringen samt samhörighetskänslan inom 

organisationen innan, under och efter förändringen. Om en organisation ska ha en 

samhörighetskänsla vid förändringar, enligt Elving (2005), krävs det att de anställda inom 

organisationen har en gemensam inställning till vad förändringen ska leda till. Anställdas 

inställning till förändring påverkas enligt Van der Voet (2016) av förändringsledarens förmåga 

att kommunicera med hög kvalitet och genom att öka de anställdas medverkan i förändring. 

Studien av Van der Voet (2016) är baserad på empiriska undersökningar i en offentlig 

verksamhet i USA, vilket gör den relevant och användbar i detta arbete då både offentliga och 

privata organisationer studerades.  

 

När en ledare kommunicerar med en högkvalitativ kommunikation hävdar Van der Voet 

(2016) att ledaren kan förklara: 

• ”Varför förändringen är nödvändig och varför den genomförs” 

• ”Hur de anställda kan lyckas med den nya förändringen” 

• ”Varför förändringen är vettig för organisationen” 

• ”Hur de anställda kommer få stöd genom implementeringen” 

• ”Att förändringen sker för organisationen och inte för den enskilda medarbetarens 

intresse” 

 

Dessa faktorer som enligt Van der Voet (2016) bidrar till en högkvalitativ kommunikation 

styrks även av Elrod och Tippett (2002) som påstår att ledare måste kommunicera så att 

förståelse upprättas för förändringen, men även att kommunicera realistiska förväntningar 

av förändringen. Vidare föreslår Elrod och Tippett (2002) att det är viktigt att formulera mål 

och koppla det till de enskilda individerna samt det slutgiltiga målet för förändringen. Även 

Lacity och Wilcocks (2016) hävdar att en organisations interna kommunikation är viktig vid 

införande av automatiserade processer. Enligt Lacity och Wilcocks (2016) ska 

kommunikationen fokusera på förändringens strategi samt vilka effekter och påverkan 

förändringen har samt en tidsplan för arbetet, se avsnitt 4.2. Enligt Elving (2005) är syftet med 

kommunikation under en organisatorisk förändring att förebygga eller att försöka minska 

motstånd till förändring.  

Van der Voets (2016) ovanstående punkter för högkvalitativ kommunikation kan även kopplas 

till det Kotter (1995) nämner som en viktig faktor vid kommunikation av organisationens och 

förändringens vision. När visionen ska kommuniceras ut är det, enligt Kotter (1995), av vikt 

att inte all kommunikation sker exempelvis via organisationens intranät eller liknande utan 
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att kommunikationen även sker ansikte till ansikte och både vid formella och informella 

möten. En fördel är att kommunicera visionen i ett större perspektiv för att anställda lättare 

ska förstå och ta åt sig av visionen.  

4.4.2  KOMMUNIKATION SOM REDUCERAR MOTSTÅND 

Van der Voet (2016) hävdar att verksamhetscheferna är viktiga i kommunikationsarbetet då 

de arbetar nära de som påverkas av organisationen och därmed kan påverka hur 

medarbetarna känner för trovärdighet till förändringen. Detta menar författaren är av större 

vikt i stora och byråkratiska organisationer. För att hantera motstånd till en förändring är det 

enligt Aladwani (2011) viktigt att ha en tydlig kommunikationsstrategi. Kommunikationen ska 

bland annat få ut fördelar med förändringen och vad förändringen kan bidra med. En bra och 

tydlig kommunikationsstrategi ska bygga upp tillit och trovärdighet till förändringen hos de 

anställda. Vidare föreslår Aladwani (2011) att ledare måste kommunicera vad förändringen 

kräver för utbildning och vad de anställa måste lära sig vid implementation. 

Kommunikationen bör även fokusera på ett långsiktigt perspektiv. Med andra ord måste det 

finnas en kommunikationsstrategi för förändringen, men förändringen i sig måste vara en del 

av organisationens övergripande strategi. Aladwani (2011) hävdar att om förändringen är 

kopplad till den övergripande strategin ger det ledare en större möjlighet att påverka sina 

anställda och osäkerhet kring förändring kan minska.  

Duck (1993) beskriver att det finns organisationer som planerar förändringen från start till 

slut utan att involvera medarbetare och där kommunikationen om förändring kommer efter 

att beslut har skett att genomföra den. Enligt författaren är detta ett farligt sätt att hantera 

förändring då det bygger upp en osäkerhet och kan skapa ryktesspridning inom 

organisationen. Enligt Elving (2005) kan utsträckningen av ryktesspridning eller dylikt under 

förändringen vara en indikator på mängden osäkerhet och bristen på kvalitet av den 

information som ges ut om förändringen. Duck (1993) hävdar att ryktesspridning är svårare 

att hantera än motstånd mot förändring och bidrar oftast till en negativ inställning mot 

förändringen. Involveras inte medarbetarna i beslutet eller att kommunikation inte bedrivs 

på ett tydligt sätt enligt medarbetarna, är risken stor för motstånd även om förändringen i sig 

inte är omvälvande. Kommunikation är viktigt inom alla nivåer och mellan alla avdelningar 

och verksamheter inom en organisation. Alla chefer har ansvar i att kommunicera 

förändringen. Det är alltså inte en enstaka avdelnings ansvar att förmedla strategiska eller 

viktiga beslut, exempelvis påstår Duck (1993) att vissa anställda anser att det är upp till 

kommunikationsavdelningen eller HR-avdelningen att kommunicera ut om förändringen. 

Vidare påstår Duck (1993) att kommunikation inte enbart handlar om att kommunicera ut och 

förmedla ett budskap. Det handlar lika mycket om att få medarbetare att förstå, svara på 

frågor, lyssna in vad mottagarna av budskapet tycker om och hur de reagerar på det man just 

kommunicerat.  

 



58 
 

4.4.3  SAMMANFATTNING 

Kommunikation minskar osäkerhet kring en förändring. Det är även en nödvändighet att 

kommunicera för att medarbetare ska kunna engagera sig i och förstå förändringen. Samtidigt 

innebar kommunikation att lyssna in vad medarbetarna tycker och känner kring förändringen. 

Kommunikation kan minska rykten och motstånd av förändring inom organisationen. 

Fortsättningsvis bidrar kommunikation till ett positivt resultat av förändring och möjlighet att 

skapa samhörighet hos organisationens anställda. Det är viktigt att kommunicera mål och 

realistiska förväntningar till de anställda med förändringen. Kommunikation behöver förklara 

varför förändringen genomförs och hur den leder till ett positivt resultat, vilket med fördel 

kopplas till organisationens strategi. Kommunikationen kring förändringen behöver även ske 

enligt en kommunikationsstrategi där löpande kommunikation under förändringsprocessen 

är att föredra. Alla ledare inom en organisation behöver kommunicera vid en förändring, men 

mellanchefer som arbetar nära de anställda anses ha en viktig roll i en organisations 

kommunikationsarbete.  

 

4.5 SYNTES AV TEORETISK REFERENSRAM 

Figur 10 nedan visar faktorer identifierade ur referensramen. Exempelvis beskriver Gagné 

(2018) att det är viktigt att sätta upp en tydlig och gemensam målbild samtidigt som Kotter 

(1995) belyser vikten av att ha både kortsiktigt och långsiktigt uppsatta mål. Dessa åsikter 

tillsammans med övrig teori ligget till grund för två faktorer som inom fokusområdet Mål, 

motiv och effekter anses viktiga att uppnå. Vidare belyste Aladwani (2001) och Sheth (1981) 

exempelvis att anställdas vanor är viktigt att ta hänsyn till i införande av automatisering 

eftersom vanor kan spela in i anställdas attityd och inställning till förändringen. Enligt 

Aladwani (2001) och Sheth (1981) vill anställda vanligtvis behålla sina vanor och kan bli 

negativt inställda till förändringen om de upplever att deras vanor påverkas. Om motstånd 

genereras är det av vikt att den som driver förändringen agerar för att minska motståndet för 

att kunna införa automatiserade processer, vilket är anledningen till att minska motståndet 

anses vara en faktor viktig att uppnå. Vidare anser Elving (2005) att motstånd till förändring 

kan inom en organisation minskas genom en god kommunikation och att det enligt honom 

genomförs genom en kommunikationsstrategi. Uppsättning av en kommunikationsstrategi 

anses därför vara en faktor att uppnå i analysmodellen. Ovanstående redogörelse visar på att 

faktorerna i analysmodellen kan vara kopplade till varandra i ett orsak-effekt-samband och 

att en faktor därmed genererar en annan. I Figur 10 visas samtliga faktorer som identifierades 

i litteraturstudien genom liknande tankesätt och resonemang beskrivet ovan. Den reviderade 

analysmodellens faktorer ligger till grund för analysen där teori och empiri jämförs samt 

analyseras. Faktorerna är viktiga för att besvara studiens frågeställningar, vilka är att kartlägga 

de krav som ställs på organisationer vid införande samt beskriva hur organisationer arbetar 

och bör arbeta vid införande av fullt eller delvis automatiserade processer.  
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Figur 10 – Analysmodellen med faktorer identifierade i referensramen. 
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5 EMPIRI 

Nedan presenteras en sammanställning av insamlad data för respektive organisation som 

studerats. Insamlad data utgörs främst av intervjuer genomförda under huvudstudien, men i 

när det har ansetts vara till hjälp har även intervjuerna i förstudien använts. 

Intervjupersonerna för huvudstudien och förstudien presenteras i bilaga 4 respektive bilaga 1. 

Respektive sammanställning inleds med en beskrivning av organisationen följt av en 

uppdelning baserad på fokusområdena i kombination med en redogörelse av den 

automatisering som gjorts. Kapitlet avslutas med en syntetisering av de olika undersökta 

organisationerna där identifierade likheter och speciella faktorer i enskilda organisationer 

lyfts fram i studiens analysmodell. I syntetiseringen beskriver vi även hur vi har resonerat när 

faktorer har valts ut och placerats i analysmodellens olika fokusområden och underkategorier. 
 

5.1 STENA LINE 

Lars Carlsson (Head of AI) intervjuades via telefon under förstudien och förmedlade då även 

kontakten till personer delaktiga i förändringen som senare intervjuades under huvudstudien. 

Martin Gadd (Technology Lead), Rune Kleiberg (Head of Digital Strategy) och Jan Sjöström 

(Kapten på Stena Line Scandinavica) intervjuades på plats i Göteborg. Vid ett senare tillfälle 

via telefon respektive Skype intervjuades Linnea Berg (andre styrman på Stena Line 

Scandinavica) samt Jari Virtanen (Chief Transformation Officer). Se bilaga 4 för 

sammanställning av huvudstudiens intervjupersoner.  

5.1.1  OM STENA LINE 

Stena Line är, under moderbolaget Stena AB, ett familjeägt färjerederi med basen i Göteborg 

(Stena Line, 2019). 37 fartyg trafikerar 20 olika linjer mellan tio länder i norra Europa. Stena 

Lines omsättning ligger på 14 miljarder SEK och de har 5600 anställda. Koncernen arbetar med 

att transformera organisationen digitalt och har en vision om att år 2021 bli världens första 

kognitiva färjerederi assisterat av artificiell intelligens inom bolagets alla delar. Stena Lines 

resa till att bli ett kognitivt färjerederi beskriver L. Carlsson (2019-02-07) med hjälp av en 

omarbetad skala vilken först användes vid utveckling av självkörande bilar. Denna skala, se 

Figur 11 indikerar graden av automatisering och användandet av AI inom Stena Line. L. 

Carlssons (2019-02-07) uppfattning är att andra företag inte har samma helhetstänk likt Stena 

Line då de tenderar att automatisera enskilda processer och fokusera förändringen på några 

enstaka områden. L. Carlsson (2019-02-07) beskriver att det gjorts flera mindre projekt 

kopplade till AI, men att införandet av AI som beslutsstöd i bränsleoptimeringen är det första 

stora projektet som kommer bli bestående i organisationen. Vidare berättar Kleiberg (2019-

02-19) att de sedan tidigare har arbetat med robotisering där runt 50 processer inom finans 

har automatiserats.  
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Figur 11 - Stena Lines kognitiva resa visualiserad i steg (L. Carlsson, 2019). 

 

Inom Stena Lines del Transformation är det runt 125 anställda fördelade på fem områden; 

Trade Management, Booking & Service Excellence, Operations, Onboard Experience och 

People Dimension, se Figur 12. Dessa fem områdena beskriver Virtanen (2019-03-08) tillkom 

efter att Stena Line beslutat om att transformeras digitalt och speglar hur de arbetar för att 

få bäst effekt av investeringarna kopplade till den digitala transformationen. 

 

 

 

 

Gadd (2019-02-19) beskriver att organisationsstrukturen är stuprörsformad med silos, men 

att det nu pågår en förändring för att skapa ett mer sammansatt Stena Line. Tidigare har Stena 

Figur 12 – Beskrivning av Stena Lines områden i avdelning för digital transformation. Inom det blåmarkerade området, Operations, 

ingår Ship Management vilket är ansvarig enhet för Stena Lines fartyg där AI-algoritmen för bränsleoptimering implementerats. 
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Lines olika verksamheter, exempelvis utomlands, i stort sett fått sköta sig själva och snarare 

opererat liknande franchiseverksamheter, vilket nu ses över då Stena Line omorganiserar för 

att bli en mer centraliserad organisationen. Enligt Virtanen (2019-03-08) har Stena Lines VD 

jobbat mycket med ledningsgruppen för att bryta ned alla silos och öka förmågan och 

möjligheten att arbeta kross-funktionellt samt för att öka lagkänslan inom företaget. En stor 

förändring som genomförts är enligt Kleiberg (2019-02-19) en omorganisering där över 

hälften av Stena IT har förflyttats till Stena Lines transformationsavdelning för att underlätta 

samarbetet mellan IT och verksamheter samt öka möjligheten för dessa att dra nytta av 

varandras kompetenser. 

 

Som tidigare nämnts är Stena Line en decentraliserad organisation tydligt uppdelad i sina 

verksamheter. Med andra ord har det varit en hög grad av självbestämmande ute i respektive 

verksamhet och exempelvis fartygen lyfts fram som självständiga. Enligt Gadd (2019-02-19) 

är det många anställda som arbetat länge inom Stena Line och som gör som de vill och alltid 

har gjort. Att mer inom organisationen centraliseras, vilket innebär att självbestämmandet 

ute i verksamheten minskar, tror Gadd (2019-02-19) innebär att de som motsätter sig 

förändringen mest troligt är de som har jobbat länge inom organisationen. En anställd med 

många år inom Stena Line har dessutom erfarenheter från tidigare både bra och dåliga 

förändringar, vilket kan minska viljan och tron på att testa något igen. Virtanen (2019-03-08) 

beskriver dock att Stena Line ständigt måste förhålla sig till förändringar i omvärlden och att 

det har påverkat dem till att bli förändringsbenägna. Samtidigt ser han förändringsvilja som 

en personlig egenskap, vilket är den egenskap de kommer fokusera på att leta efter hos 

personer i framtida rekrytering. Den del av Operations som arbetar med drift av fartyg 

uppfattar Virtanen (2019-03-08) vara den mest traditionella organisationen och även den som 

är mest tekniktung. Han upplever att medarbetare där är försiktigt pessimistiska till 

förändringen som nu ska ske samtidigt som han belyser att det ”inte går att dra alla över en 

kam” då det även finns de som finner ny teknik ytterst spännande. Enligt uppfattningen av 

Berg (2019-02-25), andre styrman på Stena Line Scandinavica där projektet genomförs, är de 

som arbetar på fartyget öppna gentemot förändring då de är glada för allt som kan underlätta 

deras vardag.  

5.1.2  INFÖRANDE AV AI INOM BRÄNSLEOPTIMERING 

Stena Lines arbete med att införa AI för bränsleoptimering påbörjades runt november-

december 2017. Projektet pågår i området för Operations i underavdelningen Ship 

Management som sköter driften av fartygen. Arbetet startade som ett pilotprojekt med att 

testa att införa AI inom ett av flottans alla 30 fartyg, Stena Line Scandinavica, för att därefter 

ta ställning till om och hur införande ska spridas till övriga fartyg. L. Carlsson (2019-02-07) 

beskriver att det är AI-algoritmer som ska hjälpa styrmännen att läsa av och ta hänsyn till 

faktorer som påverkar hur fartygen ska köras för att förbruka så lite bränsle som möjligt, vilka 

exempelvis är prognoser för vind, vattendjup, strömmar och våghöjd. Med andra ord syftar 

införandet att ge styrmännen bättre beslutsstöd vid bränsleoptimering och inte att ersätta 



63 
 

styrmännens manuella arbete. Eftersom det är styrmännen, maskinisterna och kaptenen som 

är involverade i bränsleoptimering är det de som berörs av förändringen, vilket är en liten del 

av organisationen. Både andre styrman (Berg, 2019-02-25) och kaptenen Sjöström (2019-02-

19) anger att de alltid försökt förbättra hur de arbetat med bränsleoptimering, vilket 

införandet av AI nu ger ny möjlighet till. Vidare beskriver Sjöström (2019-02-19) att 

bränsleoptimering endast är en liten del av de arbetsuppgifter som ligger under deras ansvar. 

Gadds (2019-02-19) uppskattning är att bränsleoptimering utgör cirka 5 % av en kaptens 

totala arbete. Enligt L. Carlsson (2019-02-07) har projektet hög prioritet då det är stora 

kostnader kopplade till bränsleförbrukning, vilket innebär att de ser en stor vinst om det går 

att förbättra bränsleoptimeringen. Dessutom berättar Gadd (2019-02-19) att arbetet med 

bränsleoptimering varierar mycket mellan fartygen och att projektet då innebär en möjlighet 

att jämna ut dessa skillnader. Vidare går även förändringen i linje med Stena Lines 

övergripande mål och vision om att bli ett kognitivt färjerederi assisterat av artificiell 

intelligens.  

Gadd (2019-02-19) beskriver att en konsultfirma anlitades för att hjälpa dem med förarbetet 

genom att bland annat titta på tidigare data för att undersöka möjligheterna att spara in på 

bränsle med hjälp av AI. Dock avslutades samarbetet senare då det inte ansågs tillräckligt 

givande. När möjligheterna var fastslagna berättar Kleiberg (2019-02-19) att han fick sälja in 

projektet till Ship Management och uppåt i organisationen genom att visa på vilka effekter 

det kan ge. Att förändringen stöds av Stena Lines högsta ledning anser Virtanen (2019-03-08) 

vara en stor fördel då projektet får de resurser som krävs. Därefter tillsattes en projektgrupp 

som, utöver de personer som kopplades in vid behov, bestod av en Technology lead, Business 

lead, Transformations lead samt kapten för det fartyg där förändringen skulle genomföras. I 

början handlande det enligt Kleiberg (2019-02-19) mycket om att få kaptenen (Sjöström, 

2019-02-19) och de med teknisk kompetens som exempelvis matematikerna att kunna 

kommunicera då de inledningsvis hade svårt att förstå varandra. Under projektets gång har 

utvecklarna stundvis varit på fartyget för att testa AI-modellen och visa för samt få input från 

styrmännen. Sammantaget anser Kleiberg (2019-02-19) att arbetet i projektgruppen och 

samspelet mellan ”affär och teknik” har fungerat väldigt smidigt. Likaså upplever Sjöström 

(2019-02-19) att samarbetet under införandet av AI har fungerat bra. Vidare ser han att hans 

delaktighet i projektet varit viktigt då han har bidragit till en förståelse för arbetet inom 

fartygen. Dessutom anser Sjöström (2019-02-19) att det varit en betydande faktor att han 

förklarat införandet för besättningen och gjort det på en nivå att de förstår vad den gör och 

vad den kan bidra med. Att kaptenens (Sjöström) delaktighet varit viktig anser även Kleiberg 

(2019-02-19) då mycket förändringsledning har drivits genom honom, vilket även var en 

anledning till att kaptenen (Sjöström) involverades från början. Likaså beskriver Gadd (2019-

02-19) att kaptenens (Sjöström) involvering var viktig för att senare kunna övertyga 

kaptenerna på de andra fartygen. Enligt Berg (2019-02-25) hade hon inte mycket insikt i 

kaptenens (Sjöström) arbete i projektgruppen. Hon beskriver att hon hade uppskattat att vara 

mer insatt i projektet och hade föredragit om det hållits mer möten för att gå igenom 



64 
 

projektet och klargöra vad som skulle införas och hur det skulle gå till. I dagsläget handlar 

projektet enligt Gadd (2019-02-19) om att finjustera AI-modellen till att bli så bra som möjligt 

för att kunna användas av fler fartyg. Sjöström (2019-02-19) anger att de redan använder 

beslutsstödet AI-modellen ger under samtliga av fartygets turer. Kleiberg (2019-02-19) anger 

att det är svårt att avgöra om resultatet av införandet har motsvarat förväntningarna, men 

att de håller på att arbeta med en mer bevisande mätning av de faktiska effekterna.    

5.1.3  KOMMUNIKATION INFÖR OCH UNDER INFÖRANDET 

Gadd (2019-02-19) beskriver att det saknas en intern kommunikationsstrategi generellt inom 

Transformationsavdelningen och beskriver att de behöver jobba med den interna 

kommunikationen på ett mer strukturerat sätt. Enligt Kleiberg (2019-02-19) står Stena Line 

som organisation även inför en stor utmaning i sin interna kommunikation då många 

medarbetare inte har tillgång till en dator eller telefon i sitt arbete. Vidare berättar Virtanen 

(2019-03-08) att det inte funnits någon tydlig kommunikationsplan, men att han ser det som 

en fördel i och med att projektet varit ett pilotprojekt. Kleiberg (2019-02-19) beskriver att de 

vid uppstart kommunicerade ut, via intranät och de interna kanalerna, att införandet av AI på 

Stena Scandinavica var ett pilotprojekt samtidigt som kaptenen (Sjöström, 2019-02-19) fick 

ansvaret att kommunicera ut förändringen till sin besättning. Sjöström (2019-02-19) berättar 

att han kommunicerade till sin besättning via ett möte, men främst under löpande diskussion 

under arbetstid. Vidare nämner Sjöström (2019-02-19) att många i hans besättning hörde 

talas om projektet genom informell kommunikation inom organisationen. Andre styrman 

(Berg, 2019-02-25) uppger att hon inte kan minnas att hon varit med på något 

informationsmöte eller liknande. Enligt henne hade det kunnat kommunicerats ut bättre vad 

införandet av AI faktiskt innebar då det hade givit henne och kollegorna ökad förståelse för 

projektet. Den bristande kommunikationen kring projektet och dess syfte, berättar Berg 

(2019-02-25), gjorde att hon fick en känsla av att de på kontoret upplevde att deras arbete 

med bränsleoptimering inte var tillräckligt bra. Enligt Kleiberg (2019-02-19) har de varit 

tydliga med att kommunicera ut att införandet av AI är ett beslutsstöd och att kaptenen inte 

förlorar något ansvar.  

Virtanen (2019-03-08) anser att det i kommunikationen är viktigt att undvika göra saker större 

än vad de är, samtidigt som saker heller inte ska förminskas. Gadd (2019-02-19) upplever att 

det kommunicerades ut för snabbt när det var tänkt att AI skulle införas på fler fartyg och att 

det inneburit att anställda har förväntat sig att de kommit längre än vad de, vid tidpunkten 

för intervjun, faktiskt hade gjort. Vidare beskriver Kleiberg (2019-02-19) att det under 

projektets gång varit ”lågintensivt löpande kommunikation”. Som tidigare beskrivet fanns det 

inledningsvis kommunikationssvårigheter mellan kaptenen (Sjöström) och de med teknisk 

kompetens, exempelvis matematikerna, då de inte förstod varandra. Kleiberg (2019-02-19) 

berättar att det tog lite tid innan parterna förstod hur de skulle kommunicera med varandra 

och hur de skulle samarbeta på bästa sätt. Vidare anser Kleiberg (2019-02-19) att kaptenen 

(Sjöström) kommer vara central i kommunikationen till övriga kaptener och deras 
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besättningar när införandet av AI i bränsleoptimering kommer spridas. Sammantaget ser 

Kleiberg (2019-02-19) att kaptenen (Sjöström) är en viktig nyckelperson inte enbart i 

införandet inom sitt fartyg utan även vid införandet inom resterande flottan. 

De personer som intervjuades separat på plats i Göteborg uppger liknande formulering av 

målbilden med projektet. Berg (2019-02-25) uppger att hon till en början inte hade klart för 

sig vad det strävades efter att uppnås. Stena Lines övergripande vision och kognitiva resa 

uppfattar Gadd (2019-02-19) som att anställda har hört talas om, men påstår samtidigt att de 

troligen inte är medvetna om vad den faktiskt innebär. Likaså anser Sjöström (2019-02-19) att 

visionen ännu inte genomsyrar företaget. Enligt Virtanen (2019-03-08) är det svårt att svara 

på om Stena Lines vision har nått fram till alla anställda, vilket han uppger är något de lägger 

mycket kraft på. Kleibergs (2019-02-19) uppfattning är att de har varit bättre på att 

kommunicera ut deras vision externt än internt, vilket han ser beror på att de har 

kommunikatörer som är duktiga att kommunicera utåt samtidigt som de har svårigheter med 

den interna kommunikationen. Vidare anser Gadd (2019-02-19) att det generellt är viktigt 

med ”success stories” i kommunikationen kring AI-satsningar.  

5.1.4  MEDARBETARNAS ATTITYD OCH INSTÄLLNING  

Kleiberg (2019-02-19) beskriver att kaptenen (Sjöström) varit nyfiken och engagerad i 

projektet. Gadds (2019-02-19) uppfattning är att kaptenen (Sjöström) var lite skeptisk till en 

början, men att han sedan blev en förespråkare till införandet då han insåg teknikens 

potential. Sjöström (2019-02-19) själv beskriver att hans inställning inte har förändrats under 

projektets gång utan att han har varit positiv till förändringen från början. Berg (2019-02-25) 

uppger däremot att hon och de andra som arbetade på fartyget kände viss skepticism till den 

nya lösningen. Enligt henne grundade sig känslan i att det var ytterligare en teknik de behövde 

lära sig och att det fanns en uppfattning om att det kunde vara krångligt. När de sedan själva 

fick testa AI-modellen och se hur det funkar upplevde Berg (2019-02-25) att inställningen 

skiftade till att bli positiv. Vidare hävdar Sjöström (2019-02-19) att han inte har mött något 

motstånd bland sin besättning gentemot införandet av AI då de såg att förändringen skulle 

underlätta deras arbete. Att det inte uppstått motstånd anges av samtliga intervjupersoner 

till stor del bero på kaptenens (Sjöström) involvering i projektet då Sjöström är en respekterad 

kapten av övrig besättningspersonal samt har lång erfarenhet som kapten. 

 

5.1.5  SAMMANFATTNING 

Stena Line arbetar på koncernnivå med att transformera organisationen digitalt och har en 

vision om att år 2021 bli världens första kognitiva färjerederi assisterat av artificiell intelligens 

inom bolagets alla delar. I linje med den övergripande strategin har de sedan 

november/december 2017 arbetat med att utveckla och införa AI för beslutstöd vid 

bränsleoptimering. L. Carlsson (2019-02-07) beskriver att det är AI-algoritmer som ska hjälpa 

styrmännen att läsa av och ta hänsyn till faktorer som påverkar hur fartygen ska köras för att 

förbruka så lite bränsle som möjligt, vilka exempelvis är prognoser för vind, vattendjup, 
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strömmar och våghöjd. Gadds (2019-02-19) uppskattning är att bränsleoptimering utgör cirka 

5 % av en styrmans totala arbete. Vidare är det en liten del av organisationen som berörs av 

förändringen då det enbart är styrmännen, maskinisterna och kaptenen som är involverade i 

bränsleoptimering. Arbetet startades som ett pilotprojekt med att testa att införa AI inom ett 

av flottans alla 30 fartyg, Stena Line Scandinavica, för att därefter ta ställning till om och hur 

införande ska spridas till övriga fartyg. Nyckelperson i projektet beskrivs vara fartygets erfarna 

kapten (Sjöström, 2019-02-19) då han hjälper de tekniskt kunniga förstå verksamheten och 

hur tekniken behöver anpassas samt då han kommunicerar införandet vidare till 

besättningen. Han anger att det inte varit något motstånd bland hans besättning gentemot 

införandet av AI och att det heller inte varit några problem att samarbeta. Vad som 

framkommer av Gadd (2019-02-19) och Berg (2019-02-25) är att det till en början fanns en 

viss skepticism gentemot förändringen, men att den gick över till att bli positiv i takt med att 

förståelsen kring projektet ökade. I dagsläget handlar projektet enligt Gadd (2019-02-19) om 

att finjustera AI-modellen till att bli så bra som möjligt för att kunna användas av fler fartyg. 

Sjöström (2019-02-19) anger att de redan använder beslutsstödet AI-modellen ger under 

samtliga av fartygets turer. Kleiberg (2019-02-19) anger att det är svårt att avgöra om 

resultatet av införandet har motsvarat förväntningarna, men att de håller                                           

på att arbeta med en mer bevisande mätning av de faktiska effekterna.   
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5.2 SVENSK STORBANK 

Den intervjuande banken är en av Sveriges stora banker, vilka arbetar med effektivisering och 

automatisering av bankverksamhet. Under förstudien uppdagades att banker har, i 

förhållande till andra branscher, arbetat länge med automatisering varav kontakt togs med 

banken under förstudien. Via förstudieintervjuerna kontaktades sedan en medarbetare på 

automatiseringsavdelningen som är affärsanalytiker och utvecklare (hädanefter refererad till 

som utvecklare) och en verksamhets- och processutvecklare (hädanefter refererad till som 

verksamhetsutvecklare). Intervjuerna hölls på plats på bankens huvudkontor, se bilaga 4 för 

intervjuade personernas befattning och tidsåtgång under huvudstudien. För att möta bankens 

krav på anonymitet presenteras inte referenser löpande i texten. Empirin grundar sig på de 

två intervjuer som genomförts hos banken samt genom bankens senaste årsredovisning. Till 

viss del har även den intervjun som under förstudien hölls med två personer, Deputy Head of 

Business support & Development samt Head of Robotic Implementation, från banken använts. 

5.2.1  OM DEN SVENSKA STORBANKEN 

Banken är en av Sveriges stora banker, men har även verksamhet i flera utländska länder. I 

bankens årsredovisning samt under genomförda intervjuer under huvudstudien (2019-03-11) 

beskrivs banken vara decentraliserad med ansvar i respektive avdelning och kontor. Det 

framkommer att det finns uppsatta mål om att effektivisera verksamheten samt att minska 

verksamhetens kostnader. VD:n nämner i bankens årsredovisning 2018 att ett sätt att frigöra 

tid för kund och effektivisera verksamheten är genom digitalisering och automatisering. 

Banken började arbetet med robotisering för cirka tre år sedan. Fokus för automatiseringen 

har varit interna processer för att därefter titta på processer som innehåller kundkontakt. 

Banken har främst arbetat med RPA, men de har även en arbetsgrupp för AI. I stort har banken 

ännu inte integrerat AI i delar av sin verksamhet i jämförelse med till exempel vissa av de 

andra storbankerna i Sverige enligt verksamhetsutvecklaren (2019-03-11).  

I och med bankens beskrivna decentraliserade styrning och att dess verksamhet har bedrivits 

i många år, finns det traditioner och arbetssätt som speglar bankens historia. Kulturen i 

banken beskrivs överlag av utvecklaren på automatiseringsavdelningen (2019-03-11) vara 

trög och att förändringar går långsamt. Samtidigt beskriver han den relativt nya avdelningen 

för robotisering vara mer snabbrörlig än andra avdelningar. Att automatiseringsavdelningen 

är mer snabbrörlig beskriver utvecklaren (2019-03-11) ger en positiv effekt vid samarbete 

med andra avdelningar då anställda på banken är vana vid att det tar tid innan förändringar 

genomförs eller blir klara. När beslut om robotutveckling tas blir roboten färdigutvecklad 

inom några månader och det innebär att de anställda får en tidshorisont att förhålla sig till. 

5.2.2  AUTOMATISERINGSARBETET INOM BANKEN 

För cirka tre år sedan startade bankens arbete med automatisering och under 2017 startades 

en automatiseringsavdelning som enligt utvecklaren (2019-03-11) syftar till att vara ett Centre 



68 
 

of Excellence till hela banken även om de hittills främst jobbat med olika avdelningar i 

Stockholm. Inom automatiseringsavdelningen arbetar medarbetare med olika kompetenser 

och genomför analyser, kravställningar och utveckling. Automatiseringsavdelningen både 

utvecklar och förvaltar bankens robotar. Automatiseringsavdelningen tillhör varken IT eller 

verksamheten, utan ligger under bankens centrala avdelning för infrastruktur. Utvecklaren 

(2019-03-11) beskriver att exempel på robotiseringar som gjorts är sammanställning av data 

i Excel-ark och inmatningar från ett system till ett annat. Vidare är det en administrativ rutin 

som delvis automatiserats genom att steg med manuell handläggning varierats med steg 

utförda av robotar. Verksamhetsutvecklaren (2019-03-11) beskriver att banken använde sig 

av en konsultfirma som fick i uppdrag att analysera flera verksamheter inom banken för att 

göra en bedömning om hur stora delar av nuvarande verksamhetsrutiner som skulle kunna 

vara aktuella att robotisera. 

Tidigare har arbetet med automatisering inte varit strukturerat enligt 

verksamhetsutvecklaren (2019-03-11), men nu har arbetet förändrats då 

automatiseringsavdelningen tagit fram ett formulär som ska fyllas i om en verksamhet önskar 

robotisera en process eller arbetsuppgift. Det är upp till varje avdelning att skicka in förfrågan 

om att automatisera processer. Automatiseringsavdelningen själva är inte ute i verksamheten 

för att leta processer som har potential att robotiseras. Utvecklaren (2019-03-11) beskriver 

att mindre förfrågningar som kommer in exempelvis handlar om en medarbetare som 

tröttnat på att göra en uppgift manuellt. Då automatiseringsavdelningen fortfarande är 

relativt ny berättar utvecklaren (2019-03-11) att de får in många fall möjliga att automatisera. 

När en automatisering har gjorts på en avdelning upptäcks ofta även fler processer möjliga 

att automatisera och som automatiseringsavdelningen kan föreslå att genomföra när de ändå 

håller på. Att hitta fall att automatisera i samma system är enligt utvecklaren (2019-03-11) ett 

sätt för automatiseringsavdelningen att effektivisera sitt arbete eftersom uppstartstiden 

minimeras. En av de stora flaskhalsarna är att det inom banken finns många olika system som 

automatiseringsavdelningen måste lära sig för att kunna robotisera. Vidare anger utvecklaren 

(2019-03-11) att det inte är några hårda krav kring det medarbetarna ska fylla i, vilket gör att 

en del förfrågningar kan vara oklara och att det därför kan krävas mycket tid av 

automatiseringsavdelningen att undersöka om det finns något värde i att automatisera. Dock 

beskriver utvecklaren (2019-03-11) att de samtidigt uppskattar att förslagen inte är för 

genomarbetade eftersom automatiseringsavdelningen då kan anpassa förfrågningarna 

utefter deras möjligheter.  

Att avdelningar vet om att de kan skicka in förfrågningar är tack vare att 

automatiseringsavdelningen marknadsför sig och berättar om de möjligheter som finns. 

Vidare nämner utvecklaren (2019-03-11) att information om automatisering och genomförda 

projekt sprids mellan medarbetare. Verksamhetsutvecklaren (2019-03-11) anser att det kan 

vara svårt att veta vilka processer som går att robotisera, men att det blir lättare att upptäcka 

möjligheter när mer kunskap och erfarenhet erhållits gällande automatisering. Förfrågningar 

som kommer in till automatiseringsavdelningen utvärderas utifrån tre kriterier: 1) 
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tidsbesparing, 2) risk för fel alternativt automatiseringens inverkan på minimering av fel, 3) 

efterföljning av regelverk. Detta innebär att de fall som prioriteras inte behöver vara de för 

banken mest lönsamma utan att det snarare kan prioritera rutiner för att exempelvis följa nya 

regelverk som kommer att införas enligt utvecklare (2019-03-11). Vidare berättar han att det 

är en styrgrupp som tar emot de fall automatiseringsavdelningen vill gå vidare med och som 

då tar beslut om prioritering baserat på automatiseringsavdelningens motivering. Med andra 

ord har inte automatiseringsavdelningen all makt utan de arbetar tillsammans med 

styrgruppen för få förankring i vilka fall som det ska satsas på. Ytterligare en faktor som kan 

påverka prioriteringen är enligt utvecklaren (2019-03-11) huruvida medarbetarna är 

engagerade eller inte i automatiseringen. Detta eftersom engagemang dels gör att 

utvecklingen går fortare och dels för att automatiseringsavdelningen slipper diskussion kring 

att jobb automatiseras bort.   

Verksamhetsutvecklaren (2019-03-11) beskriver att automatiseringsarbetet bedrivs i nära 

samband med automatiseringsavdelningen, men att det inte skapas ett projektteam mellan 

automatiseringsavdelningen och verksamheten. Arbetet beskrivs av båda intervjupersonerna 

(2019-03-11) vara tät och kontinuerlig under arbetsprocessen och utvecklingens gång. 

Verksamheten ritar upp processen och beskriver den med hjälp av instruktioner. 

Automatiseringsavdelningen filmar även hur exempelvis en handläggare arbetar. Därefter 

sätter de upp en kravställning och strategi för hur de tänker gå till väga samt tar emot 

återkoppling för att sedan sätta igång med utvecklingen. Själva arbetsgången beskrivs av 

utvecklaren (2019-03-11) följa agila metoder då vattenfallsmetoden anses vara ett förlegat 

arbetssätt som inte är anpassat för utveckling av robotar. Inom automatiseringsavdelningen 

finns flera utvecklingsteam som tar sig an de prioriterade fallen. Utvecklaren (2019-03-11) 

anger att han sitter i ett team på sju personer och att de arbetar med ungefär tre fall 

samtidigt. Utvecklingsteamen äger det fall de jobbar med och sköter hela arbetet där 

leveransen är inkluderad samt all kontakt med avdelningen där automatiseringen sker. 

Utvecklaren (2019-03-11) berättar vidare att automatiseringsavdelningens team har ett 

uppstartsmöte med den avdelningen där automatiseringen ska ske för att sätta förväntningar, 

riktlinjer och berätta om deras agila arbetssätt. Riktlinjerna beskrivs av utvecklaren (2019-03-

11) vara hårda då det ställs krav på att avdelningen ska vara medgörliga och snabba på att ge 

automatiseringsavdelningen respons för att utvecklingsarbetet av robotarna inte ska stanna 

upp. Vidare är uppföljning av stor vikt för automatiseringsavdelningen då de vill se att effekter 

realiseras, vilket enligt utvecklaren (2019-03-11) skiljer automatiseringsavdelningen från 

andra IT-avdelningar.  

Arbetet med att sätta igång en automatiseringsavdelning och sätta robotar i drift inom 

verksamheten har givit banken erfarenheter till att förbättra sitt arbete. Utvecklaren (2019-

03-11) anger att de har blivit bättre på att vara kritiska till de fall och förfrågningar de får in 

från verksamheten. Med erfarenheter från tidigare fall är det enklare att utvärdera vad som 

är en bra process att robotisera. Det kan exempelvis vara att en process inte går att 

automatisera fullt ut eller att verksamhetens beräknade tidsestimat inte stämmer. Vidare 
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anger utvecklaren (2019-03-11) att de försöker se varje fall ur ett större perspektiv och se ifall 

det finns fler medarbetare som arbetar med samma sak. Det kan nämligen resultera i att 

automatiseringen kan vara mer omfattande än beskrivet, vilket kan kräva ett annat 

angreppssätt samtidigt som det kan ge en större effekt när roboten är i drift. För att 

underlätta arbetet ytterligare försöker automatiseringsavdelningen arbeta med fall där 

processer kan utvecklas i system som automatiseringsavdelningen arbetat i tidigare. Banken 

har många olika IT-system och om utvecklingsarbetet sker i samma eller liknande system 

krävs kortare uppstartstid vilket leder till ett effektivare arbete enligt utvecklare på 

automatiseringsavdelningen (2019-03-11).  

5.2.3  MÅL MED AUTOMATISERING 

Bankens mål med automatisering är att bli mer effektiva och minska kostnader. 

Automatisering ska leda till att anställda får mer tid till värdeskapande uppgifter såsom ökad 

kundkontakt enligt intervjuade personer i huvudstudien (2019-03-11) samt bankens 

årsredovisning 2018. Utvecklaren (2019-03-11) tror att automatisering kommer leda till att 

medarbetare anser att de får mer värdefulla arbetsuppgifter. Utvecklaren (2019-03-11) ger 

exempel på en robot han byggde som frigjorde några timmar av en anställds arbetsdag, vilket 

han ser som den vanliga effekten av automatiseringar som görs. Verksamhetsutvecklaren 

(2019-03-11) beskriver att genomförda automatiseringar har handlat om en respektive två 

heltidstjänster, men att inga anställda inom banken har blivit varslade utan att det enbart är 

externt anställd kontorspersonal som har fått avsluta sitt uppdrag. Vidare berättar 

utvecklaren (2019-03-11) att de ibland arbetat för att till större del automatisera en process, 

men att det senare visat sig inte vara möjligt. Exempelvis finns det fall där enbart 40 % har 

kunnat automatiserats, vilket resulterar i en mindre effektinhämtning. Automatiserade 

processer ledet till att inhyrd personal av extern part kan minskas enligt 

verksamhetsutvecklaren (2019-03-11). Däremot kan robotisering eller annan typ av 

automatisering, såsom AI, på lång sikt innebära att anställda på bank ersätts och behöver 

arbeta med förändrade arbetsuppgifter jämfört med idag. De två intervjuade personerna i 

huvudstudien (2019-03-11) beskriver att det är långt kvar innan anställda på banken ersätt på 

grund av automatisering. En del rutiner och processer går inte att helt automatisera på grund 

av deras komplexitet eller på grund av hur systemet är uppbyggt, vilket gör att det krävs 

manuell handläggning mellan de automatiserade stegen. För att en robot ska kunna sköta en 

hel process krävs tydligare riktlinjer och beslut för hur robotar ska agera enligt utvecklare 

(2019-03-11) på automatiseringsavdelningen. Vidare arbetar medarbetare sällan enbart med 

en arbetsuppgift eller process, vilket gör att deras arbete inte ersätts helt när en robot införs. 

Det innebär snarare att tid frigörs till andra uppgifter eller att minska övertid. Dock finns det 

ännu ingen plan för vad anställda ska göra om en stor mängd av tid frigörs som en effekt av 

automatisering. Däremot anger verksamhetsutvecklaren (2019-03-11) att de kommer behöva 

göra planer och arbeta med scenarion för framtida effekter och utmaningar för 

organisationen.  
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5.2.4  KOMMUNIKATION INFÖR OCH UNDER AUTOMATISERING 

Som tidigare nämnts har bankens automatiseringsavdelning arbetat med intern 

marknadsföring för att sprida kunskap om automatisering samt vad det finns för möjligheter 

för verksamheten. Utvecklaren (2019-03-11) beskriver marknadsföringen som intensiv i 

början och att den genomfördes av en anställd genom möten och seminarium på avdelningar 

samt öppna seminarium för alla medarbetare. Även artiklar på intranätet spred information 

om automatiseringsavdelningens arbete. Kunskap har även spridits genom att medarbetare 

på avdelningar som genomfört en automatisering berättat om arbetet och fört vidare 

information till andra kollegor. Hur robotar påverkar verksamheten och medarbetare är 

frågor som utvecklaren (2019-03-11) anser bör skötas av avdelningschefer. Däremot berättar 

utvecklaren (2019-03-11), att automatiseringsavdelningens uppgift är att säkerställa att 

chefer har den kunskap som krävs för att kommunicera med sina anställda. Båda 

intervjupersonerna under huvudstudien (2019-03-11) samt de två intervjuade i förstudien 

(2019-02-04) påstår att banken kommunicerar om de effekter automatisering kan ha i 

framtiden, exempelvis huruvida automatisering kommer leda till nedskärningar och att 

arbetsuppgifter försvinner. Vidare anser de fyra att det i dagsläget inte är ett hot för 

medarbetarna då det är långt kvar innan automatiseringen har sådana effekter.  

Det uppstartsmöte som automatiseringsavdelningen har med den avdelningen där 

automatiseringen ska ske, anser verksamhetsutvecklaren (2019-03-11) vara av stor vikt då 

det underlättar vidare kommunikation. Under arbetets gång beskrivs kommunikationen av 

utvecklaren (2019-03-11) vara tät och kontinuerlig med dagliga samtal mellan utvecklarna och 

verksamheten. Inom verksamheten där en robot implementeras har information främst 

spridits genom möten. Vid stora mängder information anses även mail vara användbart, men 

det är inget de hittills behövt använda. När kommunikation ska ske och vad som ska 

kommuniceras anser verksamhetsutvecklaren (2019-03-11) vara en svår avvägning. Om 

information kommuniceras ut i ett tidigt skede, men resultatet sedan inte blir det önskvärda 

kan det innebära att de anställda blir besvikna enligt verksamhetsutvecklaren (2019-03-11). 

Om informationen istället kommuniceras ut vid ett senare tillfälle under utvecklingsarbetet 

och resultatet blir önskvärt och bestående kan valet av att informera senare uppfattas av 

medarbetare som bristfälligt. Verksamhetsutvecklarens (2019-03-11) erfarenheter med 

automatiseringar är att den som driver införandet bör kommunicera och informera mer än 

vad hon känner är nödvändigt för att möta medarbetares förväntningar på kommunikation. 

Vidare är hennes uppfattning att utveckling av robotar inte sker lika stegvis och efter modeller 

som vanlig utveckling kan göra, vilket innebär att den ansvarige arbetar med anpassad 

kommunikation snarare än att följa en satt kommunikationsplan. Eftersom det är svårt att 

exakt förutsäga hur införandet av roboten kommer bli är det viktig att kunna vara flexibel och 

kommunicera när det behövs. Även avdelningschefen har ett stort ansvar att kommunicera 

med de anställda. 
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5.2.5  MEDARBETARNAS ATTITYD OCH INSTÄLLNING 

Anställda inom banken beskrivs av verksamhetsutvecklaren (2019-03-11) positivt inställda till 

de förändringar som sker kopplat till automatisering. Inom den administrativa avdelningen 

upplever verksamhetsutvecklaren (2019-03-11) att det generellt inte finns några 

motsättningar gentemot AI och robotar. En förklaring till den positiva inställningen till 

automatisering beskrivs vara avdelningens arbete med processkartläggningar och årliga 

verksamhetsplaner. Under detta arbete är medarbetare involverade i att diskutera 

möjligheter och utmaningar för avdelningen samt vad som bör effektiviseras, vilket sedan 

ligger till grund för de fall som skickas till automatiseringsavdelningen. Att ha koll på sina 

processer är enligt verksamhetsutvecklaren (2019-03-11) avgörande för att lyckas med 

automatisering. Vidare beskriver hon att det är fördelaktigt om avdelningen har en vana av 

att arbeta processorienterat och har en erfarenhet av processkartläggning.  

Båda intervjupersonerna (2019-03-11) upplever den generella attityden inom banken vara 

positiv till användning och implementering av teknik såsom RPA och AI. Enligt utvecklaren 

(2019-03-11) finner de anställda det spännande med förändringar kopplad till sådan teknik. 

Intervjupersonerna från förstudien (2019-02-02) berättar att de anställda känner en stolthet 

i att arbeta med robotisering och att sköta roboten anses vara häftigt. Däremot upplever 

utvecklaren (2019-03-11) att det kan finnas viss skepticism i början av en utvecklingsperiod, 

men att skepticismen snabbt övergår till villighet då de anställda förstår teknikens potential 

och vad som kan uppnås. Automatiseringsavdelningen arbetar även nära berörd avdelning 

vid utveckling av en robot, vilket involverar och gör medarbetarna på avdelningen delaktiga i 

förändringen. Involvering och delaktighet för de anställda på berörd avdelning beskrivs vara 

nyckelfaktorer vid utvecklingen av robotar enligt automatiseringsavdelningens utvecklare 

(2019-03-11). 

Verksamhetsutvecklaren (2019-03-11) anger att medarbetare på IT-avdelningen har upplevts 

initialt ha en negativ inställning till införandet av robotar. En möjlig orsak beskrivs vara att 

systemägarna inte involverades från början i arbetet. Vidare tror verksamhetsutvecklaren 

(2019-03-11) att anställda på IT-avdelningen kan ha känt sig hotade av att en robot införs. 

Den negativa inställningen kan även ha grundats i osäkerhet kring vad en robot kan göra och 

påverka i de befintliga system systemägarna ansvarar för. För att motverka detta beskriver 

verksamhetsutvecklaren (2019-03-11) att de vid nya projekt är noga med att involvera IT-

avdelningen från början och att det har utvecklats ett tätare samarbete med IT-avdelningen 

och andra avdelningar delaktiga i automatiseringen.  

  



73 
 

5.2.6  SAMMANFATTNING 

Banken har fokuserat på att automatisera interna processer med hjälp av robotar, vilket idag 

har resulterat i ett flertal robotar inom olika avdelningar på banken. Målet med 

automatisering inom banken har varit att effektivisera verksamheten och minska kostnader. 

Idag har inga medarbetare inom banken hittills blivit ersatta av robotar och enligt båda 

intervjupersoner är det lång tid kvar innan det kommer ske. Under 2017 startades en 

automatiseringsavdelning som enligt utvecklaren (2019-03-11) syftar till att vara ett Centre 

of Excellence till hela banken. Varje avdelning inom banken har möjlighet att skicka in 

förfrågningar med processer möjliga att automatisera, vilka automatiseringsavdelningen 

sedan utvärderar och prioriterar. Automatiseringsavdelningen arbetar nära verksamheten 

när en robot ska införas och kommunikationen sker kontinuerligt mellan berörda i 

utvecklingsarbetet. Att avdelningar vet om att de kan skicka in förfrågningar är tack vare att 

automatiseringsavdelningen marknadsför för sig och berättar om de möjligheter som finns 

samtidigt som medarbetare delar kunskap med varandra. Hur robotar påverkar 

verksamheten och medarbetare är frågor som utvecklaren (2019-03-11) anser bör skötas av 

avdelningschefer, men att automatiseringsavdelningens uppgift är att säkerställa att chefer 

har den kunskap som krävs för att kommunicera med sina anställda. Att kommunicera i rätt 

tid anges vara en svårighet för chefer inom organisationen enligt verksamhetsutvecklaren 

(2019-03-11). Vidare beskriver båda intervjupersonerna i huvudstudien att medarbetare 

generellt är positivt inställda till automatisering. Dock upplevde verksamhetsutvecklaren 

(2019-03-11) att IT-avdelningen till en början var negativt inställda till automatisering på 

grund av osäkerhet kring robotens kapacitet och påverkan.  
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5.3 NACKA KOMMUN 

På plats hos Nacka kommun intervjuades Ghita Flinckman (förändringsledare), Carina Filipovic 

(enhetschef för arbets- och företagsenheten) samt Malin Jacobsson (karriärvägledare) under 

ett gemensamt möte. Intervjun hölls inledningsvis enbart med Flinckman och Filipovic då 

Jacobsson anslöt senare. Filipovic har i olika chefsroller arbetat på Nacka kommun sedan 2001 

och år 2012 började hon på Arbets- och företagsenheten. Flinckman började arbeta inom 

kommunen 1997 och har sedan dess exempelvis suttit som samordnare för en gruppbostad 

och med olika chefsuppdrag inom äldreomsorgen. Flinckman började på enheten 2011 då den 

startades. Jacobsson har jobbat inom enheten sedan 2016. Under förstudien intervjuades 

Monica Enderstein (tjänsteansvarig digitala tjänster) och Bobbie Baars (tidigare tillförordnad 

tjänsteansvarig digitala tjänster) via Skype. 

5.3.1  OM NACKA KOMMUN 

Nacka kommun ligger i Stockholms län och har runt 4000 anställda (Nacka kommun, 2019). 

Kommunens styrning och ledning sker i de tre processtyperna; huvudprocesser, styrprocesser 

och stödprocesser. Styrprocesser utgörs av stadsledningskontoret där stadsdirektören sitter 

tillsammans med direktörer inom olika områden och ansvarar för den övergripande och 

strategiska styrningen. Stödprocesserna består av olika enheter som genom stöd ska bidra till 

huvudprocessernas mål. Ett exempel på stödenhet är digitaliseringsenheten som jobbar på 

uppdragsbeställning mot intern betalning. Huvudprocesserna ligger till stor del inom olika 

nämnder där förtroendevalda politiker har satt upp mål för respektive process som sedan 

levererar något direkt eller indirekt till medborgarna. Nacka kommun har för varje nämnd 

enheter istället för traditionella förvaltningar. I jämförelse med andra kommuners 

beslutsmodeller beskrivs Nacka kommun vara mer öppet där verksamheten till stor del får 

bestämma själva. 

 

Nacka kommun har i dagsläget tre automatiserade processer varav två finns inom 

Etableringsenheten respektive Arbets- och företagsenheten, som båda svarar under Arbets- 

och företagsnämnden, se Figur 13. Etableringsenheten ansvarar för ekonomiskt bistånd, 

ensamkommande barn och unga samt flyktingmottagande medan Arbets- och 

företagsenheten ansvarar för vuxenutbildning, samhällsorientering och 

arbetsmarknadsinsatser. Nacka kommuns senaste automatiseringsinitiativ har bedrivits inom 

Arbets- och företagsnämnden. Nacka kommun har även beslutat att ha en centraliserad 

funktion för automatisering. De har startat en generell automatiseringstjänst för att ge alla 

verksamheter möjlighet att automatisera processer av olika slag och för att ha en gemensam 

hållning för kommunens automatisering (Nacka kommun, 2018). På Arbets- och 

företagsenheten arbetar totalt 31 anställda. Enheten beskrivs av enhetschef (Filipovic, 2019-

03-04) vara utvecklingsorienterad och präglas av en framåtanda där det inte finns någon 

rädsla för att begå misstag. Går något fel korrigeras det utan att en syndabock behöver pekas 
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ut. På grund av den konstanta strävan efter förbättring är enheten erfaren gällande 

förändringar. 

5.3.2  ROBOTISERINGSINITIATIV INOM NACKA KOMMUN 

Nacka kommun började automatisera ekonomiskt bistånd efter att ha inspirerats av 

Trelleborgs kommun, senare robotiserades handläggningen av ansökan till vuxenutbildningen 

under hösten 2017 vilket de var först i Sverige med att göra. I projektgruppen ingick 

projektledare (Flinckman), karriärvägledare (Jacobsson), skolchef samt representant från 

vuxenutbildningsadministration och digitaliseringsenheten. Flinckman (2019-03-04) lyfter 

fram vikten av att ha rätt personer på rätt plats för att lyckas. Jacobsson ansågs av Filipovic 

(2019-03-04) ha den kapacitet och kompetens som behövdes för att axla den aktiva rollen i 

projektet som det innebar att sköta kontakt med digitaliseringsenheten och dokumentation 

av processen. Utöver den fasta projektgruppen involverades en del medarbetare vid behov, 

exempelvis kommunjuristen. Kontinuerligt rapporterade projektgruppen till en styrgrupp. 

Initiativet till att automatisera togs av enheten själva utan större inblandning av 

kommunledningen och grundade sig i ett behov av att förbättra sina processer då ekonomiskt 

bistånd ansågs ha alldeles för långa svarstider (Flinckman, 2019-03-04). Med andra ord 

handlade syftet att automatisera både om intern effektivisering och ökad kvalitet ut mot 

kund. Ytterligare anledning att automatisera var möjligheten att frigöra tid, minska det 

manuella arbetet samt uppnå än mer rättssäkra beslut, vilket sker till följd av robotens 

konsekventa arbete efter uppsatt regelverk. 

Figur 13 - Nacka Kommuns organisationsstruktur med ansvariga nämnder och dess enheter. De automatiseringsinitiativ som studerats har ägt 

rum inom Arbets- och företagsenheten samt Etableringsenheten (markerat i blått). Bild inspirerad av Nacka kommuns egen organisationsskiss 

(Nacka kommun, 2018). 
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En förutsättning för att kunna robotisera inom ekonomiskt bistånd var att ansökan kom in 

digitalt, vilket för Nacka innebar en förändring där det krävdes en stor kommunikationsinsats 

ut mot medborgarna enligt Filipovic (2019-03-04). I dagsläget kommer runt 70 % av 

ansökningarna in digitalt och detta är en siffra Nacka strävar efter att förbättra eftersom det 

innebär att mer jobb kan utföras av roboten. Digital ansökan har funnits för 

vuxenutbildningen sedan 2005 vilket underlättade för enheten att komma igång med 

robotisering enligt Flinckman (2019-03-04). Inom vuxenutbildningen finns många 

administrativa delprocesser och det var en utmaning att identifiera vilken som skulle 

robotiseras. Medarbetarna var trötta på all administration och delade synen att 

effektivisering var både möjlig och behövlig enligt Flinckman (2019-03-04). Till en början 

ansågs exempelvis betygshanteringen vara lämplig att automatisera, men det visade sig inte 

fungera på grund av att digital signatur inte fanns i verksamhetssystemet. Utmaningen 

handlade varken om tekniken eller vad roboten klarar av, utan om kompabiliteten med 

verksamhetssystemet och komplexiteten av regler. Detta arbete resulterade i att Nacka 

vände fokus från tekniken till att istället titta på möjligheten att skapa förändring av 

arbetssätt, genom kartläggning av arbetsprocesser.  
 

Att kartlägga processer kräver mycket tid och är ett nitiskt arbete. Det är av stor vikt att 

processen kartläggs korrekt och fullständigt eftersom det är det som utvecklarna 

programmerar efter. Vidare är det en utmaning att samla alla medarbetares sätt att arbeta 

för att ta fram den gemensamma bilden av processen roboten ska utgå ifrån. För Nacka 

kommun var det svårare att kartlägga processen inom ekonomiskt bistånd än inom 

vuxenutbildningen enligt Flinckman (2019-03-04). Nacka tog hjälp av en konsultfirma vid 

processkartläggningen vilka filmade och dokumenterade vad en karriärvägledare gjorde för 

att sedan lämna underlaget till utvecklarna på digitaliseringsenheten. Därefter ansvarade 

Nacka själva för valet och köpet av robotverktyget UiPath där processen sedan byggdes och 

då döptes till Yasemin. 

 

För att robotisera krävs att regler tas fram för hantering av olika scenarier. Inom 

vuxenutbildningen tog Nacka fram ett regelverk för när roboten ska lämna över till en 

människa för manuell handläggning. Överlämning till handläggare ska ske då ärendet är för 

komplext eller innehåller felaktiga uppgifter, exempelvis att ansökan omfattar kurser på olika 

nivåer eller att den överstiger det maximala antalet kurspoäng som är tillåtet. För 

robotiseringen av ekonomiskt bistånd togs runt 200 regler fram och för vuxenutbildningen 

var motsvarande antal 15 stycken, men dessa var mer komplexa och svårare att ta fram enligt 

Flinckman (2019-03-04). Dessutom kunde Nacka, vid framtagning av regler för ekonomiskt 

bistånd, ta hjälp av Trelleborg kommun då de genomfört samma förändring. När processen 

för ansökan till vuxenutbildningen hade robotiserats togs det fram en manual kring hur 

handläggning och det nya arbetssättet skulle gå till. I detta arbete beskriver Flinckman (2019-
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03-04) involverades alla karriärvägledare tillsammans med de på administrationen för 

vuxenutbildningen.  

 

Under en workshop gjordes en risk och konsekvensanalys för att diskutera agerandet om 

något skulle hända, exempelvis om roboten skulle stanna, men inget av det som togs upp har 

dock i dagsläget inträffat. Med facit i hand finns det ändå en del områden som, enligt Filipovic 

(2019-03-04), skulle kunna ha planerats bättre eller på ett annat sätt, även om det där och då 

ansågs vara rätt beslut. Exempelvis kunde de i förväg utfört fler kostnadsberäkningar och 

konsekvensanalyser samt mer gedigen efterforskning. Dock kan omfattande förarbete och 

planering leda till att förändring aldrig sker enligt Filipovic (2019-03-04). Vidare hävdar hon 

att inte planera in i minsta detalj kan i själva verket vara en framgångsfaktor då det kan vara 

avgörande för att komma igång med arbetet och inte fastna. Nacka var öppna för att fel kunde 

begås och var beredda att korrigera dessa längs vägen. Ytterligare en lärdom, Flinckman 

(2019-03-04) lyfter fram, är att utvecklarna borde ha varit involverade initialt och under själva 

processbeskrivningen. Hon kan se en vinst i att ha involverat utvecklarna i ett tidigare skede 

för att skapa bättre förutsättningar för att förstå processen och på så sätt skapa än bättre 

förutsättningar för robotens utveckling och incidenthantering.   

5.3.3  MEDARBETARNAS ATTITYD OCH INSTÄLLNING 

När Nacka kommun fick vetskap om Trelleborgs initiativ var den initiala reaktionen nyfiken 

skepticism, men i takt med att roboten infördes i Trelleborg blev de inspirerade till att göra 

samma förändring enligt Filipovic (2019-03-04). Vidare har ingen medarbetare upplevts 

negativt inställd till själva förändringen enligt Flinckman (2019-03-04) och Filipovic (2019-03-

04). De upplevde ingen rädsla att roboten skulle ta över jobben, utan de såg det snarare som 

utveckling av det egna arbetet. Medarbetare såg även en möjlighet att använda sin utbildning 

på ett mer meningsfullt sätt genom att utföra mer inspirerande arbetsuppgifter istället för 

monotona. 

 

En framgångsfaktor som lyfts fram både av Filipovic (2019-03-04) och Flinckman (2019-03-04) 

är att medarbetarna varit delaktiga och engagerade i förändringsresan. Vidare anses det 

viktigt att ledare förhåller sig till och förstår att medarbetares inställning till förändringen kan 

variera under resans gång. Dyker det upp någon farhåga tycker Filipovic (2019-03-04) det är 

viktigt att den lyfts upp och hanteras genom dialog. Om förändringen inte skulle gå framåt 

enligt plan kan medarbetare vilka inte är delaktiga i förändringsarbetet ha svårt att förstå 

situationen, men tack vare tilliten inom organisationskulturen förstår de att förändringen 

kommer fortlöpa. Filipovic (2019-03-04) och Flinckman (2019-03-04) beskriver att alla har 

förståelse för att arbetet med robotisering är nytt, vilket ökar medarbetarnas acceptans för 

svårigheter under vägen.  
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5.3.4  KOMMUNIKATION INFÖR OCH UNDER ROBOTISERINGSARBETET 

Enligt Flinckmans (2019-03-04) beskrivning var det främst under arbetsplatsträffarna en gång 

i månaden information gavs ut och frågor besvarades kring automatiseringsarbetet. 

Information har inte spridits via intranätet i större utsträckning. Kommunikationen beskrivs 

av Filipovic (2019-03-04) ha skett löpande och att det hela tiden varit öppna kort samt att 

information inte undanhållits från medarbetarna. Det är viktigt att transparens präglar 

ledarskapet och genomsyrar organisationen, vilket anses vara centralt inom Nacka kommun. 

Att vara öppen med osäkerheter, fel som begåtts och information som inhämtats skapar 

trovärdighet och tillit. Tack vare öppenheten upplevdes förändringen inte plötslig när den 

kommunicerades ut enligt Filipovic (2019-03-04). I tidigt skede informerades medarbetarna 

om Trelleborgs initiativ och det faktum att Nacka strävade efter att göra en liknande 

förändring. Detta gjorde medarbetarna beredda och gav dem tid att fundera. 

 

I kommunikationen har det varit viktigt att belysa att förändringen inte görs med syftet att 

skära ner på personalstyrkan. Eftersom Nacka kommun växer och antalet medborgare ökar 

menar Filipovic (2019-03-04) att robotisering snarare innebär ett minskat behov av att 

nyanställa i samma takt. Under risk- och konsekvensanalysen fördes en diskussion kring 

huruvida jobben kan försvinna, men detta sågs inte vara en risk vid införandet av Yasemin 

utan snarare en risk på längre sikt. Filipovic (2019-03-04) anser dock att det är svårt att sia in 

i framtiden. Det finns mycket robotar kan utföra, men i viss omfattning kommer det alltid 

finnas ett behov för mänskliga möten. Jobb kommer att försvinna, samtidigt kommer många 

jobb att skapas. Flinckman (2019-03-04) beskriver att behov alltid kommer att finnas och att 

det snarare handlar om att ha en plan för att hinna omskola medarbetarna.   

 

Filipovic (2019-03-04) beskriver att det är viktigt att ledningen är enad och själva kan vila i de 

beslut som tas. Kommunikationen bör vara rak och ärlig för att det inte ska upplevas att det 

finns någon dold agenda. Om medarbetare påverkas individuellt måste de bemötas först och 

inte få informationen i ett öppet möte enligt Filipovic (2019-03-04). Dessutom är det viktigt 

att ge medarbetare tid att uttrycka sig kring förändringen och uppstår motstånd gäller det att 

ledare står stadigt och samtidigt visar förståelse. Vidare beskriver Flinckman (2019-03-04) är 

det viktigt att bjuda in till dialog, lyssna och fånga upp det medarbetare tycker. Ledare bör 

enligt Filipovic (2019-03-04) kommunicera ut att man finns tillgänglig för medarbetarna och 

att medarbetare kan boka in ett möte för att exempelvis diskutera oro kring en förändring.  

 

5.3.5  NACKA KOMMUN IDAG OCH FRAMÅT 

Målet med att robotisera var att ge snabbare handläggning, frigöra tid för medarbetarna och 

främja kundmöten. Dock är det svårt att förutsäga hur förändringen kommer att påverka 

verksamheten enligt Filipovic (2019-03-04). På grund av att det var ett pilotprojekt gjordes 

ingen plan för den frigjorda tiden på detaljnivå. För ekonomiskt bistånd sjönk 

handläggningstiden avsevärt och för vuxenutbildningen har handläggningstiden halverats. I 
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dagsläget jobbar karriärvägledare Jacobsson (2019-03-04) varje vecka med att kontrollera att 

allt flyter på och om något bör förbättras. Då det kvarstår en del scenarier att programmera 

kan det hända att roboten strejkar, men det är inte frekvent förekommande. Under en period 

av övervakande produktion och granskning av robotens arbete gjorde roboten rätt till 92 %, 

vilket Flinckman (2019-03-04) beskriver vara en väldigt hög siffra. Den höga siffran visar på 

vilket grundläggande arbete som gjorts med att definiera robotens steg. Förbättring av 

roboten sker genom kommunikation mellan utvecklarna och Jacobsson tillsammans med 

hennes motpart på digitaliseringsenheten. Finns det ett förbättringsförslag lyfts det till 

Filipovic som tittar närmare på priset kontra effekterna. Flinckman (2019-03-04) beskriver att 

robotiseringen inneburit en kompetensutveckling och förskjutning av Jacobssons roll som 

karriärvägledare. 

Samtliga intervjupersoner påstår att robotiseringen inom Nacka kommun enbart är en början 

och att de ser fram emot att titta vidare på vad mer som kan effektiviseras, både inom 

handläggning och inom administrativa sysslor. Flinckman (2019-03-04) beskriver att många 

kommuner nu är inne på att robotisera ekonomiskt bistånd, men att Nacka kommun vill sätta 

ljus på möjligheten att även automatisera ansökan till vuxenutbildningen och andra 

processer. Flinckman (2019-03-04) och Filipovic (2019-03-04) önskar att roboten ska kunna 

fatta beslut och ser fram emot när lagstiftningen är på plats för detta. Vissa beslut kommer 

dock alltid att behöva fattas av en människa då roboten måste förhålla sig till uppsatt 

regelverk. I dagsläget samverkar medarbetarna med roboten och agerar efter robotens 

förslag på beslut. Filipovic (2019-03-04) belyser att full automatisering inte nödvändigtvis 

behöver innebära att Nacka kommun går ner i personal eftersom antalet medborgare kan öka 

framöver, men det är en självklarhet att arbetsuppgifterna kommer behöva omfördelas. 

Karriärvägledare Jacobsson (2019-03-04) berättar att hon inte är orolig för att en robot 

kommer utföra mer och mer av hennes arbetsuppgifter eftersom hon snarare ser att det blir 

en omfördelning då det skapas andra slags tjänster.  
 

Nackas framåtanda kan dock hindras av att exempelvis lagstiftningar inte hänger med i 

digitaliseringsinitiativ som sker i samhället enligt Flinckman (2019-03-04). Dessutom finns det 

en del interna pusselbitar som först måste falla på plats innan Nacka kommun kan robotisera 

mer. Exempelvis behövs ett modernare verksamhetssystem vilket möjliggör digital signering 

och digitala betygskataloger för automatisering av betygshantering. Som myndighet har 

Nacka kommun mycket administrativt arbete. Filipovic (2019-03-04) beskriver att målet med 

automatisering är att automatisera allt monotont och enformigt arbete inom administration. 

Det kommer innebära att tid kan läggas på annat, vilket medarbetare ser positivt på enligt 

Filipovic (2019-03-04). 
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5.3.6  SAMMANFATTNING 

Nacka kommun har i dagsläget tre automatiserade processer varav två finns inom 

Etableringsenheten respektive Arbets- och företagsenheten, som båda svarar under Arbets- 

och företagsnämnden. Etableringsenheten ansvarar för ekonomiskt bistånd, 

ensamkommande barn och unga samt flyktingmottagande medan Arbets- och 

företagsenheten ansvarar för vuxenutbildning, samhällsorientering och 

arbetsmarknadsinsatser. De började automatisera ekonomiskt bistånd efter att ha inspirerats 

av Trelleborgs kommun för att sedan vara först i Sverige med robotisering av handläggning av 

ansökan till vuxenutbildningen under hösten 2017. Motiven till att automatisera handlade 

både om intern effektivisering och ökad kvalitet ut mot kund, men även möjligheten att 

frigöra tid och minska det manuella arbetet. Nacka tog hjälp av en konsultfirma vid 

processkartläggningen vilka filmade och dokumenterade vad en karriärvägledare gjorde för 

att sedan lämna underlaget till utvecklarna. Att kartlägga processerna var ett mycket nitiskt 

arbete vilket krävde mycket tid.  

Ingen medarbetare har varit negativt inställd till förändringen. Medarbetarna beskrivs inte ha 

upplevt någon rädsla för att roboten skulle ta över jobben, utan de såg det snarare att det 

egna arbetet utvecklades. Medarbetarna inom arbets- och företagsenheten var trötta på all 

administration och delade synen att effektivisering var både möjlig och behövlig. Förutom en 

organisationskultur som präglas av transparens och framåtanda beskrivs en framgångsfaktor 

vara delaktiga och engagerade medarbetare. För ekonomiskt bistånd sjönk 

handläggningstiden avsevärt och för vuxenutbildningen har handläggningstiden halverats. 

Robotiseringen inom Nacka kommun beskrivs enbart vara en början och de ser fram emot att 

titta vidare på vad de kan effektivisera mer.  
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5.4 SKANSKA 

Skanskas arbete med robotisering framkom i förstudien då Anna Lagerhed (tidigare 

projektledare för RPA på Skanska) intervjuades. För huvudstudien besöktes Skanskas 

huvudkontor i Stockholm där intervjuer genomfördes med Ingela Malmros (ekonomiassistent 

på Affärsstöd Ekonomi), Christel Skoog (utvecklingsledare och chef för processutveckling på 

Affärsstöd Ekonomi) och Kristin Westling (gruppchef på Affärsstöd HR-systemstöd). En 

kompletterande intervju hölls även med Anna Lagerhed på telefon, se bilaga 4 för 

sammanställning över intervjuade personer under huvudstudien. 

5.4.1  OM SKANSKA 

Skanska arbetar med byggnation och byggprojekt i olika former. Företaget grundades 1887 i 

Sverige och har idag verksamhet i Sverige, Europa och USA (Skanska Sverige AB, 2019). 

Skanska är en koncern och verksamheten i Sverige drivs genom Skanska Sverige AB, 

fortsättningsvis Skanska. Inom Skanska arbetar 9300 personer och är verksamma inom fyra 

affärsområden; Hus Bostäder, Industrial Solutions, Väg och Anläggning och Hus Kommersiellt 

(Skanska Sverige AB, 2018). Förutom avdelningar för affärsområdena har Skanska avdelningar 

för interna verksamheter och stödfunktioner som exempelvis Affärsstöd. Skanska har arbetat 

med RPA inom avdelningarna för Affärsstöd Ekonomi och Affärsstöd HR, se Figur 14 för var i 

organisationen RPA-arbetet sker.  

Enligt Skoog (2019-04-01) är det runt 58 personer som arbetar inom Affärsstöd Ekonomi. 

Lagerhed (2019-04-16) beskriver vidare att Affärsstöd Ekonomi är uppdelad i arbetsgrupper 

för leverantörsreskontra, kundreskontra, in- och utbetalningar samt kundtjänst. Skanskas 

organisation beskrivs av samtliga intervjupersoner vara decentraliserad och att varje 

avdelning har eget ansvar över sin verksamhet då beslut tas av avdelningschefer. Arbetet med 

RPA beskrivs av Lagerhed (2019-04-16) vanligtvis ske på respektive avdelning och drivas 

separat från varandra. Dock berättar hon att Affärsstöd Ekonomi stöttade avdelningen 

Figur 14 - Skanska Sveriges organisationsstruktur. De blåmarkerade områdena visar var i organisationen arbetet med RPA har 

ägt rum, vilka är avdelningar för Affärsstöd inom Ekonomi respektive HR. 



82 
 

Affärsstöd HR när de senare skulle påbörja utveckling av RPA. Både Skoog (2019-04-01) och 

Westling (2019-04-01) upplever att de ansvariga för RPA på respektive avdelning i dagsläget 

har lite samarbete, men att de delar med sig av respektives erfarenheter och ”best practices”. 

Lagerhed (2019-04-16) anser att arbetet med RPA har varit en stor kulturfråga för Affärsstöd 

Ekonomi, där den första roboten implementerades som ett pilotprojekt. Hon berättar att 

medarbetare behövde förstå hur det var att ha en robot som ”kollega” samt att IT-

avdelningen behövde acceptera och inhämta kunskap i hur robotar ska arbeta i system i 

förhållande till IT-säkerhet. Enligt Westling (2019-04-01) är Affärsstöd HR en 

förändringsbenägen organisation. Malmros (2019-04-01) beskriver att Affärsstöd Ekonomi är 

vana vid förändringar och att ingen är emot tekniska lösningar. Skoog (2019-04-01) beskriver 

att transparens genomsyrar verksamheten och dess ledarskap samt att det går i linje med 

Skanska koncernens värderingar.  

5.4.2  ROBOTISERING INOM SKANSKA 

Lagerhed (2019-04-16) beskriver att Skanska började med att robotisera inom avdelningen 

för Affärsstöd Ekonomi där ansvarig avdelningschef under 2017 initierade ett pilotprojekt för 

RPA efter erfarenheter från hennes tidigare roll inom ett konsultföretag. Enligt Lagerhed 

(2019-04-16) behöver robotiseringsinitiativ komma både från högre ledningsnivå och från 

mellanchefer i organisationen. Kommer initiativet endast från högre chefer ser hon en risk i 

att medarbetare upplever det som ett hot, men om endast lägre chefer inom organisationen 

arbetar med RPA blir arbetet svårt att skala upp. Projektet inom Affärsstöd Ekonomi 

omfattade utveckling av en robot för ekonomihantering och lönerapportering. Syftet var 

främst att kunna bevisa för personer högre upp i organisationen att RPA är genomförbart och 

värt att satsa på ekonomiskt. Lagerhed (2019-04-16) beskriver att hon var gruppchef för 

gruppen kundfakturering/e-faktura samtidigt var hon projektledare för satsningen inom 

Affärsstöd Ekonomi, vilket enligt henne inte var optimalt på grund av arbetsbelastningen det 

innebar. Lagerhed (2019-04-16) anger att hon bland annat arbetade med Skoog (2019-04-01) 

som då var processpecialist och hjälpte de inhyrda konsulterna att förstå processerna som 

skulle automatiseras. Efter Lagerheds (2019-04-16) arbete med RPA inom Affärsstöd Ekonomi 

hjälpte hon Affärstöd HR att komma igång med sin satsning. Därefter anger Lagerhed (2019-

04-16) att Affärsstöd Ekonomi och Affärstöd HR separat har arbetat vidare med RPA. I 

samband med att Lagerhed (2019-04-16) slutade på Skanska skapades en 

processutvecklingsgrupp inom Affärsstöd Ekonomi bestående av tre robotutvecklare och 

Skoog (2019-04-01) som utvecklingsledare.  

 

När RPA-projektet inom Affärsstöd Ekonomi påbörjades beskriver Lagerhed (2019-04-16) att 

projektet tog längre tid än planerat. Enligt henne berodde det bland annat på bristande 

system och testmiljöer, att samarbetet mellan verksamheten Affärsstöd Ekonomi och IT-

avdelningen inte fungerade optimalt samt att personalbyten ägde rum under projektets gång. 

Vidare anser Lagerhed (2019-04-16) att inhyrd konsultfirma hade angett sig ha en högre 
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kompetens inom RPA-utveckling än vad hon sen uppfattade att de hade. Enligt Skoog (2019-

04-01) blev projektet även utdraget på grund av oklarheter kring vem som skulle göra vad. 

Lagerheds (2019-04-16) uppfattning är att ledningen för Skanska sa att de stöttade RPA-

satsningen, men att de i praktiken inte gjorde någonting för att visa deras stöd eller för att 

hjälpa till att få saker gjorda. Med facit i hand anser Lagerhed (2019-04-16) att hon 

tillsammans med sin chef skulle ha lyft automatiseringsinitiativet i organisationen parallellt 

med deras RPA-arbete för att de tillsammans skulle vara redo när det senare blev aktuellt att 

skala upp. Vidare nämner Lagerhed (2019-04-16) att de lade ut en artikel på intranätet om 

pilotprojektet och att hon uppfattade att många medarbetare blev inspirerade och 

intresserade av RPA. Hennes vision var att centralisera arbetet med RPA för hela Skanska. 

Samma vision beskriver även Skoog (2019-04-01) då hon berättar att målbilden för 

processutvecklingsgruppens arbete inom Affärsstöd Ekonomi nu syftar till att den ska 

utvecklas till att bli en tjänst för hela Skanska. Vidare anser hon robotisering inom Skanska 

vara en politisk fråga internt kring var utvecklingen av roboten ska ske och var ansvaret för 

kostnaderna ska placeras. 

 

Skoog (2019-04-01) beskriver att arbetet med RPA inom Affärsstöd Ekonomi inte längre drivs 

som ett projekt utan istället är en del av den dagliga förvaltningen samt att de idag arbetar 

nära och tar hjälp av IT. Enligt Skoog (2019-04-01) arbetar de idag mycket med 

kompetensutveckling och att alla som jobbar med processerna ska ha kunskap kring RPA. 

Sedan 2017 har de arbetat med processförståelse som en förberedelse inför robotisering då 

det är en förutsättning att ha koll på sina processer för att kunna kartlägga dem inför 

robotisering. Enligt Skoog (2019-04-01) har de varit transparanta med att robotisering innebär 

en förändring av ekonomiassistentens roll och att vissa arbetsuppgifter kommer att försvinna. 

Exempelvis handlar det om att ekonomiassistenterna kommer jobba mer analytiskt och vara 

mer ute hos interna kunder och i projekten. Enligt Malmros (2019-04-01) innebär 

robotiseringen att det blir mer stödjande arbete. Sammantaget har det resulterat i att det 

tagits fram en ny arbetsbeskrivning av en ekonomiassistent, vilken de under det senaste året 

har använt vid rekrytering. Vidare berättar Skoog (2019-04-01) att de inom Affärsstöd 

Ekonomi inte har haft en förutbestämd plan för hur tid som frigörs för ekonomiassistenter 

ska användas efter att en process automatiserats utan att det har fallit sig naturligt. Enligt 

Malmros (2019-04-01) har cheferna sagt att de vill ge utrymme för medarbetarna att fokusera 

på bättre service, men anger att det sedan är upp till medarbetarna att tolka vad det innebär 

och hur den frigjorda tiden ska användas. Malmros (2019-04-01) berättar att det är hon själv 

som identifierat nya arbetsuppgifter att göra under den tid som frigjorts efter robotiseringen. 

Framöver ser hon sig exempelvis arbeta med felsökning och analys av varför det ibland blir 

fel i vissa steg. Sammantaget ser hon positivt på att få nya arbetsuppgifter.  

 

Hittills har ingen blivit uppsagd på grund av arbetsbrist till följd av automatisering. Dock anger 

Skoog (2019-04-01) att det under förändringsresan är några personer som valt att avgå, men 

att ingen tydligt sagt att det är på grund av de nya arbetsuppgifterna eller att de motsatt sig 
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förändringen. Enligt Skoog (2019-04-01) har det inte slutat fler under förändringsperioden än 

vad det normalt brukar göra. På lång sikt ser Skoog (2019-04-01) att robotisering skulle kunna 

innebära en nedskärning av anställda, men anger samtidigt att det innan dess kommer ske 

naturliga avgångar och pensionsavgångar vilka tas i beaktning. Idag berättar Skoog (2019-04-

01) att medarbetare själva identifierar processer lämpliga att robotisera. För att få in fler 

förslag är de i processutvecklingsgruppen med på månadsmöten ute i verksamheten för att 

prata om RPA och sprida kunskap om vad en robot kan göra. Det finns ett formulär 

medarbetare kan fylla i om de har ett förslag, men Skoog (2019-04-01) understryker att de 

tar emot förslag oavsett hur de kommer in. När det senare rullar in fler förslag än vad de 

hinner hantera ser hon att det kan vara nödvändigt att strukturera det mer.  

 

Till skillnad mot Affärsstöd Ekonomi har Affärstöd HR enligt Westling (2019-04-01) ingen 

motsvarande utvecklingsgrupp utan de har en RPA-utvecklare inom gruppen för systemstöd. 

Enligt Skoogs (2019-04-01) uppfattning är gruppen för systemstöd inom Affärstöd HR en 

hybrid mellan IT och verksamhet. Westling (2019-04-01) beskriver att deras RPA-utvecklare 

själv lärt sig programmera i programvaran UiPath genom att bland annat ha studerat 

onlinekurser tillgängliga på UiPaths hemsida. Westling (2019-04-01) ser att deras arbetssätt 

kring RPA inom Affärsstöd HR skiljer sig från arbetssättet inom Affärsstöd Ekonomi. Att de, till 

skillnad från Affärsstöd Ekonomi, inte började arbeta med ”business cases” utan att de enbart 

har fokuserat på att testa och lära. Westling (2019-04-01) beskriver att de idag har utvecklat 

ett mer strukturerat arbetssätt kring utvecklingen av robotar och även börjat arbeta med 

”business cases”. Den första roboten som togs fram var en robot som skulle arbeta i Excel då 

de ansåg att RPA-utvecklaren inte skulle behöva börja programmera med hänsyn till något 

system. Roboten kvalitetsgranskar avdelningens bokföringsfil, vilket har inneburit att en 

veckas fulltidsarbete för en grupp medarbetare att kvalitetssäkra filen har med robotens hjälp 

kortats ner till en halvdag. Roboten granskar filen och identifierar alla fel, vilka medarbetarna 

sedan hanterar. Westling (2019-04-01) beskriver att de berörda medarbetarna därmed har 

fått mer tid att lägga på andra typer av förbättringsarbeten. Dessutom har kvaliteten på 

materialet höjts då medarbetarna kunnat få fler kontroller gjorda för att roboten kan kolla av 

mer än vad de kunde hinna med. En annan robot som utvecklats sammanställer 

tjänstgöringsintyg. Precis som Skoog (2019-04-01) beskriver för Affärsstöd Ekonomi anger 

Westling (2019-04-01) att det inte har funnits någon plan för hur frigjord tid ska användas 

efter att en process automatiserats utan att det istället har hanterats allt eftersom. 

 

Innan arbetet började med RPA inom Affärsstöd HR genomfördes ett omfattande systembyte, 

vilket Westling (2019-04-01) beskriver ha lagt grunden för automatiseringen. Detta eftersom 

systembytet innefattade att avdelningen implementerade ett processinriktat arbetssätt där 

alla arbetade efter ett bestämt tillvägagångssätt. Vidare anger Westling (2019-04-01) att de 

fick lägga mycket tid på att få systemen att fungera enligt deras önskemål, vilket innebar en 

hög arbetsbelastning för medarbetarna. Detta främjade en kommunikation kring huruvida 
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RPA kan underlätta arbetet. Slutligen beskriver Westling (2019-04-01) att arbetet med RPA 

sker agilt med fokus på att arbetet ska gå att skala upp.  

5.4.3  KOMMUNIKATION INFÖR OCH UNDER ROBOTISERINGEN 

Skoog (2019-04-01) berättar att de på Affärsstöd Ekonomi kommunicerade ut 

automatiseringsinitiativet under ett informationsmöte då de även höll en tävling om vad 

roboten skulle heta. De har även haft workshops för att diskutera nutid och framtid gällande 

att jobb försvinner. Att vissa arbetsuppgifter kommer att försvinna till följd av 

automatiseringen är något Skoog (2019-04-01) beskriver att de velat vara transparanta med. 

Skoog (2019-04-01) berättar att de inom processutvecklingsgruppen har ett starkt fokus på 

utbildningar och lär andra identifiera processer som kan vara potentiella för automatisering. 

De har börjat komma ut till avdelningens olika grupper för att prata om vad de gör nu och visa 

film på hur roboten jobbar för att sprida kunskap och öka förståelse. Vidare beskriver 

Malmros (2019-04-01) att det inte funnits några svårigheter att kommunicera med RPA-

utvecklare då en robot skulle utvecklas för att automatisera en del av hennes arbetsuppgifter. 

Hennes uppfattning är att ledningen har varit tydliga med att kommunicera att det kommer 

skapas nya arbetsuppgifter samtidigt som roboten kommer ta arbetsuppgifter. 

 

Westling (2019-04-01) beskriver att de i kommunikationen till medarbetarna inom Affärsstöd 

HR fokuserade på att belysa att robotiseringen skulle underlätta deras vardag. Dessutom 

framhävde de också att robotisering var ett sätt att bli av med tråkiga arbetsuppgifter och få 

mer tid till värdeskapande uppgifter. De har även pratat om att det pågår robotiseringsinitiativ 

i samhället och att de inom Skanska också måste robotisera för att hänga med i utvecklingen 

och inte halka efter. Att det med andra ord innebär att det inte är ett alternativ att inte testa 

robotisering. Westling (2019-04-01) berättar att de i dagsläget under månatliga möten 

informerar om vilka processer som har automatiseras då de vill väcka idéer och informera om 

robotiseringens möjligheter. Samtidigt förklarar Westling (2019-04-01) att de inte vill ”göra 

en för stor grej” av RPA då de vill att det ska anses vara en naturlig del av det vardagliga 

arbetet. Vidare beskriver Westling (2019-04-01) att hon och robotutvecklaren inom 

Affärsstöd HR har en ständig dialog med IT då det är IT som ansvarar för de tekniska 

förutsättningarna och då de är beroende av att IT håller dem uppdaterade om kommande 

förändringar.    

5.4.4  MEDARBETARNAS ATTITYD OCH INSTÄLLNING 

Skoog (2019-04-01) berättar att hon trodde att det bland medarbetare skulle uppstå mer 

rädsla kring att roboten skulle ta jobb, men att det snarare handlat om nyfikenhet. Överlag 

beskriver Skoog (2019-04-01) att medarbetarna varit intresserade av att vara delaktiga på 

förändringsresan. Att det inte har upplevts vara ett större motstånd eller osäkerhet kring 

förändring beskrivs av Skoog (2019-04-01) bero på att medarbetare har involverats från 

början av förändringen och de har fått vara delaktiga i att ge förslag. Skoog (2019-04-01) anger 
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att en medarbetares ålder och erfarenhet kan spela roll i inställningen till förändring, vilket 

hon lagt märke till under automatiseringen inom Affärsstöd Ekonomi. Yngre medarbetare 

beskrivs vara mer positiva och nyfikna på förändringar än äldre medarbetare. Däremot 

beskrivs äldre medarbetare istället ha en större erfarenhet av tidigare förändringar och kan 

således ha lättare att acceptera förändring. Enlig Skoog (2019-04-01) har de som varit initialt 

skeptiska övergått till att acceptera förändringen snarare än att motsätta sig den. Samtidigt 

beskriver hon att det finns de som rycker på axlarna och inte bryr sig då de ändå trivs bra inom 

organisationen. Skoog (2019-04-01) anger att hennes chef och övriga ansvariga för de större 

grupperna har diskuterat kring hur skepticism ska hanteras och då främst landat i vikten av 

utbildningar. Enligt Malmros (2019-04-01) har den oro som funnits bland medarbetare varit 

kopplad till vad de ska arbeta med efter robotiseringen, vilket är en osäkerhet som delvis 

fortfarande finns kvar då de nya arbetsuppgifterna ännu inte är satta för alla medarbetare. 

Samtidigt nämnde hon att Affärsstöd Ekonomi inte har kommit till det skedet att de erbjuder 

vägledning i hur frigjord tid kan användas. 

 

Westling (2019-04-01) anger att de inom Affärsstöd HR inte stött på någon oro bland 

medarbetare att bli ersatta av en robot. Den positiva inställningen till RPA såg hon kunna bero 

på att de har haft en hög arbetsbelastning i samband med systembytet och att RPA då har 

upplevts vara en hjälp till avlastning. De frågor som dök upp i början av arbetet beskriver 

Westling (2019-04-01) ha handlat om IT-säkerhet, robotens behörighet och hur de ska agera 

om något går fel.  

 

5.4.5  SAMMANFATTNING 

Skanska har robotiserat flera processer i avdelningarna Affärsstöd Ekonomi och Affärsstöd 

HR. RPA utvecklas inom respektive avdelning och arbetet är decentraliserat vilket går i linje 

med hur resten av Skanskas organisation arbetar. För att arbetet ska skalas upp krävs att det 

tas fram en enhetlig plan för hur RPA ska organiseras på Skanska framöver som helhet. En 

plan behövs även tas fram över vilka kompetenser och organisation som behövs för att ta 

arbetet vidare i större skala, vilket behöver vara förankrat hos ledningen. Projektet inom 

Affärsstöd Ekonomi omfattade utveckling av en robot för ekonomihantering och 

lönerapportering. Syftet var främst att kunna bevisa för personer högre upp i organisationen 

att RPA är genomförbart och värt att satsa på ekonomiskt. Enligt Lagerhed (2019-04-16) tog 

projektet längre tid än planerat bland annat på grund av bristande system och testmiljöer, att 

samarbetet mellan verksamheten Affärsstöd Ekonomi och IT-avdelningen inte fungerade 

optimalt samt att personalbyten ägde rum under projektets gång. Enligt Skoog (2019-04-01) 

blev projektet även utdraget på grund av oklarheter kring vem som skulle göra vad. Vidare är 

Lagerheds (2019-04-16) uppfattning att ledningen för Skanska sa att de stöttade RPA-

satsningen, men att de i praktiken inte gjorde någonting för att visa deras stöd eller för att 

hjälpa till att få saker gjorda. Idag har Affärsstöd Ekonomi en processutvecklingsgrupp och 

arbetet med RPA drivs inte längre som ett projekt utan är istället en del av den dagliga 

förvaltningen. Till skillnad mot Affärsstöd Ekonomi har Affärstöd HR enligt Westling (2019-04-
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01) ingen motsvarande utvecklingsgrupp utan de har en RPA-utvecklare inom gruppen för 

systemstöd. Den första roboten som togs fram var en robot som skulle arbeta i Excel då de 

ansåg att RPA-utvecklaren inte skulle behöva börja programmera med hänsyn till något 

system. Roboten kvalitetsgranskar avdelningens bokföringsfil, vilket har inneburit att en 

veckas fulltidsarbete för en grupp medarbetare att kvalitetssäkra filen har med robotens hjälp 

kortats ner till halvdag. Roboten granskar filen och identifierar alla fel, vilka medarbetarna 

sedan hanterar. Inom både avdelningarna Affärsstöd Ekonomi och Affärsstöd HR uppstod 

mindre rädsla än vad de som drev förändringen hade förväntat. Dock har det funnits viss 

osäkerhet till hur RPA kommer påverka medarbetare och dess arbetsuppgifter framöver. 

 

5.5 SYNTES AV EMPIRI 

I likhet med förstudien och teoretiska referensramen framkommer viktiga faktorer att ta 

hänsyn till samt uppnå vid införande av automatiserade processer från de empiriska 

undersökningarna. Samtliga identifierade faktorer och uppdelningen av dem visualiseras i 

Figur 15 nedan. Faktorer har identifierats baserat på vår tolkning av att flera muntliga eller 

skriftliga källor hänvisade till liknande formuleringar eller att en person med en inflytelserik 

roll i en organisation beskrev faktorn som viktig. Exempelvis framkommer det att skepticism 

gentemot den förändring som ska bedrivas har funnits initialt i samtliga studerade 

organisationer. Om skepticism inte hanteras är vår uppfattning att det kan övergå till 

motstånd och skepticism av den anledningen är en faktor för den som driver en förändring 

att ta hänsyn till. Vidare ser vi att skepticismen har grundat sig i en osäkerhet kring teknikens 

kapacitet och hur införandet upplevs påverka de anställda, vilket gör att vi därför ser minskad 

osäkerhet som en faktor att uppnå. Ytterligare exempel på faktorer vi valt ut i analysmodellen 

är vikten av att uppnå en bra kommunikation mellan IT och verksamhet, då det inom Skanska, 

Nacka kommun och den svenska storbanken framkommit initiala svårigheter i 

kommunikationen mellan parterna då automatisering drivits av verksamheten. Vidare belyser 

de intervjuade att informationsspridning bör ske i ett tidigt skede samt att kommunikationen 

är balanserad i mängden kommunikation och sprids till hela organisationen, vilka vi 

identifierat som viktiga faktorer att uppnå. I Figur 15 visas samtliga faktorer som 

identifierades i de studerade organisationerna genom liknande tankesätt och resonemang 

beskrivet ovan.   

 



88 
 

 

Figur 15 - Analysmodellen baserad på faktorer identifierade hos de studerade organisationerna. 

  



89 
 

6 ANALYS 

Kapitlet inleds med en övergripande jämförelse mellan de organisationer och respektives 

automatiseringsinitiativ som studerats i huvudstudien. Detta för att ge läsaren en snabb 

överblick av vad som karaktäriserar de olika automatiseringsinitiativen då det kan vara bra 

information att ha i åtanke eller återkomma till under det efterföljande avsnittet där 

förändringarna analyseras mer på djupet. I det avsnittet analyseras empiri med hjälp av teori 

för att undersöka likheter och skillnader. Avslutningsvis i kapitlet jämförs studiens 

analysmodeller för den teoretiska referensramen och empirin. En slutgiltig analysmodell med 

faktorer presenteras och resonemang förs hur studiens tre fokusområden relaterar till och 

påverkar varandra.  

 

6.1 JÄMFÖRELSE AV HUVUDSTUDIENS ORGANISATIONER 

I huvudstudien har fyra olika organisationer och deras arbete med RPA och/eller AI studerats 

genom ett antal intervjuer. Organisationerna är verksamma i olika branscher, men fokus har 

varit att analysera förändringen ur ett generellt perspektiv snarare än att dra kopplingar till 

specifika branscher. I nedanstående tabell jämförs de studerade automatiseringsinitiativen 

genom att tydliggöra vad som karaktäriserar dem, se Tabell 1. Förutom att sammanfatta och 

ge överblick av vad som karaktäriserar de olika automatiseringsinitiativen är syftet med 

tabellen även att lyfta fram en del av det som för läsaren kan vara bra att ha i åtanke då 

organisationerna jämförs i avsnitt 6.2. Exempelvis anges vilka befattningar 

intervjupersonerna haft inom respektive organisation då vi ser att det kan påverka den bild 

av automatiseringsinitiativet vi skapat baserat på vad som framställdes, vilket vi förklarar mer 

senare i detta avsnitt. Värt att nämna är dock att vi tvingats utelämna en del faktorer som vi 

ser kan vara relevanta att ta hänsyn till vid jämförelse, men inte anser oss ha tillräckligt belägg 

för att yttra oss om. Bristen på belägg anser vi exempelvis ha berott på att intervjupersoner 

inte haft kunskap kring det vi efterfrågat eller att vi haft svårigheter att skapa oss en 

uppfattning om det som sagts. I efterhand har vi insett att det finns faktorer vi specifikt skulle 

ha frågat om, men samtidigt anser vi att det vara svårt att fånga in alla detaljer på grund av 

tidsbegränsning och mängden information intervjuerna resulterade i.  
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Tabell 1 - Sammanställning av de studerade organisationerna och vad som karaktäriserar deras automatiseringsinitiativ. Se bilaga 1 och 

4 för fullständig beskrivning av varje intervjupersons befattning. 

 Stena Line Svensk Storbank Skanska Nacka kommun 

Intervjuade 
befattningar  
(förstudie och 
huvudstudie) 

1: Kapten  
2: Andre styrman  
3: CTO      
4: Head of AI     
5: Technology Lead 
6: Head of Digital 
Strategy  

1: Affärsanalytiker och 
utvecklare inom 
automatiseringsavdelning 
2: Verksamhet- och 
processutvecklare.  
3: Deputy Head of 
Business support & 
Development.  
4: Head of Robotic 
Implementation 

1: Tidigare projektledare 
för RPA på Affärsstöd 
Ekonomi 
2: Utvecklingsledare på 
Affärsstöd Ekonomi 
3: Gruppchef - Affärsstöd 
HR 
4: Ekonomiassistent 

1: Enhetschef för 
Arbets- och 
företagsenheten 
2: Förändringsledare 
3: Karriärvägledare  
4: Tjänsteansvarig 
digitala tjänster 
5: Tidigare 
tjänsteansvarig 
digitala tjänster 

Form av 
automatisering 

Beslutsstöd för 
bränsleoptimering 

Delar av administrativa 
processer 

Delar av administrativa 
processer 

Delar av 
administrativa 
processer 

Initiativtagare Högsta ledning på 
koncernnivå (VD 
och styrelse) 

Högsta ledning Mellanchef 
(Avdelningschef) 

Mellanchef 
(Enhetschef) 

Part som driver 
automatisering 

Projektgrupp inom 
avdelning för Digital 
Transformation 

Centraliserad avdelning 
för automatisering 

Affärsstöd Ekonomi: 
Processutvecklingsgrupp 
Affärsstöd HR: En RPA-
utvecklare i samråd med 
gruppchef  

Enhetschef, intern 
förändringsledare 
och karriärvägledare 

Organisationsdel 
berörd av 
automatisering  

1 av 30 fartyg inom 
Ship Management 

Interna administrativa 
avdelningar 

Affärsstöd Ekonomi och 
Affärsstöd HR 

Arbets- och 
företagsenheten, 
Etableringsenheten 

Målbild Kostnadsbesparing, 
ökad kvalitet 

Effektivisering, 
kostnadsbesparing 

Effektivisering, 
kostnadsbesparing, ökad 
kvalitet 

Effektivisering, ökad 
service för 
medborgare 

Exempel på 
effekter 

Arbetet för kapten 
och styrmän 
underlättas och 
förbättras 

Avslutat samarbete med 
externt anställd 
kontorspersonal 

Snabbare hantering och 
frigjord tid till mer 
analytiska uppgifter 

Snabbare 
handläggning. Mer 
robotskötande 
uppgifter 

 

Den bild av respektive automatiseringsinitiativ som vi skapat oss har baserats på vår tolkning 

av vad de olika intervjupersonerna har berättat kring deras uppfattning av automatiseringen. 

En intervjupersons upplevelse av hur en förändring gått till kan variera beroende på vilken 

befattning de har och var de befinner sig i förhållande till förändring. Detta innebär att den 

bild vi skapat oss av ett automatiseringsinitiativ kan ha baserats på våra intervjupersoners 

enskilda uppfattningar då vissa perspektiv inte fångats upp. Detta innebär att vår beskrivning 

av förändringen eventuellt inte ger en fullständig och rättvis bild av verkligheten. För att 

underlätta jämförelse mellan organisationerna strävade vi efter att intervjua personer med 

liknande roller i eller utanför förändringen. Detta innefattar medarbetare vilka har påverkats 

av automatisering men själva inte varit delaktiga i framtagandet av RPA eller AI. 
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Organisationerna mötte vår efterfrågan med varierande engagemang och möjligheter att 

avsätta tid. Det har inneburit att vi genomgående inte har kunnat intervjua alla 

intervjupersoner vi ansåg relevanta för att fånga in olika perspektiv eller att vi inte har kunnat 

intervjua liknande roller och befattningar i organisationerna. Endast i en organisation, Stena 

Line, har vi kunnat intervjua en medarbetare som inte varit delaktig i automatiseringsarbetet 

men vars arbete har påverkats av automatiseringsinitiativet. Detta har resulterat i att vi i de 

andra organisationerna gått miste om hur medarbetare i den sitsen själva beskriver hur de 

upplevt automatiseringen. Dock kan delaktighet i automatiseringsarbete variera i omfattning 

och vår uppfattning är att det kan generera olika syn på initiativet. Detta innebär att det är en 

definitionsfråga huruvida en person är delaktig i förändringsarbetet, vilket försvårar 

identifieringen av en intervjuperson som inte varit delaktig förändringsarbetet men som ändå 

har påverkats. Inom Nacka kommun är det en karriärvägledare som har valts ut till att vara 

central i automatiseringsarbetet, men även om övriga karriärvägledare inte har suttit i 

projektgruppen har de varit delaktiga i arbetet genom att diskutera fram vilket arbetssätt som 

roboten ska programmeras efter. Med andra ord ser vi inte i Nacka kommun att det finns en 

person med en roll som i Stena Line motsvaras av andre styrman (Berg, 2019-02-25).   

 

6.2 SYNTETISERING AV EMPIRI OCH TEORI 

Nedan analyseras insamlad empiri genom att undersöka likheter och skillnader mellan 

organisationerna i huvudstudien för att sedan studera huruvida dessa stämmer överens med 

det som framställs i teorin. Avsnittet består av områden som identifierats jämförbara mellan 

organisationerna och områden där teori kan appliceras. I kronologisk ordning inleds avsnittet 

med en redogörelse för initiativ och motiv till införande av automatiserade processer samt hur 

initiativet har initierats i de studerade organisationerna för att sedan följas av hur 

organisationerna arbetar med mål och strategi. Avsnittet fortlöper sedan i en ordning baserad 

på områden som är nära kopplade till varandra. Det analyseras vad som kan utgöra hinder 

och hjälpmedel för innovation och förändring. Vidare beskrivs vikten av involvering och 

medarbetarengagemang följt av verksamhetetens involvering av och samarbete med IT, vilket 

framkom som avgörande i förstudien. Avslutningsvis beskrivs hur kommunikationen kring 

förändringen har sett ut och till vilken grad vi ser att den bör vara strukturerad samt i vilken 

omfattning. 

6.2.1  INITIATIV TILL INFÖRANDE AV AUTOMATISERADE PROCESSER  

Införande av automatiserade processer har i de studerade organisationerna skett till följd av 

olika initiativ. På Stena Line och inom den svenska storbanken tog högsta ledningen beslut 

om att effektivisera verksamheten och automatisering sågs då vara en möjlig lösning. Vidare 

involverades mellanchefer för att undersöka potentiella processer att automatisera inom 

respektive enhet och sedan driva förändringen. Att förändringen initierades av högsta 

ledningen och drevs av mellanchefer tolkar vi som att organisationerna kombinerat strategin 

top-down med strategin centre-down i enlighet med Ryan et. al. (2008). Detta går i linje med 
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Ryans et. al. (2008) rekommendationer då strategin top-down ensamt kan medföra att 

anställda motsätter sig förändringen.  

 

Inom Nacka kommun initierades arbetet med automatisering av ansvarig enhetschef när 

denne blev inspirerad av ett automatiseringsinitiativ i en annan kommun. På liknande sätt 

påbörjades Skanskas arbete med automatisering inom avdelningen för affärsstöd genom att 

avdelningschefen inspirerades av andra organisationers initiativ. Då förändringen inom Nacka 

kommun och Skanska initierats av mellanchefer inom respektives avdelning tolkar vi att 

strategin centre-down har tillämpats enligt Ryans et. al. (2008) beskrivning. Mellanchefernas 

viktiga roll under förändring lyftes fram i förstudien, men stärks även av Conway och Monks 

(2011). Van der Voet (2016) beskriver att förändringsledning måste genomsyra alla 

chefsnivåer, men att verksamhetschefer är viktiga i att förmedla en förändring till anställda. 

Detta på grund av att verksamhetschefer arbetar nära de anställda och har därför större 

direkt påverkan på de anställda jämfört med högre chefer. Dessutom visar 

förstudieintervjuerna samt Skanska och Nacka kommun på att det är fördelaktigt att låta 

mellanchefer ta beslut om vilka processer som ska automatiseras och själva ansvara för att 

driva förändringen, vilket går i linje med fördelarna kopplade till centre-down i teorin. Vidare 

anser Aladwani (2001) att en organisations högsta ledning måste stödja en förändring för att 

lyckas med en förändring då ledningen ansvarar över de faktorer som avgör om förändringen 

kan bli verklighet, såsom exempelvis budget. Ledare kan, påstår Aladwani (2001), influera 

anställda inom organisationen vilket gör att de stödjer förändringen. Det innebär i strategin 

för centre-down en kravställning på mellanchefer att förankra förändringen högre upp i 

hierarkin. Till skillnad mot Nacka kommun visar Skanska på att det kan vara en utmaning att 

skala upp arbetet med RPA om fullt stöd från högsta ledning inte uppnås. Inom Skanska 

framkommer svårigheter att arbeta med RPA i flera processer inom en specifik avdelning, 

men även att besvara ett intresse av att robotisera processer tvärs över organisationen. 

Orsaken till att det varit en svårighet att sprida RPA till flera avdelningar beror enligt tidigare 

projektledare på Skanska (Lagerhed, 2019-04-16) vara att högre chefer inte stödde arbetet 

och inte konkret främjade arbete kring RPA över avdelningsgränserna. Inom Nacka kommun 

har istället en ansvarig medarbetare (Enderstein, 2019-01-14) anställts för att samordna 

automatiseringsarbetet över enheter samt arbeta för fler automatiseringsinitiativ. Tjänsten 

har uppkommit då Nacka kommuns ledning insett behovet och vinsten av att automatisera 

inom flera enheter. Sammantaget kan vi konstatera att huvudstudiens organisationer har, 

precis som de studerade organisationerna i Stoples et. al. (2017) artikel, initierat förändringen 

på olika sätt samt haft ledningens stöd i olika omfattning vilket har fallit väl ut för samtliga 

undersökta organisationer.  

 

Hur initiativet till att automatisera sedan tas vidare och leder till agerande kan vi se olika 

strategier för. Baserat på intervjuerna i förstudien och inom Nacka kommun i huvudstudien 

ser vi att det kan vara en balansgång mellan valet att fortsätta förarbetet och valet att komma 

igång med den faktiska robotutvecklingen. Enligt Enderstein och Baars (2019-01-14) 
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underskattar många komplexiteten av processkartläggning och likaså påstår I. Carlsson (2019-

01-21) att det krävs mycket förarbete för att lyckas med implementation av en robot. 

Samtidigt visar Trelleborg kommuns tillvägagångsätt, enligt Filipovic (2019-03-04), på att det 

kan vara en framgångsrik strategi att sätta bollen i rullning och snabbt komma igång med 

automatisering. Balansgången tas specifikt upp av Filipovic (2019-03-04) i huvudstudien då 

hon beskriver att de inom Nacka kommun hade kunnat göra ytterligare förberedelser, men 

att omfattande förarbete även kan leda till att en förändring aldrig sker. Vidare kan 

organisationer, likt Nacka kommun, ta hjälp av konsultfirmor under förarbetet till att 

exempelvis kartlägga sina processer. Ett annat exempel är den svenska storbanken som tog 

hjälp av en konsultfirma för att bedöma hur stor del av deras nuvarande verksamhetsrutiner 

som skulle kunna vara aktuella att robotisera. Däremot är det inte alltid fördelaktigt att 

använda konsultfirmor. Som I. Carlsson (2019-01-21) beskrev i förstudien misslyckades 

piloten i Kungsbacka kommun bland annat på grund av att den anlitade konsultfirman inte 

hade den kunskap som krävdes kring RPA. Även Stena Line och Skanska tog initialt hjälp av en 

konsultfirma, men valde att avsluta samarbetet då det inte var tillräckligt givande och då de 

insåg behovet av att ha kunskapen inom organisationen.    

 

En strategi för att komma igång med automatisering kan vara att välja mindre processer för 

att sedan skala upp om det anses rimligt. Att ta beslut om att skala upp anser vi handla en 

avvägning mellan uppfattad risk och möjlig vinst. En risk som anses för stor beskriver Turner 

(2005) vara en anledning till att lägga ner projektet och inte skala upp, vilket inte varit fallet i 

något av de studerade organisationerna. Vår uppfattning är att pilotprojekten i de studerade 

organisationerna, istället för att helt undvika risken, snarare handlat om att enligt Turners 

(2005) beskrivning minska den. Vid förändring som innefattar att arbetsuppgifter 

automatiseras finns det, som tidigare nämnt, en risk att motstånd uppstår bland 

medarbetarna. Genom att göra ett pilotprojekt innan ett fullskaligt projekt kan risken till 

motstånd minskas genom att medarbetare får vetskap om förändringens potential. Detta ser 

vi stämma överens med pilotprojektet inom Skanska som enligt Lagerhed (2019-01-18) 

syftade till att bevisa för medarbetare och högsta ledning att robotisering är värt att satsa på, 

vilket dessutom går i linje med Van Teijlingen och Hundley (2014). Liknande strategi har även 

Stena Line som genom valet att fokusera införandet till ett fartyg sedan lättare kan kopiera 

förändringen till andra. Genom att starta småskaligt och automatisera mindre processer eller 

processteg erhåller organisationen möjligheten att testa en robot och samtidigt dra lärdomar 

av förändringsarbetet. Att testa det som eventuellt ska användas i ett fullskaligt projekt är ett 

av de syften med pilotprojekt som Van Teijlingen och Hundley (2014) tar upp. Den möjlighet 

till lärande som ges organisationen beskriver Turner (2005) vara en anledning till att göra en 

pilotstudie. Att dra lärdomar från pilotprojekt är dock inte helt oproblematiskt enligt Van 

Teijlingen och Hundley (2014). Detta eftersom antaganden som görs baserat på pilotprojektet 

kan vara felaktiga när det handlar om fullskaliga projekt. Bara för att medarbetarna 

exempelvis inom Nacka kommun inte motsatt sig de automatiseringsinitiativ som gjorts kan 

de som driver automatiseringen inte anta att reaktionen blir den samma när arbetet senare 
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skalas upp. Detta eftersom effekten av automatisering blir större, vilket påverkar 

medarbetarna mer och därför kan resultera i en annan attityd gentemot förändringen. Precis 

som intervjupersonerna inom Nacka kommun beskriver kan det vara en svårighet att 

förutsäga förändringens påverkan och av den anledningen ser vi en ännu större utmaning i 

att förutse reaktionen då automatiseringsarbetet skalas upp. Likaså anser vi att de som driver 

automatiseringen inte kan anta att det, likt vid pilotprojektet inom Nacka kommun och inom 

Skanska, kommer falla sig naturligt hur den frigjorda tiden ska spenderas utan att det kommer 

krävas en plan då ökad automatisering frigör mer tid än tidigare. Verksamhetsutvecklaren 

(2019-03-11) inom den svenska storbanken visar på medvetenhet kring detta då hon förklarar 

att de framöver kommer planera i större omfattning kring frigjord tid än vad de tidigare gjort. 

Utifrån redovisad teori samt empiri i huvudstudie och förstudie anser vi det sammantaget 

vara fördelaktigt att börja automatisera mindre processer. Detta för att kunna minimera 

risker med ett fullskaligt projekt, för att kunna förbereda organisationen samt för att testa 

användandet av en robot. 

6.2.2  MOTIV TILL ATT AUTOMATISERA 

Gemensamt för alla de intervjuade organisationerna är behovet och önskan att genom 

automatisering effektivisera verksamheten. Hos Skanska, Stena Line och den svenska 

storbanken nämns kostnadsbesparing som en central drivkraft. Vidare beskriver Nacka 

kommun, Skanska och Stena Line en drivkraft i att öka kvaliteten i det arbete som utförs. 

Enligt Mirvis, Sales och Hackett (1991) är det vanligt att automatisering eller innovation 

påbörjas då det finns ett gap mellan den önskvärda och faktiska kvaliteten av den produkt 

eller tjänst som levereras. I Stena Lines fall kan kvaliteten av bränsleoptimeringen öka genom 

robotens mer precisa beräkningar och inom Nacka kommun handlar det om att kvaliteten 

utåt kund ökar genom robotens snabba handläggningstid. Ytterligare ett motiv till att 

automatisera är möjligheten till minskad arbetsbelastning, vilket är ett motiv som samtliga 

organisationer i huvudstudien anger. Med detta motiv kan ytterligare en aspekt kopplad till 

kvalitet adderas då en anställd kan skapa mervärde åt verksamheten genom att lägga frigjord 

tid på mer analytiska och kvalitativa arbetsuppgifter. Sammantaget är vår uppfattning att 

automatisering kan ses som en möjlighet att på ett bättre sätt dra nytta av en organisations 

mänskliga resurser. Dock förutsätter det att det finns en plan på hur nyttjandet av frigjorda 

resurser ska ske. Nacka kommun tar upp svårigheten med att förutsäga hur förändringen 

kommer att påverka verksamheten, vilket också gör det svårt att exempelvis planera för hur 

den frigjorda tiden ska spenderas. Hos Arbets- och företagsenheten på Nacka kommun eller 

hos Skanska fanns det i förväg ingen detaljerad plan kring den frigjorda tiden utan det 

hanterades i takt med att robotiseringen närmade sig sitt slutskede.  

 

Inom både Nacka kommun och Skanska beskrevs det till stor del falla sig naturligt hur den 

frigjorda tiden skulle spenderas, men vår observation är att det inom Skanska även låg ett 

ansvar på medarbetarna att vara aktiva i att identifiera och definiera nya arbetsuppgifter. 

Skanskas och Nacka kommuns roller som berördes av robotiseringen, ekonomiassistent 
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respektive handläggare, innefattar båda repetitivt arbete och vi kan inte urskilja om själva 

befattningen ligger till grund för att ansvaret ligger på den anställde på Skanska men inte på 

Nacka kommun. Vi anser snararare att det är en personlighetsfråga huruvida den anställda är 

med och bestämmer om den frigjorda arbetstiden, vilket även ekonomiassistenten på 

Skanska (Malmros, 2018-04-01) påstår. Dock krävs det större grad av innovation om det är en 

stor del av anställdas arbetsuppgifter som automatiserats, vilket kan innebära att hantering 

av den frigjorda tiden i vidare utsträckning behöver ske i samråd med chef. Om en mindre del 

av en anställds arbetsuppgifter automatiseras eller om den anställde har stor 

arbetsbelastning kan frigjord tid naturligt fyllas av andra arbetsuppgifter utan krav på 

innovativt tänkande. Vi ser även att det kan bli en facklig fråga då anställda inte får bestämma 

sina nya arbetsuppgifter på grund av att förändringen är drastisk och att större delen av den 

anställdes arbete automatiseras. Då detta inte har varit fallet i de studerade organisationerna 

har det inte varit större utmaningar för cheferna att hantera den frigjorda tiden. Detta innebär 

att en i förväg bestämd plan kring hur den frigjorda tiden ska spenderas troligen inte hade 

varit till någon större nytta. På grund av svårigheten att förutsäga om eller hur mycket tid som 

kommer frigöras kan det vid mindre automatiseringar vara att föredra att ta det i steg. Därför 

bör tid först frigöras och därefter kan man ta ett mer samlat grepp om hur tillgänglig tid ska 

användas. Vi anser dock att det kan vara fördelaktigt om medarbetare kan uppmuntras till att 

i förväg börja fundera kring hur de kan bidra med värde till verksamheten då arbetstid frigörs. 

På detta sätt kan hanteringen av frigjord tid ske snabbare och lättare.   

 

Att skapa ett behov av förändring framställs i genomförda intervjuer vara en viktig faktor för 

anställdas inställning, vilket även stämmer överens med teori av Mirvis, Sales och Hacket 

(1991) och Kotter (1995). Mirvis, Sales och Hacket (1991) och Kotter (1995) kopplar skapandet 

av ett behov till att de anställda ska förstå att förändring är brådskande för organisationens 

överlevnad och måste genomföras för att lösa ett eller flera problem. Skanska har enligt 

ansvarig chef (Skoog, 2019-04-01) formulerat ett behov för förändringen genom att 

kommunicera att organisationen måste automatisera för att följa utvecklingen i samhället, 

vilket vi ser som en form av hot då Skanska utan förändringen riskerar att halka efter. Vår 

uppfattning är dock att detta enbart är ett av argumenten till att införa automatiserade 

processer och att behovsbilden även innehåller behov kopplade till förbättring som kan 

inspirera medarbetarna. Det sistnämnda ser vi även i Nacka kommun där ansvarig chef 

(Filipovic, 2019-03-04) beskriver att förändringen kommunicerats ut som en möjlighet att 

effektivisera verksamheten snarare än ett hot eller ett måste. Utifrån de studerade 

organisationerna kan vi inte säga om det ena sättet har genererat en mer positiv inställning 

än det andra, men troligen upplever medarbetarna förändringsresan mer lustfylld om 

formuleringar kring orsaken till förändringen i större utsträckning fokuserar på möjligheter 

snarare än hot. Detta eftersom det kan få medarbetarna att tänka ”det här är en förändring 

vi vill göra då den förbättrar” hellre än ”det här är en situation vi måste bort från och därför 

måste vi göra en förändring”, vilket är mer negativt betingat än det förstnämnda. Enligt 

Vakola och Nikolaou (2005) kan det vara problematiskt om behovet av förändring grundar sig 
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i en hög arbetsbelastning eftersom stressade anställda kan motsätta sig förändringen om den 

upplevs innebära mer arbete. Inom Nacka kommun och Skanska har däremot hög 

arbetsbelastning inte resulterat i negativ inställning och troligen beror detta på att de 

anställda kopplade förändringen till den minskade arbetsbelastning som var resultatet 

snarare än till det extra arbete som skulle krävas för att införa de automatiserade 

processerna.   

6.2.3  MÅL OCH STRATEGI 

Bland de studerade fallen utmärker sig Stena Lines målbild och övergripande strategi genom 

att vara tydlig och visuell, dit initiativ med automatisering enkelt kan kopplas. Dock krävs det, 

enligt Teubner (2018), att den övergripande strategin har kommunicerats ut och nått fram till 

medarbetarna för att den fullt ska tjäna sitt syfte och genomsyra organisationen. Under 

intervjuerna inom Stena Line framkom att medarbetarna har hört talas om Stena Lines vision 

att bli ett ”självkörande kognitivt företag”, men att de troligen inte är medvetna om vad 

visionen faktiskt innebär. Att de inte har full förståelse för visionen påverkar enligt vår 

uppfattning inte medarbetarna i deras vardagliga arbete eller i deras inställning gentemot 

förändringen. Vi ser snarare att det kan vara tillräckligt om förändringen går i linje med 

visionen och att medarbetarna förstår detta, vilket vi uppfattar är situationen för AI-

satsningen inom Stena Line. Detta visar på att det inte enbart är en utmaning att nå ut till alla 

medarbetare, utan att det även är en utmaning att förankra visionen som kommuniceras. Det 

som framkommit i intervjuerna på Stena Line stärker inte Teubners (2018) åsikt att en 

övergripande strategi och vision krävs för att lyckas med en förändring inom en organisation. 

Vidare börjar även Nacka kommuns arbete med automatisering ta form som en övergripande 

strategi för hela kommunen. Automatiseringsinitiativen har spridit sig till flera enheter och 

ansvarig för kommunens digitaliseringsarbete har insett att det behövs en gemensam hållning 

för kommunens automatiseringsarbete för att alla kommunens enheter ska ha möjlighet att 

automatisera och använda inköpt automatiseringsteknik (Enderstein & Baars, 2019-01-14). 

Inom den svenska storbanken kan vi även tyda att det finns en övergripande strategi för 

automatisering i och med att arbetet med automatisering har skett med en centraliserad 

automatiseringsavdelning. På Skanska har automatiseringsarbetet inte skett övergripande för 

hela koncernen utan specifikt för två avdelningar. Därför finns ingen övergripande 

koncernstrategi eller mål med automatiseringen, men de två avdelningar som intervjuades 

(Skoog, 2019-04-01; Westling, 2019-04-01) anger att de har mål för sitt 

automatiseringsarbete. Med andra ord skiljer sig Skanskas automatiseringsarbete från hur 

den svenska storbanken och Stena Line arbetar med mål och strategi övergripande. Alami 

(2016) föreslår att förändring bör vara en del av organisationens övergripande strategi och 

målen bör vara anpassade till verksamheten. Däremot kan Skanskas arbete på respektive 

avdelning anses vara mer anpassat till verksamheten än om arbetet skett via en centraliserad 

automatiseringsfunktion, då de kan agera utefter respektives avdelnings förutsättningar och 

mål, vilket Alami (2016) hävdar är en nyckelfaktor för att lyckas med förändring.  
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Kotter (1995) belyser vikten av att sätta upp både långsiktiga och kortsiktiga mål av en 

förändring. Vidare bör målen enligt Teubner (2018) inte vara för abstrakta då det blir svårare 

för medarbetare att förstå dem. Målbilden för de studerade organisationerna ser vi är eller 

går in under målformuleringen ”att effektivisera verksamheten”. Precis som i Nacka kommun 

kan nedbrytning av målbilden vara ”minska det manuella arbetet och antalet manuella 

processteg”, vilket gör målbilden mindre abstrakt. Det är intressant att alla de intervjuade 

organisationerna har liknande målbild då automatisering hade kunnat haft mål som 

exempelvis fokuserar på att organisationen ska arbeta med nya arbetsuppgifter. Vidare är vår 

uppfattning baserat på förstudien att organisationers syfte med enskilda robotiseringsprojekt 

kan vara att testa sig fram och att erhålla kunskap om automatisering snarare än att uppnå 

ett visst slutstadium. Då automatisering av manuella och repetitiva arbetsuppgifter är nytt för 

de studerade organisationerna i huvudstudien ser vi att detta är en del av syftet med 

automatiseringsinitiativen samtidigt som de har ett slutstadium att sträva mot. Vad 

organisationerna vill uppnå med respektive automatiseringsinitiativ ser vi som tydligt, men 

målbilder och målformuleringar hade kunnat göras mer konkreta om de exempelvis följt 

SMARTA-kriteriet. Dock kan det vara svårt att fullt ut följa detta kriterium eftersom det finns 

en utmaning i att förutse de faktiska effekterna av robotiseringen samt att de 

robotiseringsinitiativ som hittills genomförts enbart är början på en längre förändringsresa 

och fler automatiserade processer. Nacka kommun, liksom de andra organisationerna, 

nämner att de strävar efter att fullständigt automatisera processer till att robotar även ska 

kunna ta egna beslut. Dock är organisationernas automatiseringsarbete endast i en initial fas 

och de har långt kvar innan deras strävan kan bli verklighet.  

 

Mål och motiv för en förändring bör enligt Elrod och Tippett (2002) formuleras både på 

individ- och organisationsnivå, vilket de hävdar att ledare måste hantera vid förändring. Det 

beskriver de utifrån sin studie där de jämfört 15 förändringsmodeller i litteraturen och hur de 

beskriver att ledare ska formulera mål vid förändring. Framförallt behöver ledare vara 

medvetna om vikten av att förändra och få med individer i en grupp och därför kan det vara 

viktigt att fokusera på en medarbetares individuella mål. I de undersökta organisationerna i 

denna studie anser vi inte att individuella mål är uppsatta för automatisering utan mål för 

automatisering är främst kopplade till organisationen i stort. Att bryta ner organisationsmål 

till individuella mål underlättar, enligt vår uppfattning, för styrning av den individuella 

prestationen samtidigt som det kan fungera som en motivator för medarbetaren. Dock ser vi 

en utmaning i att formulera individuella mål vid införande av RPA/AI då det är svårt att 

förutsäga robotiseringens faktiska resultat. Dessutom är det vid automatisering en process 

som effektiviseras snarare än den enskilde medarbetarens arbete. Av den anledningen är det 

svårt att formulera ett mål baserat på den individuella prestationen för exempelvis 

handläggare och ekonomiassistenter. Då processer delvis automatiseras kan medarbetare 

motiveras av att effektivisera den process medarbetaren är involverad i. Däremot är det en 

större utmaning att sätta individuella mål om processer fullt automatiseras eftersom det 

innebär att en medarbetare helt ersätts i processen. I detta fall, men även vid delvis 
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automatisering av processer, ser vi att kompentensutveckling och lärandet av nya 

arbetsuppgifter kan fungera som individuella mål. Det vi ser i huvudstudiens organisationer 

är att kompentensutveckling inte varit förutbestämt att uppnå utan att det snarare setts som 

en positiv möjlighet till följd av förändringen. 

 

6.2.4  HINDER OCH HJÄLPMEDEL FÖR INNOVATION OCH FÖRÄNDRING 

Kotter (1995) beskriver att ett sätt för att lyckas med en förändring är att ta bort hinder som 

kan stå i vägen för att driva den, medan exempelvis Westelius (1996) anser att visst motstånd 

till förändring är nödvändig för att inte en förändring genomförs utan att vara genomtänkt 

utifrån olika medarbetares synsätt och perspektiv. Enligt vår uppfattning finns det olika typer 

av organisationsfaktorer som både kan hindra eller underlätta förändring. Exempelvis anser 

Kane et. al. (2015) att en risktagande organisationskultur är viktigt för att kunna genomföra 

teknikbaserad förändring framgångsrikt och, enligt vår tolkning, även innovation. En 

risktagande kultur innebär att organisationer kommer att misslyckas på vägen, men Kane et. 

al. (2015) ser detta som nödvändigt för att kunna lyckas långsiktigt. Enligt Filipovics (2019-03-

04) beskrivning är Nacka kommun en utvecklingsorienterad organisation som inte är rädda 

att begå misstag utan präglas av framåtanda, vilket vi ser går i linje med Kane et. al. (2015). 

Som Filipovic (2019-03-04) beskriver det, innebär Arbets- och företagsenhetens djupt rotade 

kultur med positiv inställning till förändringar i kombination med ett transparent ledarskap, 

att medarbetarna har en trygghet i och tilltro till de som driver förändringsarbetet, även under 

perioder då arbetet går sämre. Hur Filipovic (2019-03-04) och Flinckman (2019-03-04) uttalar 

sig om kulturen inom Nacka kommun och inom Arbets- och företagsenheten sticker ut bland 

de studerade organisationerna i huvudstudien. Ingen av de övriga organisationerna 

framhåller lika tydlig och stark hållning kring sin organisationskultur likt de ansvariga för 

Nacka kommun.  

 

Vidare anger Kotter (1995) att exempel på hinder som kan stå i vägen för förändringen kan 

vara organisationsstruktur eller andra riktlinjer inom organisationen som försvårar eller helt 

enkelt blockerar ett initierande. Enligt enhetschef och förändringsledare (Filipovic & 

Flinckman, 2019-03-04) får verksamheterna inom Nacka kommun till stor del bestämma 

själva. Likaså beskriver Gadd (2019-02-19) att Stena Line genom sin stuprörsformade 

organisationsstruktur har hög grad av självbestämmande ute i verksamheten. Kane et. al. 

(2015) tar specifikt upp att den stuprörsformade organisationsstrukturen kan hindra en 

gränsöverskridande förändring då det försvårar samarbete utanför stuprören. Vår 

uppfattning är att AI-satsningen som är satt på koncernnivå inte är stuprörsformad då den 

involverar samtliga avdelningar inom Stena Line. Dock tycker vi att det specifika införandet av 

AI i bränsleoptimeringen kan ses vara stuprörsformad då det är en förändring som enbart 

berör och är tänkt att sträcka sig genom fartygsflottan, även om enstaka medarbetare från 

exempelvis Stena IT är involverade i själva förändringsarbetet. Enligt Virtanens (2019-03-08) 

och Kleibergs (2019-02-19) beskrivning arbetar Stena Lines högsta ledning och styrelse med 

att förändra silostrukturen då de är medvetna om dess problematik. Dessutom anses det 
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nödvändigt för att kunna genomföra fler förändringar i framtiden enligt företagets digitala 

transformation och för att underlätta involvering av flera verksamheter.   

 

I kommunikation kring AI-satsningar anser Gadd (2019-02-19) att det generellt är viktigt med 

”success stories” eller så kallade framgångssagor. Vi ser att införandet av AI för 

bränsleoptimering hos Stena Scandinavica skulle kunna utgöra en framgångssaga som 

besättningen på de andra fartygen kan relatera till när införandet ska spridas vidare till dem. 

Likaså beskrev L. Carlsson (2019-02-07) i förstudien att det tidigare har drivits mindre initiativ 

kopplade till AI inom Stena Line och att dessa, även om de inte finns kvar i organisationen, 

har tjänat ett syfte i att övertyga medarbetare om teknikens potential. Även Lagerhed (2019-

01-18) nämnde liknande taktik inom Skanska då en pilot med robotisering av 1-2 processer 

startades med syftet att bevisa för medarbetare och ledning vad som är möjligt. Sammantaget 

ser vi användandet av framgångssagor i kommunikationen som ett hjälpmedel för den 

förändring som ska genomföras då det ökar chanserna för medarbetare att acceptera 

och/eller vilja genomföra den. Möjligheten till detta hjälpmedel ser vi även som en av de 

främsta anledningarna till att börja småskaligt med pilotprojekt och robotisera mindre 

processer för att sedan skala upp, vilket går i linje med Van Teijlingen och Hundley (2014) som 

lyfter fram möjligheten till att övertyga intressenter om att projektet är värt att satsa på. 

Vidare beskriver Van Teijlingens och Hundleys (2014) två olika syften med pilotprojekt, att 

förbereda inför det stora projektet och att testa det som det stora projektet är tänkt att 

innefatta. För att ett pilotprojekt ska kunna fungera framgångssaga krävs det enligt oss, 

förutom ett lyckat resultat, att pilotprojektet innefattar liknande förändring som den i det 

större projektet. Av de anledningen anser vi att sådana pilotprojekt har ett syfte att testa det 

stora projektet är tänkt att innefatta. Dock behöver inte de olika syftena utesluta varandra 

eftersom vi anser att användandet av pilotprojekt i kommunikationen är ett sätt att förbereda 

organisationen inför vad som komma skall genom att sprida information. Dessutom ser vi att 

framgångssagor skapade inom organisationen kan förbereda den genom att bidra till ett 

självförtroende i förändringsarbete och en tillit att organisationen kan genomföra projekt, 

vilket Enderstein och Baars (2019-01-14) i förstudien argumenterar för som viktigt. Detta ser 

vi även inom Nacka kommun där samtliga intervjupersoner anser, enligt vår tolkning, att 

framgången av de automatiseringar som hittills gjorts har genererat ett driv att titta vidare på 

vad mer som kan effektiviseras. Slutligen tror vi att framgångssagor är av extra relevans och 

intresse då en förändring kan uppfattas riskabel och obeprövad, vilket medarbetare har 

beskrivit att deras uppfattning är vid införande av RPA och AI som.  

 

Precis som Mirvis, Sales och Hackett (1991) redogör, introduceras teknik aldrig i ett vakuum 

utan samtliga inom organisationen har ett bagage med erfarenheter som spelar in på 

bildandet av förväntningar och bedömning av inverkan. Enligt Gadds (2019-02-19) beskrivning 

har många medarbetare arbetat länge inom Stena Line, vilket kapten (Sjöström, 2019-02-19) 

är ett exempel på med sina 40 år inom företaget. Då medarbetare under åren erfarit olika 

förändringsresor kan det, precis som Gadd (2019-02-19) påstod, bidra till ett visst motstånd 
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gentemot nya förändringar om de tidigare inte upplevts gynnsamma. Vidare är vår 

uppfattning att kapten (Sjöström), likt andra medarbetare med lång erfarenhet inom 

organisationen, har vanor och beteendemönster som präglar arbetssättet. Både Aladwani 

(2001) och Sheth (1981) tar upp att vanor kan utgöra hinder mot innovation och förändring 

om medarbetare motsätter sig att deras vanor bryts. Enligt vår tolkning handlar det om 

medarbetare som har format ett personligt arbetssätt utöver de existerande organisatoriska 

rutinerna och som då kan göra motstånd om förändringen innebär att deras invanda 

arbetssätt äventyras. Konsekvenser kopplade till ens arbetssätt är enligt Sheth (1981) den 

faktor som spelar störst roll i att motstånd uppstår mot förändring. Att medarbetare med lång 

erfarenhet inom en organisation motsätter sig förändring initialt kan likt Westelius (1996) 

beskriver vara nödvändigt för att en förändring ska uppnå sin fulla potential. Kaptenens 

(Sjöström, 2019-02-19) och styrmans (Berg, 2019-02-25) initiala skepticism gentemot 

införande av AI i bränsleoptimeringen grundade sig enligt vår uppfattning i deras vana att 

göra beräkningarna manuellt i kombination med misstro till den nya tekniken. Precis som 

Elving (2005) beskriver är osäkerhet hos anställda under förändring kopplat till konsekvenser 

för den enskilda individen eller omgivningen som individen utför sitt arbete i. Genom att de 

som driver förändringen försöker förutse och är medvetna om dessa konsekvenser har de 

möjlighet att förebygga och bättre motverka eventuellt motstånd. Detta stärks även av 

Smythe (2008) som påstår att det är viktigt att ta i beaktning hur medarbetare tidigare har 

reagerat på förändring och vilka mönster de har idag i sitt arbete. I Stena Lines fall hade det 

varit fördelaktigt med att tydligt kommunicera ut att införandet är ett beslutsstöd och att det 

kommer underlätta arbetet med bränsleoptimering snarare än ersätta det manuella arbetet 

besättningen gör. Den bristande kommunikationen av detta resulterade i, enligt Bergs (2019-

02-25) spekulation, att en osäkerhet uppstod bland styrmännen kring huruvida ledningen 

ifrågasatte styrmännens kunskap och förmåga att arbeta med bränsleoptimering.  

 

Både inom den svenska storbanken, Nacka kommun och Skanska bygger den fortsatta 

effektiviseringen på att medarbetare kommer med förslag på processer som de ser skulle 

kunna robotiseras. Genom uppmuntran till nya robotiseringsinitiativ främjas följaktligen en 

innovationsinriktad och förändringsbenägen organisationskultur. Skanskas och den svenska 

storbankens införande av formulär för nya robotiseringsinitiativ är ett strukturerat sätt att 

hantera identifiering av processer med potential att robotisera. Detta är en arbetsmetod som 

vi ser går i linje med Vey et. al. (2017) beskrivning av organisatoriska riktlinjer och strukturer 

vilka kan underlätta lärande samt fostra en kultur där medarbetare ser möjligheter till 

förändring. Att medarbetare behöver fylla i ett formulär kan öka förståelsen kring tekniken 

då de får kännedom om vad som tas i beaktning inför initiering, vilket kräver att medarbetaren 

till viss grad tänker igenom sin idé. Samtidigt underlättar detta automatiseringsavdelningens 

arbete eftersom det klargör själva idéen och begränsar mängden idéer till de som är mer 

genomtänkta. Till vilken grad som formuläret ska kräva att medarbetaren tänkt igenom sin 

idé ser vi i den svenska storbanken kan vara en balansgång. Enligt utvecklaren (2019-03-11) 

på den svenska storbanken är det inte några hårda krav kring vad medarbetarna ska fylla i, 
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vilket gör att en del förfrågningar kan vara oklara. Detta innebär att det kan krävas mycket tid 

av automatiseringsavdelningen att undersöka om det finns något värde i att automatisera 

samtidigt som de uppskattar att förslagen inte är för genomarbetade då det innebär att de 

kan anpassa förfrågningarna utefter deras möjligheter. Vi anser att ett formulär kan hindra 

nya robotiseringsinitiativ från att komma fram om det anses för komplicerat av medarbeten 

som ska fylla i det. För att undvika att bra idéer går förlorade gäller det att formuläret stödjer 

snarare än stjälper medarbetaren i sin fundering kring det nya robotiseringsinitiativet. Baserat 

på ovanstående och det faktum att utvecklaren (2019-03-11) inom den svenska storbanken 

anger att de får in många fall möjliga att automatisera, är vår uppfattning att formuläret syftar 

underlätta både för medarbetare och automatiseringsavdelning. Att det inte ställs några 

hårda krav kring vad medarbetarna ska fylla i tyder dock enligt vår uppfattning på att fokus 

vid införandet av formulär har varit att uppmuntra medarbetare att skicka in förslag. Enligt 

Skoog (2019-04-01) tar de, i processutvecklingsgruppen inom Affärsstöd Ekonomi på Skanska, 

emot förslag oavsett om de kommer in via formuläret eller inte. När det senare rullar in fler 

förslag än vad de hinner hantera ser hon att det kan vara nödvändigt att strukturera det mer. 

I linje med Skoog ser vi att användandet av formulär kan justeras även inom den svenska 

storbanken då det kan ställas högre krav kring vad som ska fyllas i formuläret när medarbetare 

erhållit större förståelse om automatisering. Huruvida formuläret framöver bör vara utformat 

för att främja antalet förslag som kommer in eller för att få in mer genomtänkta idéer, ser vi 

vara en avvägning som automatiseringsavdelningen bör göra då processen för nya 

robotiseringsinitiativ har blivit mer etablerad inom banken. 

 

Ingen intervjuperson inom de studerade organisationerna angav att de upplevt större 

motstånd gentemot den förändring som bedrevs. Inte heller fanns det någon utbredd 

negativitet bland medarbetarna. Sammantaget är vår uppfattning att medarbetarna inom de 

studerade organisationerna inte utgjorde något hinder för förändringen. Istället ser vi 

exempel på viktiga aktörer i förändringen både inom Nacka kommun och Stena Line, vilka 

beskrivs i slutet av avsnitt 6.2.5 nedan. Inom Nacka kommun, Stena Line och Skanska förekom 

det dock initialt en viss skepticism gentemot införandet av robotiserade processer vilket 

sedan övergick till en mer positiv inställning i takt med att kunskapen och förståelsen ökade. 

Enligt vår observation har skepticismen främst varit kopplad till införande av teknik snarare 

än organisationens förmåga eller motiv till att genomföra själva förändringen. Som tidigare 

nämnt var både kaptenen (Sjöström) och styrman (Berg) till en början en aning skeptiska till 

AI-lösningens kapacitet, men ändrade sig när de började inse potentialen av den. Detta 

indikerar att medarbetare kan behöva tid för att ta till sig förändringen och landa i de 

förändringar som ska ske, vilket de som driver förändringen behöver vara medvetna om. En 

initial skepticism kan även tolkas vara positivt för organisationen i enlighet med Westelius 

(1996) då de anställda då kan uppfatta mindre positiva aspekter med förändringen och på så 

sätt förbättra det slutgiltiga resultatet av förändringen eller införandet. Här kan Nacka 

kommun ses vara ett bra exempel eftersom medarbetarna, enligt Filipovics (2019-03-04) 

beskrivning, tack vare transparensen tidigt hade kännedom om vad som var på gång och 
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därför hade tid på sig att fundera på både positiva och negativa delar av förändringen, vilket 

innebar att de var beredda när det väl var dags för införandet av automatiserade processer.  

 

6.2.5  INVOLVERING AV MEDARBETARE  

Ledarskap baserat på medarbetares deltagande är det många forskare förespråkar enligt 

Gagné (2018), vilket är ett påstående hon baserar på tidigare studier. Filipovic (2019-03-04) 

beskrev att involvering av medarbetare är en viktig anledning till den positiva inställningen 

gentemot robotiseringsinitiativen inom Nacka kommun. En framgångsfaktor inom Nacka 

kommun både Filipovic (2019-03-04) och Flinckman (2019-03-04) lyfte fram är att 

medarbetarna varit delaktiga och engagerade i förändringsresan. Vidare beskrev Skoog 

(2019-04-01) på Skanska att ansvariga har involverat medarbetarna från början av 

förändringen och de har fått vara delaktiga i att ge förslag och kartlägga processer vilket är 

anledningen till att det inte varit större motstånd eller osäkerhet kring automatiseringen. 

Både inom Nacka kommun och Skanska beskrev Flinckman (2019-03-04) respektive Westling 

(2019-04-01) att de hade workshops för att öka engagemanget bland medarbetare och göra 

dem delaktiga i automatiseringsarbetet. Enligt Smythe (2008) och Westelius (1996) bör 

medarbetarengagemang ske både vid positiva situationer liksom negativa för att skapa en 

helhetsbild för organisationen, vilket går i linje med det ledarskap Filipovic (2019-03-04) 

förespråkar där öppenhet och ärlighet anses viktigt även under nedgång. Enligt vår tolkning 

av det Filipovic (2019-03-04) beskrev är att hon vill visa för medarbetarna att organisationen 

kan ta sig igenom motgångar. På det sättet hoppas hon bidra till att medarbetare inte ska vara 

rädda för att något ska gå fel då det kan hämma förändringsbenägenheten. Att engagera 

medarbetare anser Smythe (2008) kräver ett moget ledarskap som erkänner att ledare inte 

har bäst kunskap om allt utan att det blir bäst om organisationen hjälps åt. En medarbetares 

deltagande i en förändringsprocess kan enligt Gagné (2018) ha olika syften, exempelvis att 

medarbetare involveras i beslut om arbetssätt, hur mål sätts eller hur förändringar hanteras. 

I Nacka kommun beskrevs samtliga medarbetare av Filipovic (2019-03-04) vara aktivt 

engagerade i starten av robotiseringsresan, men att karriärvägledaren (Jacobsson, 2019-03-

04) sedan valts ut till att vara den drivande och ansvariga parten i själva 

processkartläggningen. Då ledningen under förändringsarbetet väljer ut, likt i Nacka kommun, 

enstaka personer att involvera genom exempelvis kartläggning av arbetsflöden kan det leda 

till att andra personer blir satta i en icke självvald passiv position, vilket kan leda till att dessa 

personer motsätter sig förändringen. Vid sådan situation krävs det att de medarbetare som 

inte valts ut till centrala roller i förändringsarbetet ändå har möjlighet att på andra sätt aktivt 

bidra. Detta eftersom medarbetarengagemang, enligt Smythe (2008), är ett tillvägagångssätt 

att generera en positiv attityd till förändring samt att det, enligt Gagné (2018), ökar 

välbefinnandet då medarbetarna känner sig mer självständiga och i kontroll. Involvering av 

medarbetare menar Westelius (1996) också främjar att olika perspektiv om en förändring kan 

identifieras och att organisationen får förståelse för både för- och nackdelar med 

förändringen. Likaså beskriver Conway och Monks (2011) att medarbetare som engageras och 

känner ägarskap för förändringsprojekt lättare får en positiv inställning till förändringen. De 
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medarbetare som inte är delaktiga i förändringsarbetet kan, precis som inom Stena Line, ges 

möjligheten och uppmuntras till att komma med synpunkter då det ökar acceptansen. Dock 

krävs det att denna möjlighet kommuniceras ut samt att det finns en plan på hur synpunkter 

ska fångas in och hanteras.  

 

Generellt sett är det viktigt med involvering av medarbetare för att minska motstånd och 

kunna förstå olika medarbetares synvinklar på förändringen, samtidigt ser vi även vikten av 

att involvera särskilda medarbetare som är viktiga för ett specifikt syfte kopplat till 

förändringen. Även Flinckman (2019-03-04) i Nacka kommun anser att det är viktigt att ha 

rätt personer på rätt plats för att lyckas. Enligt Battilana och Casciaro (2013) kan involvering 

av nyckelpersoner öka anställdas förståelse för förändringen och därigenom minska deras 

eventuella motstånd till den. Att se till att nyckelpersoner inom organisationen involveras i 

förändringsprojekt beskrivs även av Teubner (2018) vara en viktig faktor för att underlätta 

hantering av eventuellt motstånd. Likaså anser Sullivan, Rothwell och Balasi (2013) att 

involvering av nyckelpersoner är ett av de viktigaste dragen en organisation kan göra för att 

lyckas med en organisationsförändring. Både Teubner (2018) och Sullivan, Rothwell och Balasi 

(2013) hävdar att dessa nyckelpersoner kan sprida en positiv anda gentemot förändringen. 

Detta går i linje med Battilana och Casciaro (2013) förespråkande av att det finns ”change 

agents” inom organisationen som har förmågan att övertala medarbetare om att 

förändringen är bra. Av samtliga intervjupersoner på Stena Line beskrevs kaptenen (Sjöström) 

ha varit en centralfigur och nyckelperson vid införandet av AI. Anledningarna till detta är 

många. Dels är han kapten över det fartyg där införandet av AI sker och dels är det han som 

tillsammans med sin besättning utför den bränsleoptimering där AI-algoritmen ska agera 

beslutsstöd. Eftersom vi uppfattar honom som respekterad inom organisationen underlättar 

hans involvering vid införandet för övriga i besättningen att acceptera förändringen samtidigt 

kan han bidra med viktig kunskap kring hur tekniken ska utformas för att passa verksamheten. 

Att kaptenen involverades i projektgruppen och blev en förespråkare till förändringen hjälpte 

sannolikt till att den initiala skepticismen inom besättningen utvecklades till villighet och inte 

till motstånd. Hur medarbetare svarar på en nyckelpersons kommunikation av och delaktighet 

i förändring beror dock enligt Battilana och Casciaro (2013) på huruvida denne varken är för 

eller emot förändringen alternativt om de helt motsätter sig förändringen. Om medarbetaren 

motsätter sig förändringen blir det inte bara svårare för nyckelpersonen att övertyga till en 

positiv inställning utan det kan även resultera i att nyckelpersonen också börjar ifrågasätta 

förändringen. Vår uppfattning är att det inte existerade något motstånd från besättningen 

inom Stena Line och att de anställda på huvudkontoret eller kaptenen (Sjöström) därför inte 

behövde anstränga sig i någon större utsträckning för att få igenom förändringen utan att de 

istället behövde övertyga besättningen om att förändringen var av värde. 

 

Ytterligare en viktig aspekt med kaptenens (Sjöström) medverkan är att han pratar ”samma 

språk” som besättningen, vilket har underlättat för de anställda på huvudkontoret att nå fram 

till besättningen och kommunicera ut förändringen. Enligt Van der Voet (2016) spelar 
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mellanchefer, kaptenen (Sjöström) i det här fallet, en viktigt roll i kommunikationsarbetet då 

de har en närmare relation till medarbetarna än vad chefer högre upp i organisationen har. 

Även Strebel (1996) anger att det kan vara svårt för chefer att förstå och kommunicera med 

medarbetare och vice versa då de kan ha olika perspektiv utifrån sina olika roller och 

erfarenheter. Att använda utvalda nyckelpersoner är då, enligt Battilana och Casciaro (2013), 

en bra strategi för att öka förståelsen i kommunikationen mellan chefer och medarbetare.  

 

Karriärvägledaren (Jacobsson) i Nacka kommun framställs av Filipovic (2019-03-04) och 

Flinckman (2019-03-04) vara central i automatiseringsarbetet då hon valdes ut till att vara 

ansvarig för processkartläggning och sköta kommunikationen med digitaliseringsenheten. Vår 

uppfattning är dock inte att karriärvägledaren (Jacobsson), till skillnad mot kaptenenen 

(Sjöström) inom Stena Line, varit viktig i kommunikationen mellan ledning och medarbetare 

eller behövt övertala sina kollegor om att automatisering är gynnsam. Vi ser snarare att 

karriärvägledaren (Jacobsson) främst har varit central på grund av hennes kunskap kring den 

process Nacka kommun robotiserade samt att hon axlade rollen i projektgruppen med 

engagemang. Intressant att notera är den kompetensutveckling som förändringsledaren 

Flinckman (2019-03-04) beskriver att karriärvägledarens (Jacobsson) involvering i 

förändringen har inneburit. Enligt Flinckmans (2019-03-04) beskrivning har det skett en 

förskjutning av Jacobssons roll som karriärvägledare då hon i dagsläget kontrollerar att 

processen där roboten införts flyter på samt undersöker om något bör förbättras. Vår 

uppfattning är att karriärvägledare Jacobssons arbete har gått från att utföra en rutin till att i 

större utsträckning hantera den. Att hon med andra ord är mer utav en processkötare än en 

handläggare. Förutom att utföra andra typer av arbetsuppgifter som togs upp i avsnitt 6.2.2 

ser vi detta vara ytterligare ett sätt att hantera tid som frigörs vid automatisering.   

 

6.2.6  VERKSAMHETENS INVOLVERING AV OCH SAMARBETE MED IT 

Ett fungerande samarbete mellan IT-avdelning och affärsverksamhet är av stor vikt när teknik 

ligger till grund för förändringen enligt Reich och Benbasat (1996), Teubner (2018) och 

Bensaou och Earl (1998). Detta stärks även av förstudien där majoriteten av 

intervjupersonerna tog upp att samarbetet mellan IT och verksamhet var avgörande vid 

införande av automatiserade processer. Inom Skanska och den svenska storbanken hade 

verksamheten vissa svårigheter att under automatiseringsarbetet samarbeta och 

kommunicera med respektives motsvarighet till IT-avdelning. Problematiken var främst i 

början av förändringsprocessen då medarbetare inom IT-avdelningen beskrevs, av 

verksamhetsutvecklaren (2019-03-11) inom den svenska storbanken respektive Lagerhed 

(2019-01-18) inom Skanska, ha upplevts initialt negativt inställda till införandet av 

automatiserade processer. Båda nämnda intervjupersoner tror att skepticismen inom 

respektive IT-avdelning grundade sig i en osäkerhet och okunskap kring kapaciteten av den 

teknik som skulle införas. Inom den svenska storbanken handlade det exempelvis om att 

systemägarna var osäkra på teknikens påverkan på befintliga system. Inom Skanska handlade 

det även om att medarbetarna inom IT-avdelningen var, enligt Lagerheds (2019-01-18) 
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spekulation, oförstående om teknikens potential då den ansågs vara för simpel. Vidare 

beskriver Lagerhed (2019-01-18) att negativitet inom IT-avdelningen kan genereras då de 

känner sig överkörda av verksamheten som driver automatisering och då avdelningarna inte 

är i fas under förändringsarbetet. Sammantaget anser Lagerhed (2019-01-18) och 

verksamhetsutvecklaren (2019-03-11) från den svenska storbanken att samarbetet mellan 

verksamhet och IT hade kunnat vara bättre under automatiseringen samt att IT borde ha varit 

mer involverade i början. Det sistnämnda stämmer även in på den lärdom som Flinckman 

(2019-03-04) drog från automatiseringen inom Nacka kommun. Hennes önskan var att 

utvecklarna skulle ha varit mer involverade i ett tidigare skede i automatiseringen då det hade 

ökat deras förståelse av arbetet inom verksamheten. Vikten av att IT-avdelningen är 

involverade tidigt i förändringsprocessen belyses även av ett flertal intervjupersoner i 

förstudien, däribland Jacobsson (2019-01-09) och Lagerhed (2019-01-18), eftersom IT besitter 

kunskap en affärsverksamhet vanligtvis inte har samt då de bland annat ansvarar för 

systembehörigheter och testmiljöer. Att automatisering drivs av verksamhet och inte av IT 

råder det enligt vår uppfattning ingen tvekan om varken inom de studerade organisationerna 

i huvudstudien, hos intervjupersonerna i förstudien eller i teorin där Stople et. al. (2017) och 

Lacity och Willcocks (2016) anser att affärsverksamheten bör äga och driva 

automatiseringsinitiativ.  

 

Till skillnad mot samarbetet mellan IT och verksamhet inom Skanska, Nacka kommun och den 

svenska storbanken är vår uppfattning att samarbetet inom Stena Line inte har innefattat 

osäkerhet eller okunskap. Detta ser vi kan bero på den omorganisering som beskrevs av 

Kleiberg (2019-02-19) där medarbetare från Stena IT förflyttades till Stena Lines 

transformationsavdelning för att underlätta samarbete och kunskapsutbyte mellan IT och 

verksamheter. Utifrån vår observation av Stena Line anser vi även att samarbete mellan IT-

avdelning och verksamhet kan underlättas om det finns en övergripande vision dit 

förändringen, som avdelningarna genom samarbete ska uppnå, kan kopplas och som ger de 

olika avdelningarna en gemensam riktning.    

6.2.7  KOMMUNIKATIONENS STRUKTUR OCH OMFATTNING  

Gemensamt för de studerade organisationerna är att det enligt vår uppfattning inte har 

funnits en tydlig plan för hur kommunikationen kring införandet av automatiserade processer 

ska ske. Enligt Gagné (2018) är det en angelägenhet att sätta en kommunikationsplan för att 

klargöra vad som ska kommuniceras och hur det ska kommuniceras. Enligt Flinckmans (2019-

03-04) beskrivning var det främst under arbetsplatsträffarna en gång i månaden information 

gavs ut och frågor besvarades kring automatiseringsarbetet. Vidare anger hon att information 

inte har spridits via intranätet i större utsträckning. Månadsmöten var enligt Westlings (2019-

04-01) beskrivning även den främsta plattformen för informationsspridning när 

automatiseringsarbetet startades inom Affärstöd-HR på Skanska. Enligt Gadd (2019-02-19) 

har kommunikationen under förändringsarbetet inom Stena Line varit bristande exempelvis 

kring vad som ska göras och när. Hans åsikt är att kommunikationen hade kunnat vara mer 
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aktiv och strukturerad. Kleiberg (2019-02-19) beskriver att Stena Line står inför en stor 

utmaning i sin interna kommunikation då många medarbetare inte har tillgång till en dator 

eller mobil i sitt arbete, vilket vi ser kan försvåra skapandet av en kommunikationsplan 

eftersom alla medarbetare då inte har samma informationskanaler. För att underlätta vidare 

kommunikation anser verksamhetsutvecklaren (2019-03-11), inom den svenska storbanken, 

att de som ska samarbeta under förändringsarbetet träffas under projektets initiala fas. Detta 

ser vi vara extra viktigt då medarbetarna, likt de i Stena Line, inte har samma 

informationskanaler eftersom de då behöver komma överens om hur den fortsatta 

kommunikationen ska se ut. Enligt verksamhetsutvecklaren (2019-03-11) inom den svenska 

storbanken går inte kommunikation att planera utan anser att det snarare är en läroprocess 

där ansvariga får prova sig till vilka kommunikationssätt fungerar. Vidare belyser Duck (1993) 

att kommunikation inte bara handlar om att förmedla utan att även lyssna in reaktioner av 

förmedlat budskap. Filipovic (2019-03-04) och Flinckman (2019-03-04) beskriver vikten av att 

lyssna in medarbetare vid förändringar vilket vi kan utläsa har varit viktigt vid 

förändringsledning under Nacka kommuns arbete att automatisera handläggning av ansökan 

till vuxenutbildningen. Även Skanskas arbete med informationsmöte och workshop vid början 

av arbetet beskrivs enligt Skoog (2019-04-01) och Malmros (2019-04-01) som ett sätt att 

lyssna in både medarbetarnas och chefernas tankar och uppfattningar om automatisering, 

vilket går i linje med Duck (1993).  

 

Enligt Westling (2019-04-01) från Skanska bör kommunikation inte ske i för stor utsträckning 

då det kan ge sken av att arbetet med automatisering är mer omfattande än vad det är. Vidare 

beskriver Virtanen (2019-03-08) att avsaknaden av kommunikationsplan vid pilotprojektet 

inom Stena Line kan ha varit fördelaktigt, vilket vi tolkar handlar om de förväntningar och den 

bild medarbetare kan bygga upp. Medarbetares uppfattning om förändringen ligger till grund 

för deras inställning gentemot den förändring som ska ske, vilket framkommer att Westling 

(2019-04-01) och Virtanen (2019-03-08) är medvetna om. I Skanskas fall handlar det om att 

medarbetarna inte ska se automatisering som något extraordinärt utan snarare se det som 

en del av det vardagliga arbetet. För Stena Line handlar det om att undvika att medarbetare 

bygger upp förväntningar kring en satsning som eventuellt inte kommer skalas upp eller se 

likadan ut då den skalas upp. Exempel på falska förhoppningar är Gadds (2019-02-19) 

upplevelse av att anställda utanför förändringsarbetet hade förväntat sig att de delaktiga 

hade kommit längre med projektet än vad de vid tidpunkten hade lyckats med. Westlings 

(2019-04-01) och Virtanens (2019-03-08) synsätt skiljer sig från Filipovics (2019-03-04) då hon 

beskriver att hon hellre kommunicerar ut för mycket än för lite och står för om det blir fel i 

slutändan. Verksamhetsutvecklaren (2019-03-11) från den svenska storbanken, ser precis 

som Virtanen (2019-03-08) enligt vår tolkning, att för mycket information i tidigt skede 

riskerar ha en negativ effekt hos de anställda om förändringen sedan inte blir av eller önskvärt 

resultat inte nås. Dock är hens uppfattning att ansvarig för förändringen generellt bör 

kommunicera mer än vad denna upplever nödvändigt för att möta medarbetares 

förväntningar på kommunikation.  
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Sammanfattningsvis är vår uppfattning att vikten av kommunikation inte underskattas inom 

de studerade organisationerna, men att det anses vara en svår avvägning hur och vad som 

ska kommuniceras samt i vilken omfattning. Enligt vår uppfattning visar Nacka kommun på 

att kommunikation under förändringsarbete kan fungera utan en satt kommunikationsplan. 

Dessutom är vår spekulation att ett förutbestämt sätt kring hur kommunikationen ska gå till 

kan trycka undan informella kommunikationsvägar, vilka vi ser har varit viktiga i de studerade 

organisationerna. Dock pekar kommunikationsbristen inom Stena Line på att det kan vara 

behövligt med en plan kring hur syftet ska kommuniceras ut för att nå längre ut i 

verksamheten. Att ha någon form av struktur kring kommunikationen ser vi vara relevant då 

medarbetarna, likt de inom Stena Line, har olika informationskanaler och ”talar olika språk”. 

Eftersom vår uppfattning är att kommunikation generellt är en utmaning att fullständigt 

lyckas med under förändringar, anser vi att de som driver förändringsarbete åtminstone i 

förväg bör ha tänkt igenom hur kommunikationen ska gå till även om en komplett plan inte 

eftersträvas. Vidare förstår vi riskerna kopplade till för omfattande kommunikation och 

informationsspridning, men eftersom vi uppfattar att kommunikationssvårigheterna i de 

studerade organisationerna främst handlar om bristande tydlighet och spridning anser vi att 

kommunikationens omfattning inte behöver vara i lika stort fokus som strukturen.     

 

6.3 SYNTETISERING AV ANALYSMODELLER 

Vid jämförelse av de analysmodeller som fyllts i utifrån referensramen respektive utifrån den 

empiriska undersökningen framkommer både skillnader och likheter, vilka visualiseras i Figur 

16 nedan. Svarta faktorer visar på faktorer vilka återfinns i både teori och empiri. 

Blåmarkerade faktorer identifierade vi i referensramen, men inte i empirin. Rödmarkerade 

faktorer identifierade vi i empirin, men inte i referensramen. 

Figur 16 - Visualisering av likheter och skillnader mellan de tidigare analysmodellerna ifyllda utifrån referensram respektive empiri. 
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Vad som kan konstateras är att analysmodellerna ifyllda utifrån referensramen och empirin 

delar majoriteten av de identifierade faktorerna, men att det även finns ett antal faktorer som 

skiljer dem åt. Inom fokusområdet för Mål, motiv och effekter skiljde sig analysmodellerna åt 

genom att den teoribaserade modellen innehöll en faktor hämtad från Kotters (1995) åsikt 

om att det är viktigt att sätta upp både kort- och långsiktiga mål vid en förändring. Liknande 

beskrivning om vikten av målformuleringar med olika tidshorisonter återfanns inte i de 

empiriska undersökningarna. Inom fokusområdet för Attityd och inställning identifierades en 

faktor i teoribaserade modellen utifrån Aladwanis (2001) och Sheths (1981) åsikter om att 

vanor kan spela in i hur anställda ser på förändring och därför är viktiga att ta hänsyn till vid 

införande. Dock var det ingen intervjuperson i de studerade organisationerna som yttrade sig 

om att de ansåg eller upplevde att vanor var en faktor att ta hänsyn till under införandet. Värt 

att poängtera är att vi inte ställde direkta frågor för att undersöka huruvida 

intervjupersonerna ansåg vanor vara viktiga att ta hänsyn till eller inte. Det innebär att vi inte 

helt kan utesluta att intervjupersonerna anser att vanor spelar in enbart på grund av att de 

inte yttrat sig om det. Eftersom analysmodellen fylldes i utifrån vad som tydligt framkom i 

intervjuerna inom de olika organisationerna uteslöts faktorn vanor därifrån.   

 

Vidare identifierade vi faktor skepticism utifrån att det påträffats inom exempelvis Stena Line. 

Skepticism har vi inte identifierat som en faktor utifrån referensramen utan där redogörs det 

istället för att motstånd mot förändring kan uppstå. Av den anledningen identifierades 

minskat motstånd som en faktor i analysmodellen baserad på referensramen, men inte i 

analysmodellen baserad på empirin. Slutligen ser vi skillnader mellan analysmodellerna även 

inom fokusområdet för Kommunikation. I litteraturstudien fann vi att det är viktigt att ha en 

kommunikationsstrategi för förändringen. Däremot anger ingen av intervjupersonerna inom 

de studerade organisationerna att de haft en förutbestämd kommunikationsstrategi. Istället 

ser vi att kommunikationen genomförts allt eftersom ansvarig chef ansett att det varit 

nödvändigt. Till skillnad mot referensramen skildrar empirin att det är viktigt att informera i 

tidigt skede och att informationen sprids genom hela organisationen. Dessutom beskriver 

exempelvis verksamhetsutvecklaren (2019-03-11) från den svenska storbanken en svårighet 

i att finna en balans i hur mycket information som ska ges ut i förhållande till förändringens 

skede, vilket vi inte kunde identifiera som faktor utifrån referensramen. Slutligen 

framkommer i de empiriska undersökningarna att det är viktigt att uppnå en god 

kommunikation mellan verksamhet och IT-avdelning. Det ligger till grund i att Skanska, Nacka 

kommun och den svenska storbanken initialt hade problem att kommunicera samt samarbeta 

med IT-avdelningen när automatiseringsarbetet drevs från affärsverksamheten. Den 

riktningen har vi inte funnit beskriven i vetenskaplig litteratur. Däremot är det vanligt att inom 

litteraturen peka på vikten av att IT-sidan verksamhetsförankrar sina satsningar. I både 

referensramen och empirin berörs således kommunikationsproblem mellan IT-avdelning och 

affärsverksamhet, men från olika håll.  
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Utifrån ovanstående beskrivning av analysmodellernas likheter och skillnader har slutgiltig 

version av analysmodellen skapats, vilken visualiseras i Figur 17 nedan. För att avgöra vilka 

faktorer den slutgiltiga modellen ska innehålla har empirin i de flesta fall fungerat som ett 

filter. De faktorer som identifierats inom empirin, men inte inom referensramen har vi därför 

valt att inkludera. Exkludering har skett av de faktorer identifierade i referensramen, men 

som vi varken finner i analysmodellen utifrån empirin eller som vi genom analys finner belägg 

för i empirin.  

Faktorn vanor uteslöts ur analysmodellen då det inte var något intervjupersonerna yttrat sig 

om. Vid senare analys var dock vår tolkning att exempelvis kaptenens (Sjöström) vana att 

inom Stena Scandinavica enbart arbeta manuellt med bränsleoptimering kan ha spelat in i 

den initiala skepticism han hade gentemot införandet av AI inom bränsleoptimering. Med 

andra ord fann vi belägg i empirin för att vanor är en faktor att ta hänsyn till, vilket är 

anledningen till att vi valde att inkludera den faktorn i den slutgiltiga modellen. Vidare finner 

vi i empirin varken belägg för eller yttranden om att formulering av kortsiktiga och långsiktiga 

mål är en nödvändighet att uppnå för att kunna införa automatiserade processer. Vår 

uppfattning är att detta kan bero på svårigheten att förutsäga vad den faktiska effekten 

kommer bli och att det därmed är svårt att specificera vad som kan uppnås på längre sikt. Av 

den anledningen har vi valt att utesluta faktorn i den slutgiltiga modellen. Vidare finner vi i 

empirin inget belägg för att en kommunikationsstrategi varken är nödvändig eller behövlig. 

Detta eftersom exempelvis Nacka kommun som tidigare nämnt har infört automatiserade 

processer utan en förutbestämd kommunikationsplan och ändå lyckats undvika att 

medarbetare upplever en kommunikationsbrist. Slutligen ser vi att det inte har uppstått 

motstånd inom någon av de studerade organisationerna, vilket innebär att det heller inte 

finns något motstånd att minska och att den faktorn därför kan exkluderas både inom 

Figur 17 – Slutgiltig version av analysmodell och de faktorer studien resulterar i. Figuren beskriver även förhållandet mellan de tre 

centrala områdena. 
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fokusområdet för Attityd och inställning samt Kommunikation. Värt att nämna är att de 

faktorer som exkluderats inte anses vara generellt oväsentliga vid införande av 

automatiserade processer utan att de enbart exkluderats för vi i empirin inte finner belägg 

för deras vikt.   

 

Vid analys av respektive fokusområde kan vi även se att de på olika sätt är kopplade till 

varandra, vilket visualiseras i Figur 17. Mål, motiv och effekter påverkar anställdas attityd och 

inställning till förändring. Vår uppfattning är att tydligt uppsatta mål underlättar för den 

anställde att se vad förändringen ska leda till och därmed har lättare för att acceptera den. 

Dessutom ser vi att anställda lättare kan uppfatta värdet av förändringen om ledare skapar 

eller förtydligar behovet av den. Fokusområdet mål, motiv och effekter består av faktorer 

relaterade till själva införandet. Detta innebär att effekter inkluderar de förväntade och 

eventuella effekterna och inte effekterna av det faktiska utfallet. Av den anledningen ser vi 

att mål, motiv och effekter inte påverkas av anställdas attityd och inställning, därför 

visualiseras relationen mellan dessa fokusområden i Figur 17 med en ensidig pil. Vidare 

påverkar fokusområdet Mål, motiv och effekter fokusområdet för Kommunikation. Att en 

organisation har uppsatta mål, ett tydligt motiv och har klargjort vilka effekter som önskas 

uppnås underlättar när förändringen ska kommuniceras ut. Samtidigt ser vi att 

Kommunikation även påverkar fokusområdet Mål, motiv och effekter eftersom 

kommunikationen kring dem är avgörande för hur de anställda tar emot förändringen. 

Sammantaget är dessa fokusområden ömsesidigt beroende av varandra, vilket visualiseras 

med en ekvivalent pil i Figur 17. Vidare anser vi att kommunikation på olika sätt påverkar 

anställdas attityd och inställning gentemot en förändring. Teori om hur attityd och inställning 

tar upp vikten av att kommunicera för att exempelvis minska motstånd, osäkerhet, 

ryktesspridning. Anställdas attityd och inställning kan i sin tur spela in i hur kommunikation 

kring förändringen bör ske och i vilken omfattning. Om det existerar skepticism gentemot en 

förändring kan en annan kommunikationsstrategi krävas än om inställning hos anställda är 

positiv. Detta innebär att fokusområdet Kommunikation påverkar Attityd och inställning och 

vice versa.  
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7 SLUTSATS  

Syftet med denna studie var att undersöka hur organisationer har infört och arbetat med fullt 

eller delvis automatiserade processer. Vidare inkluderade syftet att studera hur 

organisationer och dess medarbetare påverkas vid införande av RPA- och AI-tekniker för att 

därigenom kartlägga vilka krav organisationen ställs inför och vad de som driver 

automatiseringen behöver ta hänsyn till. Genom att analysera teori och empiri har 

organisationers arbetssätt vid införande av automatiserade processer analyserats för att 

svara på studiens syfte. Detta mynnade ut i faktorer som är viktiga att uppnå och viktiga att 

ta hänsyn till i Figur 17 vilka ligger grund för studiens slutsatser som presenteras nedan. I detta 

kapitel presenteras studiens slutsats vilket besvarar studiens syfte och frågeställningar. 

Slutsatserna går att dela upp i tre områden vilka är Tillvägagångssätt och kommunikation, 

Involvering vid införande av automatiserade processer samt Mål idag och framöver.  

 

7.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH KOMMUNIKATION 

Både förstudien och huvudstudien visar på att det är en fördelaktig strategi att starta arbetet 

med automatisering genom att automatisera mindre processer eller att automatisera inom 

en avgränsad del av organisation. Detta för att sedan kunna ta ställning till om eller hur 

initiativen ska skalas upp. I de studerade organisationerna har det visat sig att det kan vara en 

utmaning i att skala upp arbetet med automatisering. Att då använda framgångssagor i 

kommunikationen kring automatisering ser vi som ett hjälpmedel för att få medarbetare eller 

högre ledning att inse värdet med det. Vidare anser vi att den som driver förändring bör från 

början av och under automatiseringsarbetet ha i åtanke att automatisering senare kan skalas 

upp med fler processer och i fler avdelningar. Detta eftersom vi ser att de som driver 

förändringen kan börja förbereda andra delar av organisationen parallellt med den pågående 

automatiseringen för att underlätta en framtida spridning av initiativet. Det vi ser är att det 

finns ageranden som kan förbereda organisationen inför en framtida automatisering 

samtidigt som dessa agerande är fördelaktiga även om automatiseringen inom 

organisationen inte skulle skalas upp. Kommunikation kring automatisering bör inte bara ske 

med berörd avdelning för pågående automatisering utan även till andra avdelningar. Vi anser 

att organisationer bör vara transparenta och informera samtliga anställda om pågående 

förändringar, även om detaljer utesluts för att undvika falska förhoppningar. Dels förbereder 

det de anställda som eventuellt kommer beröras av en framtida automatisering och dels går 

det i linje med den öppna organisationskulturen som förespråkas. Genom att även fokusera 

kommunikationen uppåt i organisationen ser vi en möjlighet till att snabbare få med högre 

ledning för att den fortsatta automatiseringen ska kunna få rätt förutsättningar och stöd 

exempelvis i form av budget. Vidare ser vi att det krävs att organisationen har koll på sina 

processer för att kunna införa fullt eller delvis automatiserade processer. Beroende på hur 

bra koll organisationen har och hur vana de är att arbeta processbaserat kan förarbetet 
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variera i omfattning. Det som går att konstatera är att detta förarbete varken bör 

underskattas eller förhastas då det är avgörande för själva automatiseringen. Vi anser därför 

att en uppmuntran av att arbeta med processförståelse är gynnsamt både ur ett generellt 

perspektiv för att öka möjligheten att se och genomföra förbättringar samt för att förbereda 

organisationen inför en framtida automatisering. Sammantaget kan vi konstatera följande: 

 

 

7.2 INVOLVERING VID INFÖRANDE AV AUTOMATISERADE PROCESSER 

Även om samtliga organisationer har startat automatiseringsarbetet småskaligt, har 

automatisering drivits på olika sätt i organisationen. Initiativ till att införa automatiserade 

processer har i vissa organisationer kommit från högsta ledningen och drivits nedåt, så kallat 

top-down. I andra organisationer har initiativet kommit från en mellanchef, så kallat centre-

down, vilken drivit frågan vidare ner i organisationen. Oavsett var initiativet kommit ifrån, ser 

vi att mellanchefer spelar en stor och viktig roll i införande av automatiserade processer då 

de arbetar nära medarbetarna och samtidigt utgör länken uppåt i organisationen. Förutom 

vikten av involverade mellanchefer ser vi även en vikt i att involvera nyckelpersoner i 

förändringen. Nyckelpersoner kan öka förståelsen i kommunikationen mellan chefer och 

medarbetare samt sprida en positiv anda gentemot förändringen, vilket minskar osäkerheten 

kopplad till förändringen. Dessutom kan nyckelpersoner utgöras av medarbetare som besitter 

värdefull kompetens vilket gör dem till en viktig tillgång under förändringen.   

Vidare anser vi det även vara viktigt att IT-avdelningen involveras i ett tidigt skede för att 

underlätta ett gott samarbete mellan parterna. Dessutom är det viktigt att IT-avdelningen 

Att organisationer startar arbetet och bör starta arbetet med automatisering genom att 
automatisera mindre processer eller att automatisera inom en avgränsad del av organisationen

Att det kan vara en utmaning att skala upp arbetet med automatisering

Att organisationer använder och bör använda framgångssagor i kommunikationen kring 
automatisering som ett hjälpmedel för att få medarbetare eller högre ledning att inse värdet 
med det

Att den som driver automatisering inte enbart bör kommunicera ut förändringen till 
medarbetarna inom den aktuella avdelningen, utan även till övriga anställda samt högre ledning

Att processkartläggning är ett krav vid införande av automatisering vilket inte bör underskattas 
eller förhastas

Att parallellt med pågående automatisering arbeta med att öka processförståelsen i fler 
avdelningar 
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involveras tidigt då de besitter kunskap om organisationens IT-system. IT-avdelningen kan och 

bör även stödja utvecklingsarbetet och förvaltning kring automatisering då detta är en 

förutsättning för att utveckla automatiserade processer. Slutligen kan vi se utifrån förstudien, 

litteraturstudien samt de empiriska undersökningarna att automatisering drivs och bör drivas 

av verksamheten och inte av IT-avdelningen. Sammantaget kan vi konstatera följande: 

 

7.3 MÅL IDAG OCH FRAMÖVER 

Gemensamt för de studerade organisationerna framkommer målet med automatisering vara 

att effektivisera verksamheten. Även en kvalitetshöjande aspekt framkommer som mål. 

Andra mål bör även kunna vara aktuellt för organisationer då automatisering kan ge fler 

möjligheter för en organisation än enbart effektivisering. Däremot har vi sett att det är svårt 

för organisationerna att formulera tydliga mål med automatisering. Detta kan bero på att 

organisationer har svårt att på förhand förstå och veta vad effekterna av automatisering 

kommer att bli. På längre sikt när organisationer har mer kunskap om automatisering kan mål 

formuleras på andra sätt jämfört med vad vi sett i de undersökta organisationerna. Vidare ser 

vi att samtliga studerade organisationer har en strävan efter att automatisera fler processer 

samt automatisera fler steg inom en redan automatiserad process. Inom de studerade 

organisationerna har diskussioner förts kring huruvida fullt automatiserade processer 

ersätter anställdas jobb eller inte. Även om ingen förnekar att jobb kommer att försvinna 

upplevs det av anställda som för långt fram i tiden för att det ska generera motsättningar till 

automatiseringen som i dagsläget syftar att underlätta för dem. Vidare ser vi vikten av att 

belysa den möjlighet till mer analytiska och kvalitativa arbetsuppgifter som automatisering 

ger. Vad vi kan se i de studerade organisationerna är att det är en liten del av anställdas arbete 

som automatiseras och att dessa personer utgör en liten del av hela organisationen. På grund 

Att studerade organisationer har drivit automatiseringsarbetet på olika sätt och att det inte finns 
belägg för att de bör arbeta på det ena eller andra sättet då de olika tillvägagångssätten har 
fungerat för respektive organisationen

Att mellanchefer har och bör ha en central roll i införandet av automatiserade processer

Att organisatiner bör involvera medarbetare i allmänhet och nyckelpersoner i synnerhet

Att IT-avdelningen bör involveras i ett tidigt skede i arbetet med automatiserade processer 

Att de som driver förändring bör fokusera på att upprätta ett gott samarbete mellan IT-
avdelningen och verksamhet
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av uppfattningen att automatisering resulterar i förlust av jobb konstaterades det i 

problematisering, förstudie och inom de studerade organisationerna att anställdas inställning 

vanligtvis i folkmun och media kopplas till motstånd. Dock är motstånd inget som uppstod 

inom de studerade organisationerna, utan det vi kan se är att osäkerhet kring införandet av 

automatiserade processer snarare handlar om skepticism. Sammantaget kan vi konstatera 

följande:  

  

Att för närvarande har organisationer liknande målformuleringar om att automatisering ska 
effektivisera verksamheten

Att de studerade organisationerna delar en strävan efter att automatisera fler processer samt 
automatisera fler steg inom en redan automatiserad process

Att ingen förnekar att medarbetare kan komma att ersättas av digitala kollegor vid framtida 
automatisering, men att det i dagsläget upplevs vara för långt fram i tiden för att motstånd ska 
genereras

Att det är viktigt att i kommunikationen belysa den möjlighet till mer analytiska och kvalitativa 
arbetsuppgifter som automatisering kan ge

Att skepticism kan vara ett mer relevant begrepp än motstånd när det handlar om automatisering
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8 DISKUSSION 

I kapitlets första avsnitt reflekterar vi kring innebörden av studiens slutsatser genom att sätta 

dem i en bredare och framtida kontext. Inledningsvis diskuteras huruvida automatisering med 

RPA och AI skiljer sig eller liknar traditionell automatisering inom industrin. Detta följs av en 

redogörelse av vad de studerade organisationerna strävar mot och hur AI-utvecklingen 

påverkar organisationer generellt. Som en naturlig fortsättning reflekterar vi sedan kring 

organisationers målbild med automatisering samt hur den bör och eventuellt kommer att se 

ut framöver. Dessutom argumenterar vi för att en organisation som arbetar med RPA har 

lättare att ta steget till att arbeta med AI. Avslutningsvis belyser vi svårigheten att i dagsläget 

identifiera ett optimalt tillvägagångssätt för att införa automatiserade processer, vilket vi tror 

kommer underlättas i framtiden i takt med att automatiseringsinitiativen ökar i antal ute i 

samhället. Kapitlet avslutas med ett avsnitt där förslag till vidare forskning inom området 

presenteras.  

8.1 AUTOMATISERING NU OCH FRAMÖVER 

Automatisering i sig är inte nytt då det förekommit inom industrin sedan länge. Av den 

anledningen är det intressant huruvida traditionell automatisering inom industrin liknar eller 

skiljer sig från dagens automatisering med RPA och AI. Som tidigare nämnt innefattar AI flera 

olika tekniker och är ett samlingsbegrepp för maskiner vilka lär sig själva. Med andra ord kan 

AI handla om datorer som ersätter intelligenta handlingar genom att exempelvis lyssna och 

analysera. Detta skiljer sig från den traditionell automatisering inom industrin som inte 

innefattar samma kognitiva förmåga. Svårare är det att jämföra traditionell automatisering 

inom industrin med dagens RPA. Då vi inte funnit vetenskaplig litteratur som redogör för 

automatisering genom tiden kan vi endast spekulera kring detta utifrån informella källor. RPA 

är en konfigurerad mjukvara som automatiserar regelbaserade processer. Traditionellt sett 

har automatisering skett genom implementering av ett nytt system. En skillnad gentemot 

traditionell automatisering är alltså att RPA inte handlar om införande av ny mjukvara utan 

att det snarare handlar om en digital medarbetare som arbetar i den befintliga mjukvaran. 

RPA används i större omfattning för arbetsuppgifter vilka är intellektuella istället för 

mekaniska. Med andra ord handlar det om automatisering av exempelvis kundtjänst eller 

administrativ handläggning snarare än effektivisering av exempelvis montering inom 

industrin. Vad som kan ses vara gemensamt mellan RPA och traditionell automatisering är att 

de båda handlar om teknik som syftar till att helt eller delvis ersätta en människas arbete i en 

process. Vår uppfattning är dock att RPA i större utsträckning automatiserar en människas 

arbete på ett annat sätt än vad införande av en maskin inom en industri skulle göra. Detta 

eftersom RPA är en robot som utför människans arbetsuppgift genom att replikera 

människans arbetssätt och inte en maskin som med en ny metod utför det människan tidigare 

gjort. Dessutom är vår uppfattning baserat på informella källor i jämförelse med de studerade 

organisationerna att RPA i dagsläget i större utsträckning handlar om samverkan mellan robot 

och medarbetare i en process. Vidare kan vi se en skillnad mellan RPA och traditionell 
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automatisering i den process de syftar till att automatisera. Organisationerna som använder 

RPA har mer komplexa och regelstyrda processer tillskillnad mot ett löpande band inom 

industrin som kan vara lättare att överblicka. Vår uppfattning är dock att oavsett om det 

automatiseras på traditionellt vis inom industrin eller med RPA alternativt AI inom en 

affärsverksamhet, handlar förändringsledningen vid införande till stor del om att få 

medarbetare att tro på den teknik som införs.    

 

Även om automatisering inom de studerade organisationerna inte har skalats upp i 

organisationernas önskvärda omfattning uppfattar vi att samtliga intervjupersoner ser 

positivt på framtiden gällande automatisering. När och om fler arbetsprocesser 

automatiseras kommer det innebära större effekter inom organisationen än vad vi ser i denna 

studie exempelvis genom att mer tid frigörs för medarbetare. För de studerade 

organisationerna dröjer det innan målet att automatisera processer fullt ut blir verklighet. 

Förutom juridiska riktlinjer som tillåter robotiserade beslut, krävs det ett genomgående 

engagemang inom organisationen. Stöd från högsta ledning krävs för att ge 

automatiseringsarbetet rätt förutsättningar och både mellanchefer och medarbetare måste 

vara villiga att arbeta med de förändringar automatiseringen innebär.  

 

AI-utvecklingen runt om i världen går snabbt framåt. Vad som visades i förstudien är att AI 

troligen kommer ha större finansiella effekter för organisationer än vad RPA har idag samt att 

medarbetare kan ha svårare att förstå AI än RPA då det är mer komplext. Framstegen inom 

AI-utvecklingen görs främst utanför Sveriges gränser. Inom Sverige går utvecklingen 

långsammare, men det står inte stilla. Precis som organisationer sedan tidigare har behövt 

anpassa sig efter förändringar i sin omvärld kommer de behöva förhålla sig till spridningen av 

AI framöver. Om privata organisationer inte utnyttjar möjligheter till effektivisering finns det 

en risk att de förlorar konkurrenskraft. Likaså ser vi att konkurrenssituationen för offentliga 

verksamheter kan komma att ändras då dagens medborgare i högre grad ställer krav på att 

den service offentlig verksamhet ger liknar den hos stora privata bolag. Att medborgare tillhör 

den kommun de bor i, fråntar dem inte möjligheten att sätta press på kommunen att leverera 

enligt deras önskemål. Sammantaget innebär det att både privata och offentliga 

verksamheter måste vara villiga att ständigt förbättra sin verksamhet. Under intervjuerna har 

anställda och chefer pratat om att det funnits en viss skepticism till automatisering snarare 

än att det existerat motstånd. Osäkerheten har främst grundats i hur effekterna kommer att 

påverka enskild anställd. Att skepticismen övergick till villighet och inte till motstånd ser vi 

bero på medarbetarnas förmåga att anpassa sig i kombination med chefernas kommunikation 

kring automatisering. Dels tyder detta på att automatisering inte behöver vara dramatiskt likt 

media framställer det samtidigt som vi ser att media inte har påverkat anställdas syn på 

robotar och AI i större grad. 

 

Vidare är det intressant vad organisationer strävar efter och hur de beskriver sin målbild kring 

automatisering. Alla de studerade organisationerna ser vi har en liknande målbild där det 
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fokuseras på effektivisering av verksamheten. Detta fokus kan bero på att automatisering är 

ett relativt nytt område för affärsverksamheterna och därför har diskussionen kring 

automatiseringens effekter kretsat kring just effektivisering istället för att exempelvis 

fokusera på att organisationen ska arbeta med nya arbetsuppgifter. Framöver när 

automatisering är mer känt och mer frekvent använt kan diskussionen skifta till att 

automatisering kan ha en bredare målbild och att vyerna kring dess effekter också breddas. 

Vi anser att organisationer inte enbart bör prata om att effektivisera verksamheten utan även 

i större grad fokusera på den affärsnytta det kan innebära och de möjligheter till att förbättra 

kundupplevelsen automatiseringen kan ge. Eftersom service och tilläggstjänster framöver 

kommer spela allt större roll i konkurrensen bland organisationer är det en nödvändighet att 

koppla de interna automatiseringsinitiativen till möjligheter att arbeta med kundupplevelse. 

Att organisationer inte ska automatisera för att dra ner på personal utan snarare 

automatisera för att anställda ska kunna fokusera på det som ökar konkurrenskraften. Med 

andra ord anser vi att automatisering till stor del handlar om inställning samt hur motiv och 

effekter framställs. Vidare handlar det för organisationer även om att undersöka de behov 

organisationen har vilka kan lösas med hjälp av tekniker såsom AI, snarare än att 

organisationen ska drivas av viljan att inför AI och därefter leta lämpliga behov. AI bör alltså 

inte införas enbart på grund av organisationens önskan att ligga i framkant. 

 

Likt vad som framställs i problembeskrivningen kan organisationers arbete med RPA ses som 

att de även närmar sig att arbeta med AI. Med detta menar vi att steget till att börja arbeta 

med AI är lättare för organisationer att ta om de sedan tidigare arbetat med RPA. AI är dock 

ett begrepp som innefattar många olika tekniker vilka varierar i avanceringsgrad och som kan 

ligga långt ifrån RPA rent tekniskt. Vår uppfattning är att organisationer som väljer att 

robotisera processer samlar på sig kunskap och utvecklar förmågor vilka kan vara relevanta 

vid ett senare införande av AI. Det handlar om kunskap kopplat till hur ledare bäst, för deras 

specifika organisation, inför teknik som för organisationen är främmande och som syftar till 

att automatisera anställdas arbete. Förändringsledare kan anpassa det framtida införandet 

av AI utefter det tidigare införandet av RPA då de kan dra lärdomar från hur medarbetare 

reagerade vid införandet av RPA och hur eventuell skepticism hanterades. Då tid frigörs till 

följd av automatisering påverkas medarbetare till att vara mer flexibla i sitt arbete och villiga 

att utföra andra arbetsuppgifter. Även om det i dagsläget inte är mycket tid som frigörs ser vi 

det vara bra att erfara att tid frigörs för medarbetare inför ökad automatisering och införande 

av AI då det troligen kommer innebära att människans arbetsuppgifter i större utsträckning 

automatiseras.  

 

De studerade organisationerna visar på att det återstår utmaningar med att driva förändring 

kopplat till automatisering. Även om majoriteten av intervjupersonerna anser att 

kommunikation är viktigt vid förändring ser vi att kommunikationen kan uppfattas bristande. 

Även om alla intervjupersoner är medvetna om vikten av att involvera medarbetare ligger det 

fortfarande en svårighet i att avgöra hur. Vår uppfattning är utifrån studien att det idag inte 
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finns en gemensam bild av hur automatisering bäst ska drivas och vilka former av 

tillvägagångssätt som generellt är mest fördelaktiga. Även om vi anser att de drivande av 

förändringen bör anpassa införandet efter den specifika organisationen ser vi att det kan vara 

behjälpligt att dra lärdomar från och inspireras av andra organisationers 

automatiseringsarbete. Ju fler automatiseringsinitiativ i samhället som genomförs desto 

lättare kommer det bli att identifiera det tillvägagångssätt flest anser vara fördelaktigt.  
 

8.2 VIDARE FORSKNING 

Denna studie har varit begränsad i tid, akademiska krav samt av uppdragsgivares intresse. 

Detta har inneburit att alla aspekter och synvinklar inte har varit möjliga att inkludera. Under 

arbetets gång har därför flera områden funnits relevanta för vidare forskning.  

I studien har vi fokuserat på att skapa oss en bred och generell bild över förändringsledning 

vid införande av fullt eller delvis automatiserade processer, vilket är anledningen till att fyra 

organisationer från fyra olika branscher har studerats. För att kunna urskilja vad som 

karaktäriserar förändringsledningen eller automatiseringsarbetet inom en specifik bransch 

samt för att kunna undersöka skillnader och likheter mellan dem krävs det ett flertal 

organisationer inom olika branscher studeras. På grund av de tidigare nämnda 

begränsningarna har detta inte inkluderats i denna studies syfte. Av den anledningen hade 

det i framtida forskning varit intressant att studera flera organisationer inom samma bransch 

för att se om det kan finnas ett branschspecifikt tillvägagångssätt eller om ett 

tillvägagångssätt är branschöverskridande. Denna studie tyder på att det inte finns ett 

branschöverskridande tillvägagångssätt då de undersökta organisationernas tillvägagångssätt 

skiljer sig åt. Ute i det svenska samhället finns det i dagsläget inte många 

automatiseringsinitiativ med RPA och AI, dock är det ett antal vi ser kommer att öka. I takt 

med att fler automatiseringar görs ökar möjligheterna till att studera fler organisationers 

arbete. Vidare hade det varit intressant att studera fler organisationer för att få en bredare 

uppfattning om deras uppfattning och tillvägagångsätt vid automatisering. 

De studerade organisationerna har inte arbetat med automatisering under en längre tid. Det 

kan därför vara intressant att även studera organisationer som har kommit längre i sitt arbete 

med automatisering samt organisationer som inte infört automatiserade processer som 

pilotprojekt. I sådana organisationer vore det intressant att studera hur arbetet kring 

automatisering har utvecklats och hur förändringsledningen har justerats. Dessutom är det 

intressant att studera hur medarbetare reagerar när fler processer eller processteg 

automatiseras samt hur chefer hanterar detta. Slutligen kan organisationers resultat och 

effekter av automatisering studeras hos organisationer som arbetat och kommit längre med 

automatisering vilket kan öka förståelsen av vilket arbete och tillvägagångssätt som kan vara 

mest fördelaktigt.  
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1 INTERVJUPERSONER - FÖRSTUDIE 

 

  
  

Intervjuperson  Företag  Befattning  Intervju-
ordning  

Intervjudatum 

Dan Jacobsson  Knowit Soluti
ons  

Konsult/Affärsutvecklare och 
Säljare  

1  2019-01-09 

Jacob Dexe  RISE  Projektledare och forskare  2  2019-01-14 
Monica  
Enderstein &  
Bobbie Baars  

Nacka 
Kommun  

Tjänsteansvarig digitala 
tjänster respektive tidigare 
tjänsteansvarig digitala 
tjänster och konsult 

3  2019-01-14 

Erik Sandström  Arbetsförmed
lingen  

CDO  4  2019-01-15 

Erik-Wilhelm Graef  
Behm  

Business 
Region 
Göteborg ICT  

Area & Investment Manager 
ICT  

5  2019-01-15 

Johan Högne  Norrköpings 
kommun  

Digitaliseringsdirektör  6  2019-01-15 

Cecilia Lejon  PwC (Tidigare 
förvaltningsch
ef Trelleborg)  

Senior rådgivare  7  2019-01-17 

Bawar Akrawi  Norrtälje 
Kommun  

CIO  8  2019-01-17 

Carin Strindmark  Knowit Insight
  

Vice VD  9  2019-01-18 

Lars Krogshede  Knowit Decisi
ons Danmark  

Konsult  10  2019-01-18 

Anna Lagerhed  SSAB  RPA Lead  11  2019-01-18 
Iwona Carlsson  Kungsbacka 

kommun  
Digitaliseringschef  12  2019-01-21 

Ole Kristian Haug  Knowit Norge  Senior Manager, Head of 
Intelligent Automation  

13  2019-01-23 

Fredrik Heintz  Linköpings 
Universitet  

Docent inom AI, ordförande 
WASP Sweden  

14  2019-01-28 

Intervjuperson 1 
& Intervjuperson 2  

Svensk 
Storbank 

Deputy Head of Business 
support & Development och 
Head of 
Robotic Implementation  
  

15  
  
  

2019-02-04 

Lars Carlsson  Stena Line  Head of AI  16  2019-02-07 
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2 INTERVJUGUIDE - FÖRSTUDIE 

 

Prioriterade frågor i förstudien: 

• Hur ser den övergripande processen ut vid implementation av RPA/AI-projekt?  

• Vilka faktorer inom en organisation är av främst vikt att ta hänsyn till vid 

implementationen av RPA/AI? Utmaningar? Lärdomar?  

• Skiljer sig förändringsledningen vid RPA-projekt från AI-projekt?  

• Skiljer sig förändringsledningen av RPA/AI-projekt inom offentlig verksamhet från 

den inom privata företag?  

• Är RPA/AI-förändring främst en IT- eller verksamhetsfråga och vart initieras 

förändringen? Vilka är motiven? 

• Skiljer sig förändringsledning vid RPA/AI-projekt från andra typer av IT-baserade 

förändringsprojekt?  
 

Övriga frågor i förstudien: 

• Kan du berätta om dig själv?  

• Vad är/var din roll i organisation X? 

• Vad var det som startade arbetet i organisation X? 

• Kan du berätta om lösningen i organisation X? 

• Har det gjorts på en förvaltning/avdelning? 

• Vilka var inblandade i förändringen? 

• Vilka delar ändrades av organisationen?  

• Vilka faktorer tror du är kritiska i förändringsledning kopplade till dessa projekt? 

• Vad var det något som var problematiskt i förändringen? 

• Vilka delar behövs för att ett sådan här förändring får en lyckad implementering? 

• Har den byggts upp ett centre of excellence?  

• Startades det en grupp, likt ett Change Management Office, som drev förändringen? 

• Vilken del av organisationen bör driva projektet inom AI? IT-avdelning eller 

affärsutveckling? Anser du att det oftast sker top-down inom organisationer? 

• Vem skulle ni säga leder den digitala förändringen?  

• Har det etablerats en process-steg för om fler processer ska automatiseras? 

• Hur går det till när ni ska automatisera en process? Finns det några steg som 

processen brukar innehålla?  

• Tiden som frigjordes vad används den till? Fanns det en plan från början? 

• Är det samma typ av förändringsledning som krävs för RPA-projekt som andra IT-

baserade förändringsprojekt? 

• Tror du att förändringledning för AI och RPA går att generalisera mellan offentlig 

verksamhet och privat verksamhet eller är den olika beroende på vilken typ av 

organisation man tittar på? 

• Vem vi skulle kunna kontakta för en djupare intervju? 
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3 INTERVJUGUIDE - HUVUDSTUDIE 

 

Bakgrund 

Berätta om dig själv.. 

- Vad har du för utbildning? 

- Vad har du för tidigare erfarenheter inom yrkeslivet? 

- Hur länge har du arbetat inom organisationen?  

- Vad är din roll och hur ser ditt ansvarsområde ut? 

- Har du haft en annan befattning inom organisationen?  

 

Om organisationen  
Kan du beskriva organisationen? (Avdelningar, hierarkier, verksamhet etc) 

Vad har organisationen för erfarenhet av tidigare förändringar?  

- Har du varit delaktig i någon tidigare förändring?  

(Hur är den generella synen på förändringar inom organisationen?) 

Hur skulle du beskriva organisationskulturen?  

Hur skulle du beskriva gruppen av människor som organisationen består av?  

Vad finns det för uppfattningar inom organisationen kring omskrivna digitaliseringstekniker 

så som AI?  

 

Den övergripande förändringsprocessen 
Kan du beskriva hur förändringen har bedrivits? 

Vad är din uppfattning att målet med förändringen är? Kortsiktigt och långsiktigt? 

Har de faktiska effekterna motsvarat de förväntade effekterna? Hur?   

Hur introducerades förändringen?  

Var och av vem i organisationen initierades förändringen? 

Har du varit delaktig i själva förändringsprocessen? Om ja, hur? 

Vilka befattningar har varit delaktiga i förändringen? 

Hur har/kommer förändringen påverkat/påverka dig? (ex. förändrade arbetsuppgifter) 

Hur ser du att förändringen har påverkat eller kommer att påverka andra i organisationen? 

Upplever du förändringen som bra eller dålig? Varför?  

 

Kommunikation 

Hur har förändringen kommunicerats ut? (intranätet, workshop, mail, nyhetsbrev etc..) 

Vem/vilka kommunicerade ut förändringen? 

Vad tycker du är bra kommunikation om en satsning av det här slaget?  

Hur har du upplevt kvaliteten på kommunikationen kring förändringen? 

- Hur tycker du att kommunikationen kan ha bedrivits annorlunda? 

Hur tycker du att kommunikationen varit mellan IT och verksamhet? Mellan projekt och 

verksamhet? 
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Mål, motiv och effekter 

Vad har organisationen för övergripande mål?  

Hur har du uppfattat den löpande kommunikationen under förändringsprocessen kring ex 

uppföljning, förändrade mål etc? 

Hur upplever du att förändringen kommuniceras ut internt i jämförelse med externt (ex 

media)? Kan du ge exempel på vad som får dig att känna så? 

Hur delaktig har du och andra organisationen haft möjligheten att vara i… 

- …formulering av vad som ska uppnås med förändringen (ex mål) 

- …planering och genomförande av förändring  

- Hur kommer det sig att du varit delaktig eller valt att inte vara delaktig?  

 

Attityd och inställning 
Hur upplever du organisationens attityd till förändringen? 

Hur är din motivation i relation till förändringen? 

Upplever du att förändringen låg rätt i tiden för organisationen? 

Har tidpunkten påverkat din och andra anställdas inställning till förändringen? Om ja, hur? 

Hur arbetade organisationen med att säkerställa att rätt kunskap och kompetens fanns 

inom organisationen för att genomföra och förvalta den nya lösningen/tekniken?  

Har din inställning förändrats under processens gång? Om ja, hur?  

Upplever du att förändringsarbetet ger upphov till motstånd inom organisationen? 

Vilka hinder finns för att genomföra förändringen inom organisationen? 

 

Avslut 

Vem inom organisationen tänker helt annorlunda eller har en annan syn på förändringen 

jämfört med dig?   
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4 INTERVJUPERSONER – HUVUDSTUDIE 

 

Organisation Namn Befattning Typ av 
intervju 

Intervjudatum Tid 

(min) 

Stena Line Martin Gadd Technology Lead Personlig 2019-02-19 57  

Jan Sjöström Kapten Personlig 2019-02-19 48  

Rune Kleiberg Head of Digital Strategy Personlig 2019-02-19 58  

Linnea Berg Andre styrman Telefon 2019-02-25 17  

Jari Virtanen Chief Transformation 
Officer 

Skype 2019-03-08 74  

Nacka 
kommun 

Ghita 
Flinckman 

Förändringsledare Grupp 2019-03-04 90 

Carina 
Filipovic 

Enhetschef för arbets- och 
företagsenheten 

Grupp 2019-03-04 90 

Malin 
Jacobsson 

Karriärvägledare Grupp 2019-03-04 90 

Svensk 
storbank 

Intervjuperson 
1 

Affärsanalytiker och 
utvecklare inom 
automatiseringsavdelningen 

Personlig 2019-03-11 55  

Intervjuperson 
2 

Verksamhet- och 
processutvecklare 

Personlig 2019-03-11 61 

Skanska Ingela 
Malmros 

Ekonomiassistent på 
Affärsstöd Ekonomi 

Personlig 2019-04-01 65 

Christel Skoog Utvecklingsledare/ Chef 
Processutveckling på 
Affärsstöd Ekonomi 

Personlig 2019-04-01 55  

Kristin 
Westling 

Gruppchef på Affärsstöd HR 
- Systemstöd 

Personlig 2019-04-01 54  

Anna 
Lagerhed 

RPA Lead på SSAB, tidigare 
Gruppchef för 
kundfakturering/e-faktura 
och projektledare RPA på 
Affärsstöd 

Telefon 2019-04-16 29  
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