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Abstract 

Organizations have for a long time been using IT to increase the effectiveness and 

productivity of their employees. Today, organizations are taking it one step further, 

and have begun using IT as a way of automating business processes where large 

amounts of information is being handled. With a rising ability to handle an increasing 

number of complex tasks, automation is likely to change the foundation of 

organizations, and modern-day work. However, assessing the impact that automation 

will have on an organization is difficult, and research in this field is scarce. The purpose 

of this study is to examine the organizational opportunities, and challenges, that 

emerges when information-based business processes are automated. We conducted a 

case study of the ongoing automation efforts at a large insurance company. The results 

show that the challenges an organization faces are mainly linked to organizational 

management, while the perceived opportunities are mainly connected to the daily 

operations. Based on this, we provide organizations with guidelines on how to handle 

the challenges and seize the opportunities. 
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1. Inledning 

Följande kapitel ger en introduktion till studien som presenteras. Kapitlet inleds med en 

bakgrund till ämnet och digitaliseringens påverkan på samhället, vilket sedan följs upp 

av en problematisering och studiens frågeställning. Inledningen avslutas med en 

disposition av studien. 

1.2 Bakgrund 

Vi lever idag i en tidsperiod med fantastiska digitala teknologier. Idag kan dessa digitala 

teknologier med dess fundamentala beståndsdelar hårdvara, mjukvara och nätverk 

möjliggöra allt från självkörande bilar till kylskåp som kan kommunicera (Brynjolfsson, 

McAfee, 2014). Alla dessa digitala teknologier har sin grund i Informationsteknologi (IT). 

Med IT menar Yates och Van Maanen (2001) mekanismer som används till att organisera, 

lagra, manipulera, presentera, sända och hämta information. Utvecklingen av IT och 

digitala teknologier har lett fram till en av digitisering och digitalisering av samhället, två 

begrepp som kräver närmare förklaring för att kunna särskiljas (Tilson, Lyytinen, 

Sorensen, 2010).  

Digitisering innefattar den tekniska process av att konvertera analoga signaler till digital 

form, alltså binära siffror som kan lagras och skickas över nätverk (Brynjolfsson, McAfee, 

2014; Legner et al., 2017; Tilson, Lyytinen, Sorensen, 2010). Digitisering är något som i 

dagens samhälle förekommer överallt, och i en allt snabbare takt. Några av faktorerna som 

driver digitiseringen är de genombrott som skett inom digitala teknologier, men även 

förändringen av människors beteenden, attityder och förväntningar. Denna tid av 

digitsering har en stor och varierande påverkan på samhället, och organisationer kommer 

ställas inför stora möjligheter, men även avsevärda utmaningar (Schreckling, Steiger, 

2016). 

Digitalisering refererar till de mångfaldiga sociotekniska begrepp och processer för att 

införa och använda olika teknologier i individuella, organisationella och samhällsenliga 

kontexter (Legner et al., 2017; Tilson, Lyytinen, Sorensen, 2010). Det senaste årtiondets 

framsteg inom digitala teknologier har medfört ett flertal stadier av digitalisering. De tidiga 

stadierna av digitalisering fokuserade på att byta papper och fysiska dokument till digitala 

dokument, vilket möjliggör en högre automation i arbetsprocesser. Framkomsten av 
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Internet som ett globalt kommunikationssätt var nästa stadie, vilket resulterade i en 

förändring av organisationens värdeskapande logik, samt nya vägar till att skapa 

affärsvärde. Idag är vi inne i ett nytt stadie, där sociala medier, mobiler, ökande 

analysmöjligheter samt ”cloud computing” möjliggör en fortsatt ökning av kraftfulla 

tekniska möjligheter och nya kommunikationsvägar (Legner et al., 2017).  

För att behålla sin relevans i dagens digitala samhälle måste alla organisationer bemöta 

digitaliseringen som sker (Brynjolfsson, McAfee, 2014). Ett sätt att bemöta och hantera den 

föränderliga omvärlden vi befinner oss i är genom användandet av digitala tekniker för 

automatiseringen av uppgifter, och processer, inom organisationer. Automatiseringen av 

processer kan öka produktiviteten både hos de som arbetar i den dagliga verksamheten, 

samt de som arbetar med ledning och styrning inom organisationen. Vidare finns det en 

ökande komplexitet av organisatoriska beslut och ett allt större behov av korrekt 

information. Idag är automatisering en nyckel för att hantera den information som kräver 

bearbetning i allt mer komplexa och snabbt föränderliga organisationer (Olson, Lucas Jr., 

1980). 

1.2 Problematisering 

Organisatoriska aspekter av automatisering är ett forskningsområde som har attraherat 

förvånansvärt lite uppmärksamhet givet dess potentiella effekter. Befintlig forskning 

tenderar till att antingen fokusera på ett datatekniskt perspektiv (Sangaiah, Thangavelu, 

Sundaram, 2018; Lyu, 2018), där tekniker och dess användbarhet beskrivs, eller från ett 

socialt perspektiv (Gregory, Nussbaum, 1982; West, 2015), där automationens påverkan på 

arbetare studeras. Detta leder till att den forskning som utförts är ofta kontextuellt 

fokuserad med relativt låg grad av generaliserbarhet. Inom forskningsområdet finns det 

även en brist på empiriska studier, då forskningen är till största del filosofisk. Vidare finns 

det en brist på ramverk som beskriver hur organisationer bör arbeta för att införa 

intelligenta automatiseringslösningar till deras verksamhet, samt bristfällig forskning ur 

ett sociotekniskt perspektiv kring vad som sker i organisationer när de vill automatisera 

informationsbaserade affärsprocesser. 

 Vidare är automatisering ett begrepp av stort intresse i dagens samhälle, med fler frågor 

än vad som kan besvaras i nuläget. Automationens påverkan och implikationer på olika 

arbetsplatser och anställningar är stora frågetecken som kräver svar. Enligt Manyika et al. 

(2017) har automation potentialen att öka den årliga globala produktiviteten från 0.8 till 
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1.4 procent, trots det finns det mindre än 5 procent av dagens arbeten som kan 

automatiseras fullt ut med dagens teknik. Inom den undersökta sektorn i denna studie, 

vilket är försäkringsbranschen, finns en potential att automatisera 43% av aktiviteterna 

som utförs (Manyika et al., 2017). 

Vi menar därför att det finns ett forskningsgap inom området organisatoriska effekter 

av intelligent automatisering. Bristen på empiriska studier samt intresset för området i 

nuläget bidrar också till varför en studie inom detta forskningsområde är av intresse. 

1.3 Frågeställning 

Med tanke på de stora förändringar som sker inom organisationer när de implementerar 

intelligenta automationslösningar landar studiens syfte i att undersöka de organisatoriska 

effekterna som uppstår vid automatisering. Utifrån detta vill vi skapa förståelse för hur 

effekterna kan tas tillvara på och hanteras, samt ge förslag till hur organisationer bör arbeta 

med införandet av automatisering. Studiens syfte besvaras genom följande frågeställning:  

 

Vilka organisatoriska utmaningar och möjligheter uppstår vid intelligent 

automatisering av informationsbaserade affärsprocesser? 

1.4 Disposition 

Som ett sätt att besvara studiens frågeställning kommer studien disponeras genom att 

börja med en inledning, där bakgrund, problematisering samt syfte och frågeställning 

presenteras. Efter det presenteras en genomgång av relaterad litteratur samt ett teoretiskt 

ramverk, där vi fokuserat på Mooney, Gurbaxani och Kraemers (1996) ramverk för att 

analysera affärsvärde av IT. Efter det presenteras metoden för studien, där en genomgång 

av uppsatsens utformning redovisas, vilket följs upp av ett resultat-avsnitt där den 

insamlade data presenteras och analyseras. Avslutningsvis presenteras de slutsatser som 

kan dras utifrån studien samt vilket bidrag som kan tas av studien, med förslag på framtida 

forskning kring ämnet. 
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2. Teori 

Följande kapitel ger en introduktion till automation, samt hur införandet av IT-lösningar 

påverkar organisationer. Slutligen presenteras ett teoretiskt ramverk som används vid 

analysen av studiens resultat.  

 

2.1 Intelligent Automatisering 

Automatisering i allmänhet innebär att man arbetar, agerar eller själv reglerar, oberoende 

utan mänsklig interaktion enligt Nof (2009). Termen automation kommer från grekiska 

ordet automatos som betyder agera självständigt, av egen vilja eller spontant. Automation 

innefattar maskiner, verktyg, enheter, installationer och system som är plattformar 

utvecklade av människor för att utföra aktiviteter, utan mänsklig inblandning. Människan 

har sedan antiken haft önskan om att automatisera naturliga aktiviteter, där tidiga 

automatiseringar har bland annat varit väderkvarnar och bevattningssystem. Med den 

industriella revolutionens framfart blev maskiner och system stora beståndsdelar i 

automationen. I dagens samhälle består den moderna automationen av dator-

kontrollerade automationslösningar, programmerade för att följa procedurer och protokoll 

efter rutiner och regler. Automation består av olika domäner idag, en av dessa domäner 

kallas kontorsautomation, vilket är den viktig beståndsdel i den moderna automationen. 

Kontorsautomation innefattar datorer, kommunikationsverktyg och programvara som 

används för att digitalt skapa, samla, lagra, manipulera, visa och transformera information 

som behövs för funktioner och uppgifter (Nof, 2009). 

Inom försäkringsbranschen har man de senaste åren kämpat med utmaningar som 

långsam tillväxt, ökande krav, regleringar och kostnadseffektiviseringar. Dessa utmaningar 

har lett till att organisationerna investerar i Robotic Process Automation (RPA) samt andra 

intelligenta automationslösningar för att handskas med utmaningarna (Walker et al., 

2017). RPA, även kallat Software Robotics, är en ny klass av mjukvara för att automatisera 

affärsprocesser. Automatisering med hjälp av RPA kan utföras till en fraktion av vad det 

kostar med traditionella lösningar, och utan behov till stora förändringar i nuvarande 

systemlösningar inom en organisation. RPA fungerar genom att replikera en uppgift som 
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en människa utför, det kan till exempel vara en mjukvara som fyller i dokument 

automatiskt (Lamberton, Brigo och Hoy, 2016).  

Med den intelligenta automationen som börjar komma på marknaden växer nya 

möjligheter till automatisering fram. Intelligent automation är automation med 

intelligenta element, element som kan utföra uppgifter bara människan klarat av tidigare. 

Dessa element kan innefatta Cognitive Computing (CC), Machine Learning (ML) och 

Artificial Intelligence (AI).  Denna typ av intelligenta automatisering är inget nytt på 

marknaden, men det har skett stora framsteg inom tekniken för att utöka 

användningsområdet. Avancemang inom ML-tekniker, förbättringar av sensorer och en 

allt kraftfullare beräkningsförmåga har hjälpt att skapa en ny generation av både hårdvaru- 

och mjukvarurobotar, med möjligheter till applicering inom alla tänkbara arbetsområden. 

Intelligent automation är något som kan verka i olika konstellationer med bland annat RPA 

(Laurent, Chollet och Herzberg, 2014). Inom CC är det nya hårdvaru- eller 

mjukvaruenheter som imiterar den mänskliga hjärnan (Sangaiah, Thangavelu och 

Sundaram, 2018). CC som teknologi har en stor roll i att bearbeta stora mängder data med 

hjälp av människor och maskiner, för att komma fram till hjälpande beslut (Mallick och 

Borah, 2019). Ett exempel på användningsområden för CC är Natural Language Processing 

(NLP), vilket innefattar en mjukvara som kan strukturera text och tal för att förstå en 

kontext. Ett annat exempel för användning av CC är Image Processing (IP eller Computer 

vision), vilket innefattar att en mjukvara kan processa visuella data och utvinna 

information utifrån det (Sangaiah, Thangavelu och Sundaram, 2018).  

ML är en annan central teknik med många appliceringsområden, speciellt när det 

kommer till AI. ML är system kapabla att lära sig över tid, utan att de behöver bli tydligt 

programmerade till den speciella uppgiften. ML möjlighet genom olika tekniker att 

identifiera mönster i stora mängder information, klassificera den och sedan göra 

beräkningar på förutsägelser och avvikelser (Mallick och Borah, 2019).  

AI är en komplex teknik som är svår att tolka och bilda en uppfattning kring. En mängd 

författare har under åren kommit med olika definitioner av vad egentligen AI innebär. 

Några av dessa är följande;  

• Bellman (1978) definierar AI som automationen av aktiviteter, exempelvis 

beslutsfattande, problemlösningar och lärande, som kan associeras med mänskligt 

tänkande. 
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• Winston (1992) menar att AI är studien av beräkningar som gör det möjligt att 

uppfatta, resonera och agera. 

• Kurzweils (1990) AI-definition innefattar konsten att skapa maskiner som utför 

funktioner med ett krav på intelligens när funktionen utförs av en människa. 

• Nilsson (1998) pekar på att AI innebär intelligent beteende i artefakter. 

• Slutligen beskriver Russel och Norvig (2010) AI i olika dimensioner, som innefattar 

tankeprocesser, resonemang samt beteende. Russel och Norvig menar att AI ska 

tänka både mänskligt och rationellt samtidigt som den agerar mänskligt och 

rationellt. En AI behöver vissa egenskaper för att kunna uppnå det, exempelvis att 

kunna kommunicera med språk, samla information, dra slutsatser utifrån den 

informationen, lära sig, uppfatta visuella ting samt förmåga att manipulera saker.  

 
Utifrån dessa olika definitioner har vi valt att benämna AI som en teknik med självständigt 

lärande och kapacitet till logisk beslutsfattning utifrån vissa parametrar, och för att uppnå 

en fungerande AI kan det krävas en kombination av olika mjukvarutekniker.  

2.2 Införandet av IT-lösningar i organisationer 

Markus (2004) menar att införandet av IT i organisationer kommer det leda till 

organisatoriska förändringar. Det kommer att bli förändringar i hur människor ska, eller 

kan, arbeta genom att IT bidrar till nya organisatoriska möjligheter. Dessa organisatoriska 

möjligheter leder till att arbetsprocesserna kommer att förändras i enlighet med IT-

lösningarna, samt att organisationer i stort kommer att kunna prestera på andra nivåer än 

tidigare (Markus, 2004). Det bidrar till att införandet av nya IT-lösningar inom en 

organisation naturligt upplevs som en stor möjlighet, men med dessa lösningar tillkommer 

också en hel del utmaningar.  

Markus (2004) berättar att införandet av IT kan medföra stora konsekvenser. Markus 

(2004) menar att utformningen av den nya IT-lösningen kommer som en första utmaning. 

Ett exempel på det är att om man skulle införa en IT-lösning för att automatisera en process 

som i nuvarande tillstånd är missgynnsam för organisationen. Införandet av lösningen 

skulle kanske resultera i en process som kan utföras snabbare, men i grunden kan 

processen fortfarande vara missgynnsam för organisationen, på grund av att processen inte 

förändrats. En utmaning som kommer efter implementeringen av IT-lösningen är 

användandet av den nya lösningen. Organisationen kommer få problem att rättfärdiga 
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investeringen i nya IT-lösningar om dessa inte används av de som arbetar inom 

organisationen. Där behöver man lägga mycket tid och resurser på att demonstrera varför 

och hur man ska använda sig av nya lösningar (Markus, 2004). Då nya IT-lösningar bidrar 

till dessa typer av organisatoriska förändringar kan det leda det till förändrade tjänster, där 

människor måste förändra arbetsuppgifter till viss eller hel del. Organisatoriska 

avdelningar kan även komma att förändras, genom sammanslagningar eller rent av 

avvecklingar. Processerna kommer förändras, troligtvis genom att dom blir snabbare, men 

också i komplexitet.  

IT leder till både tekniska förändringar och organisatoriska förändringar enligt Markus 

(2004), och historiskt har man arbetat med IT och organisationsförändringar separat. 

Historiskt har IT projekt inneburit att man implementerar nya IT lösningar i 

organisationen genom ett enda team, där lösningen är IT. Medan organisationsförändring 

har skett genom möten med olika delar av organisationen för att till exempel försöka vända 

underprestationer till framgång. Men för att uppnå bästa resultat behöver man jobba med 

båda parterna samtidigt, vilket är något som kan leda till betydande ökning i organisatorisk 

prestanda. För att uppnå den prestandan måste arbetsuppgifter, roller och affärsprocesser 

förändras tillsammans med IT (Markus, 2004). Fördelarna genom ett traditionellt 

införande av nya IT lösningar är ofta kopplade till tekniska och ekonomiska fördelar, till 

exempel genom uppdateringar av befintliga system som gör det enklare att arbeta och 

kortar ner tiden för uppgifter. Man kan genom det komma ifrån gamla, föråldrade legacy-

system, till nya system som är framtidssäkra och som har en mycket större kapacitet. 

Genom att jobba utifrån ett IT-perspektiv och organisationsförändring parallellt kommer 

de största möjligheterna fram. Då kommer processerna förändras och förbättras vilket 

direkt kommer leda till färre antal anställda som behövs för att utföra uppgifter.  Detta 

kommer även leda till allt fler krossfunktionella lösningar, där förbättringarna visar sig på 

flera avdelningar samtidigt. Det kan göra att lösningar utvecklas tillsammans med 

samarbetspartners, vilket kan vara ett måste för att nå en hög organisatorisk prestanda. De 

traditionella flaskhalsarna i affärsprocesserna försvinner vilket leder till snabbare ledtider 

för kunderna, nya produkter och tjänster som inte varit möjliga tidigare kommer att kunna 

produceras. Genom att affärsprocesserna förändras kommer det att leda till nya 

värdefullare jobb, att personalen får fokusera på det som är viktigast. Utan nya IT-lösningar 

kommer man helt enkelt inte kunna göra alla ändringar eller lösningar man behöver i 

dagens samhälle (Markus, 2004).    
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2.3 Hur bidrar IT-lösningar till att skapa affärsvärde för 

organisationer? 

Zuboff (1985) tar upp två sidor av automation som kan spela stor roll i organisationers 

långsiktiga framgång. Allting grundar sig i att man historiskt och allt för ofta har 

automatiserat för att minska antalet anställda, öka produktionsmängden och korta 

tillverkningstiderna. Med ett modernare sätt att se på automatisering, och genom nya 

teknologier, börjar den typen av automation att ifrågasättas. I en ökande utsträckning 

börjar arbetsgivare att uppskatta det mer komplexa som IT-lösningar kan tillföra, för att 

skapa konkurrenskraft. IT hjälper organisationer att uppnå strategiska mål, ökad 

kontinuitet, kontroll samt begriplighet av produktiva funktioner. Zuboff (1985) menar på 

att IT kan användas för två olika saker, antingen kan man använda det för att automatisera 

utförandet av uppgifter, det traditionella användandet. Det andra sättet att använda IT är 

för att skapa information. Allt man automatiserar skapar en djupare förståelse för 

underliggande information om hur affärsprocesser verkligen fungerar, detta är något som 

Zuboff (1985) benämner som informate. För att utvinna den fulla potentialen av 

informate-processen måste organisationer agera nytänkande och anpassa sig efter deras 

möjligheter. När man agerar efter det kommer organisationen att bli en lärmiljö för 

utveckling. Det medför en ny typ av organisering, där intellektuell skicklighet är värdefullt 

bland medarbetarna. Det kommer vara svårt för alla organisationer att närma sig en väg av 

informate, beroende på deras produkter, processer eller marknader. Men för många andra 

kommer framgång att komma genom att lära sig av och förstå den egna organisationen, 

och genom det skapa nya konkurrenskraftiga fördelar. För att det ska bli en lyckosam 

strategi för framtiden måste organisationer skapa en ny vision av IT-användade, man kan 

inte utgå från det traditionella användandet av IT.  

 Mooney, Gurbaxani och Kraemer (1996) bygger vidare på Zuboffs (1985) forskning, 

men identifierar även transformational som ett ytterligare användningsområde. De har 

tagit fram ett konceptuellt ramverk för att enklare kunna bedöma hur IT-lösningar bidrar 

till affärsvärde. De menar att IT-lösningars värde ska bedömas utifrån en processnivå 

istället för en organisationsnivå. Mooney, Gurbaxani och Kraemer (1996) beskriver en 

process som en specifik ordning arbetsaktiviteter genom tid och rum, med en tydlig början 

och slut samt tydligt identifierade inputs och outputs. I denna studie undersöker vi 
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informationsbaserade affärsprocesser, och med informationsbaserade menar vi processer 

där stora mängder information behandlas.  

Vidare menar dom att processer kan vara av typen operationella processer eller 

ledningsprocesser. Operationella-processer innefattar processer som belyser utförandet av 

uppgifter och aktiviteter inom en organisations värdekedja. IT-lösningar kan förbättra 

effektiviteten av operationella-processer genom automation eller förbättra deras 

effektivitet och pålitlighet genom att sammanlänka dem. Sammanfattat innefattar 

operationella-processer det som sker i det dagliga arbetet inom en organisation. En 

ledningsprocess förklaras som aktiviteter associerade med administreringen, fördelningen 

och kontrollen av resurser inom en organisation. En process av lednings-karaktär 

betecknar inte endast processer som utförs av chefer, eller processer på chefsnivå, utan 

innefattar istället processer som kan associeras med att stödja det som sker i den dagliga 

verksamheten. En nyckelfaktor för att uppnå betydelsefullt värde av IT-lösningar är att 

anpassa sina processer till nya IT-lösningar, detta för att processerna ursprungligen inte är 

utformade ur ett IT-perspektiv.  

Mooney, Gurbaxani och Kraemer (1996) anser att IT-lösningar kan ha tre separata men 

kompletterande effekter på affärsprocesser, och att det är genom dessa tre som det skapas 

affärsvärde genom IT. Det första är automationella-effekter, som innefattar 

produktivitetsförbättringar och besparingar. Det andra är informationell-effekter som är 

förmågan att samla, bearbeta och sprida information. Den sista är transformationella-

effekter, vilket refererar till värdet som kommer från IT-lösningars förmåga att underlätta 

och stödja process-innovation samt transformation. Typen av affärsprocess tillsammans 

med effekterna bildar ett ramverk som kan användas för att identifiera affärsvärde som 

uppstår vid införandet av IT.  
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Tabell 1. Ramverk för att identifiera affärsvärde som skapas genom IT.  
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3. Metod 
Följande kapitel innefattar en beskrivning av tillvägagångssätt, där designen av 

forskningen och valet av studieobjekt presenteras initialt. Metoden för datainsamling och 

valet av respondenter presenteras efter det. Kapitlet avslutas med en genomgång av 

intervju genomförandet och vår dataanalys samt en metoddiskussion där metoden 

kritiskt reflekteras över. 

3.1 Forskningsdesign 

Vi påbörjade vår studie med att undersöka vilken typ av metod vi ville använda för att 

besvara studiens frågeställning. Efter studerande av olika typer av metoder som lyfts fram 

av Bryman (2012) bestämde vi oss för att utforma studien utifrån en kvalitativ ansats. Vi 

har jobbat utifrån en fallstudie som forskningsstrategi, vilket kan anses vara en lämplig 

strategi för att studera företeelser i deras sammanhang enligt Jensen och Sandström 

(2016). Utifrån deras bok Fallstudier tar dom upp ett antal tumregler för en traditionell 

fallstudie som vi utgått från i vårt arbete. Jensen och Sandström (2016) tar även upp något 

som vi upptäckte ganska tidigt i vårt arbete, vilket är att studier ofta inte kan följa alla 

tumreglerna till punkt och pricka. Det gjorde att vi anpassade vår studie utifrån de tips som 

författarna lyfter fram för en alternativ fallstudie. Med anledning av att vi ville undersöka 

ett case som kan anses representativt för vår frågeställning valde vi att endast fokusera på 

ett enskilt bolag (Yin, 2003). Då vår frågeställning grundar sig i att undersöka 

organisatoriska utmaningar och möjligheter vid intelligent automatisering av 

informationsbaserade affärsprocesser, letade vi därför efter en verksamhet som både 

arbetar med intelligent automatisering och informationsbaserade affärsprocesser. 

För att kunna besvara studiens frågeställning gjordes ett urval av studieobjekt.  Vid valet 

av studieobjekt fattades ett tidigt beslut i att begränsa undersökningen till organisationer i 

Sverige. Vidare ville vi utföra studien tillsammans med en organisation där 

informationsbaserade affärsprocesser är centralt för verksamheten, och vi eftersökte därför 

en organisation som behandlar en stor mängd information. Då en av studiens 

upphovsmakare redan innan studien har arbetat på ett stort, svenskt försäkringsbolag, 

undersöktes möjligheterna att utföra studien på ett försäkringsbolag. Försäkringsbolag är 

komplicerade verksamheter som behandlar stora mängder information. Organisationerna 

styrs av hårda regulativa krav på hur verksamheterna ska bedrivas, och hur information 
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ska behandlas. Enligt Johansson och Vogelgesang (2016) genomgår också 

försäkringsindustrin en stor förändring på grund av automatiseringen som sker i 

branschen. Då försäkringsindustrin som verksamhet ansågs vara passande för att besvara 

studiens frågeställning skapade vi kontakt med det stora, svenska försäkringsbolaget 

(hädanefter benämnt som Försäkringsfirman) som en av studiens upphovsmakare haft 

kontakt med sedan tidigare. Försäkringsfirman kontaktades via en av studiens 

upphovsmakare tidigare chefer som kunde hänvisa oss till de som huvudsakligen arbetar 

med automatisering inom organisationen. Idén om att genomföra en fallstudie på företaget 

togs emot väl och ett samarbete upprättades med riktlinjer om vad som kunde förväntas av 

samtliga involverade parter. Då vi valde att genomföra studien med en organisation där en 

av studiens upphovsmakare tidigare arbetat skedde ett bekvämlighetsurval, vilket kan 

påverka kvaliteten på den data som insamlas till studien (Yin, 2011). 

3.2 Datainsamling 

Vi har till största del samlat in vår data genom kvalitativa intervjuer med personer 

besittande olika yrkesroller inom organisationen, vilket vi utförde genom två faser. För att 

identifiera en rimlig avgränsning för studien, och upptäcka potentiella respondenter, 

utförde vi ett antal ostrukturerade intervjuer samt observationer av anställda inom 

organisationen. Ostrukturerade intervjuer är enligt Bryman (2012) ett sätt utföra en 

intervju där den som intervjuas kan besvara frågor utan på ett öppet och fritt sätt. 

Ostrukturerade intervjuer tenderar att efterlikna konversationer, vilket vi eftersökte för att 

kunna skapa oss en bättre bild av organisationens struktur. Dessa ostrukturerade 

intervjuer gav oss en inblick i organisationen och tillät oss skapa en förståelse för hur 

organisationen var uppbyggd, och vilka potentiella respondenter vi bör försöka att skapa 

kontakt med. I den observation som utfördes fick vi en även demonstration av 

Försäkringsfirmans ärendehanteringssystem, och hur de arbetar med automatisering av 

detta system. Nedan finns en tabell som summerar respondenternas befattning, tiden av 

de ostrukturerade intervjuerna och observationen som utfördes i fas 1:  
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Respondent Befattning Tid 

Ra Senior Projektledare 45 minuter 21 sekunder 

Rb Systemutvecklare 51 minuter 02 sekunder 

Rc Gruppchef  42 minuter 52 sekunder 

  

Tabell 2. Respondenter som deltagit under fas 1. 

 

Vid valet av respondenter till våra strukturerade intervjuer försökte vi hitta deltagare inom 

organisationen som är delaktiga i deras arbete med automatisering. Vi var intresserade av 

personer med kunskap om den tekniska aspekten av arbetet, men även personer som 

arbetar direkt i den dagliga verksamheten, som kanske påverkas mer av automatiseringen. 

Detta för att få med olika aspekter av organisationens arbete med automatisering, och för 

att undvika en partiskhet från vår egen sida som annars kan påverka studien (Yin, 2011). 

Den initiala kontakten som skedde med Försäkringsfirman var med en av de delaktiga i 

organisationens automatiseringsarbete. Denna person valdes som vår första deltagare till 

intervjuerna, vilket ledde till ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2012) av respondenter. 

Denna initiala kontakt kunde hänvisa oss vidare till andra personer inom organisationen 

som var delaktiga i automatiseringsarbetet. Vårt urval av respondenter övergick då till ett 

snöbollsurval (Bryman, 2012), genom att vi blev introducerade till flera andra relevanta 

respondenter med hjälp av det första urvalet.  

Efter att vi valt våra respondenter som ansågs lämpliga att intervjua började vi förbereda 

våra intervjuer. Vi valde att använda oss av semi-strukturerade intervjuer, där vi följer en 

intervjuguide som utgångspunkt för att skapa någon typ av struktur i intervjuerna. 

Frågorna som ställs kan följas upp med följdfrågor om respondenten säger något som 

väcker extra stort intresse hos den som utför intervjun.  Vi använde oss av ett semi-

strukturerat upplägg på våra intervjuer för att undvika att begränsa svaren från våra 

respondenter, och istället låta de prata öppet och fritt kring de frågorna som ställs (Bryman, 

2012). Frågorna som ingick i intervjuguiden formulerades utifrån Brymans (2012) exempel 

på hur en intervjuguide ska utformas.  
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För att genomföra våra intervjuer kontaktade vi våra respondenter genom e-post för att 

bestämma en lämplig dag och eventuell plats. Då majoriteten av våra respondenter är 

stationerade i södra delen av landet, slutade det med att vi genomförde fyra intervjuer över 

Skype samt två fysiska möten på det lokala kontoret. Innan vi började våra intervjuer gick 

vi igenom vårt mål med studien, samt informerade om fyra forskningsetiska principer som 

vi följt (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna blev på förhand informerade om att vi 

skulle spela in intervjun. Då intervjuerna spelades in förde vi inte anteckningar under 

intervjutillfällena, vilket tillät oss att lägga ett större fokus på att ställa de frågor som vi ville 

få besvarade Genom att inte föra anteckningar och istället fokusera på att lyssna vad som 

sades vid intervjuerna, och ställa relevanta följdfrågor, kunde kvaliteten ökas på våra 

intervjuer (Lantz, 2013). Vid första inspelningen använde vi oss av ett 

skärminspelningsverktyg, vilket gav oss en inspelning med sämre kvalitet, därför övergick 

vi till inspelningar med en mobiltelefon.  Tabellen nedan summerar vilken befattning 

informanterna har inom organisationen samt hur länge de pågick under fas 2:  

Respondent Befattning Tid 

R1 Avdelningschef 36 minuter 36 sekunder 

R2 Affärsutvecklare 26 minuter 39 sekunder 

R3 Senior Projektledare 19 minuter 6 sekunder 

R4 Gruppchef 29 minuter 11 sekunder 

R5 Avdelningschef 36 minuter 30 sekunder 

R6 Verksamhetsanalytiker 27 minuter 27 sekunder 

 

Tabell 3. Respondenter som deltagit under fas 2.  
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3.3 Dataanalys  

För att analysera vår data och skapa förståelse utifrån våra transkriberade intervjuer valde 

vi att använda oss av metoden tematisk analys. Tematisk analys är en metod som används 

för att identifiera, analysera samt beskriva mönster, eller teman, i data (Braun & Clarke, 

2006). Metoden är ett lättillgängligt och flexibelt tillvägagångssätt vid analys av kvalitativa 

data, vilket är vad vår studie grundar sig på (Braun & Clarke, 2006). Teman som tas fram 

ska påvisa något intressant eller extra viktigt i data, i relation till den ställda 

forskningsfrågan, samt påvisa något typ av mönster eller mening i det insamlade data. Då 

det är kvalitativa data som behandlas är antalet teman som tas fram inte det viktigaste, 

utan det är kvaliteten på dessa teman som är viktiga (Braun & Clarke, 2006).  

Tematisk analys kräver ett antal överväganden innan analysen påbörjas. Vi valde att 

beskriva vår data enligt ett rikligt tillvägagångssätt, där teman som identifieras, kodas och 

analyseras återskapar en noggrann reflektion över innehållet i vår data. Ett rikligt 

tillvägagångssätt är en användbar metod när ett område undersöks där det finns brist på 

tidigare forskning, eller när deltagarnas syn på ämnet i studien är okänt (Braun & Clarke, 

2006). Vår analys av data har även gjorts utifrån ett induktivt tillvägagångssätt, där teman 

har en stark koppling till den insamlade data. Vid ett induktivt tillvägagångssätt kodas data 

utan att försöka anpassa det till en förutbestämd ram, eller forskarnas analytiska 

förutfattade meningar (Braun & Clarke, 2006). Slutligen valde vi att identifiera teman på 

semantisk nivå, där teman urskiljs utifrån de grundläggande delarna av data, där vi inte 

försökte analysera något bortom det som sagts i intervjuerna (Braun & Clarke, 2006). 

Braun & Clarke (2006) beskriver en steg-för-steg guide för att utföra en tematisk analys 

som denna studie har utgått ifrån. Nedan beskrivs dessa steg i vidare detalj; 

 

• Fas 1: bekanta sig med insamlad data - Den första fasen innefattar att bekanta 

sig med insamlade data. Transkribering av verbala intervjuer är en viktig del av 

denna fas, samt att läsa igenom det transkriberade materialet flertalet gånger, då 

det skapar en mer ingående förståelse för data som behandlas. Intervjuerna i 

studien transkriberades direkt efter att de avslutats för att bekanta sig närmare med 

den insamlade data.     
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• Fas 2: generera inledande koder - Den andra fasen påbörjas när forskarna har 

läst igenom och bekantat sig med data, vilket leder forskarna till att kunna skapa en 

inledande lista med idéer om vad som är intressant i data. Fas 2 går sedan ut på att 

generera inledande koder utifrån data som verkar intressant. Dessa koder ligger 

sedan till grund inför kommande arbete med att generera teman (Yin, 2011; Braun 

& Clarke, 2006). Från våra transkriberade intervjuer genererade vi koder utifrån 

det som vi ansåg intressant i de transkriberade intervjuerna, och dokumenterade 

sedan dessa i ett Excel-dokument, där vi skapade tydliga indelningar för de olika 

respondenterna. Den initiala kodningen resulterade i cirka 170 koder.  

 

• Fas 3: leta efter teman - Fas 3 inleds när all data har kodats och jämförts, vilket 

har lett fram till en lång lista över olika koder som har identifierats i data. I denna 

fas appliceras ett bredare perspektiv för analysen, där koderna sorteras in i 

potentiella, övergripande teman, samt underteman, för data. När de inledande 

koderna var genererade började vi använda våra genererade koder för att leta efter 

övergripande teman utifrån vår forskningsfråga. Då vår forskningsfråga relaterar 

till organisatoriska utmaningar och möjligheter identifierade vi två övergripande 

teman. Dessa teman relaterade till organisatoriska utmaningar samt 

organisatoriska möjligheter som uppstår vid intelligent automatisering av 

informationsbaserade affärsprocesser. Vi valde att färgmarkera alla koder som 

relaterades till var och en av de separata övergripande temana för att lättare kunna 

särskilja dessa. 

 

• Fas 4: granska teman - Denna fas involverar en granskning av de identifierade 

teman som vuxit fram. Vissa teman kan ha bristfälliga data som stödjer det, medan 

andra teman kan vävas samman med ett annat. Fasen baseras på två olika nivåer 

av granskning och förfining av teman. Nivå ett går ut på att granska varje kod som 

ingår i ett tema, för att se om dessa koder bildar ett sammanhängande mönster. 

Nivå två är en liknande process, men här granskas istället varje tema utifrån 

helheten av data.  att skapa en mer övergripande blick om dessa teman reflekterar 

det essentiella i data. Efter att vi färgkodat och indelat de olika koderna i teman 

påbörjade vi granskningen av temana. Vi valde då att skala bort koder som inte 
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genererade nog med data för att skapa ett separat undertema. Koder där den 

sammankopplande meningen kändes allt för beskrivande av den undersökta 

verksamheten skalades också bort, då målet med fallstudier enligt Jensen & 

Sandström (2016) är att utveckla och generalisera teorier, inte beskriva frekvenser, 

vilket kan försvåra generaliseringen av vårt resultat. Efter den initiala granskningen 

av våra teman återstod cirka 100 koder. 

 

• Fas 5: definiera och namnge teman - Vid denna fas definieras och förfinas de 

identifierade teman som sedan ska presenteras. Här tas essensen av varje tema 

fram och vilka aspekter som varje tema inkluderar. För varje individuellt tema 

utförs en skriftlig analys, där varje tema beskrivs utifrån vilken övergripande 

berättelse som kan belysas utifrån temat. Dessa teman ska sedan knyta ihop den 

bredare historien som kan berättas från det insamlade data. Efter vår granskning 

skapade vi sedan underteman till vardera av de övergripande teman, där utdragen 

inom varje undertema var enhetliga med varandra och tydligt avskilda från andra 

underteman. Detta resulterade i nio olika underteman i våra övergripande teman. 

Underteman relaterade till möjligheter blev Kundvärde, Processförbättring, 

Teknisk avlastning och Teknisk potential. Underteman som relateras till 

utmaningar resulterade i Styrning, Kompetensförlust, Strategiska val, Tekniska 

begränsningar samt Teknisk transparens. Dessa underteman indelades vidare i 

olika kategorier för att skapa en struktur och nyansera olika aspekter av varje tema 

(se bilaga).  

 

• Fas 6: producera empiri - Den sista fasen börjar när alla teman är 

färdigproducerade, och den slutgiltiga analysen samt producerandet av empirin 

kan påbörjas. Empirin ska förse läsaren med en koncis, sammanhängande och 

logisk återberättning av det insamlade data. Slutligen hade vi färdiga teman med 

olika underteman samt kategorier (se bilaga). Resultatet och analysen av dessa 

teman presenteras i avsnitt 4, Resultat. 

3.4 Forskningsetik 

Under hela studiens genomförande har vi förhållit oss till de forskningsetiska principer för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som lyfts fram i Vetenskapsrådet (2002). 
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Dessa forskningsetiska principer benämns som informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- samt nyttjandekravet. Vidare redogörs för hur vi förhöll oss till dessa 

etiska principer. 

För att säkerställa att vi förhöll oss till informationskravet informerades samtliga 

deltagare i studien på förhand om deras uppgift i studien, och vilka villkor som gällde för 

deras deltagande. De upplystes även om att deras deltagande var helt frivilligt, och att de 

när som helst under intervjuerna har rätt att avbryta deras medverkan.  

För att vidare nå upp till kravet om samtycke säkerställdes det att deltagarna i studien 

godkände uppgiften med studien och deras medverkan. Deltagarna i studien fick även 

själva möjlighet att bestämma om, hur länge och på vilka villkor som de ska delta i studien, 

och att de när som helst under studien kunde avbryta deras medverkan utan att det 

medförde negativa konsekvenser för dessa. Deltagarna i studien fick även självständigt 

fatta beslut att delta, eller avbryta sin medverkan i studien, utan någon påtryckning eller 

påverkan från vi som utförde studien.  

Konfidentialitetskravet säkerställdes genom att vi anonymiserade de respondenter som 

intervjuades i studien. Detta för att garantera att deltagarna i studien ej kan identifieras av 

utomstående personer. Vidare har vi i samråd med den undersökta organisationen valt att 

anonymisera deras namn, och benämner istället organisationen som Försäkringsfirman.  

Slutligen förhöll vi oss till nyttjandekravet genom att informera deltagarna om att de 

uppgifter som samlas in i studien endast kommer användas i forskningssyfte, och kommer 

ej att spridas vidare. Vi försäkrade även deltagarna om att den information som delas i 

intervjuerna inte kommer på åtkomlig av obehöriga. 

3.5 Metoddiskussion  

Vi har i vår studie enbart undersökt ett fall, men Yin (2014) menar på att det är fördelaktigt 

att använda sig av fler fall än ett. Detta då en fallstudie med flera fall brukar anses mer 

övertygande, genom att du enklare kan göra analyser samt generalisera resultatet. Därför 

kan det finnas en viss kritik mot vår studie. Vi hade kunnat motverka det genom att 

använda oss av flera liknande fall, men Yin (2014) tar upp att det ofta tar mycket längre tid 

att undersöka flera fall. På grund av tiden vi hade till förfogande, kändes det värdefullare 

att göra en grundligare studie inom en organisation.  

Enligt Bryman och Bell (2015) kan det uppstå en del hinder genom en del aspekter 

gällande sekretess. Genom att det finns information som kan vara intressant för 
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konkurrenter, gör att det finns en möjlighet att organisationen i fråga valt att inte informera 

om allting. När urvalet av respondenter består av ett fåtal personer blir det svårare att 

garantera sekretess mot respondenterna, genom att det kan vara enklare att härleda 

påståenden till olika respondenter. Det kan även leda till att respondenterna inte vill 

framföra en del påståenden genom risken att någon skulle inse vart påståendet kommer 

ifrån. Vi har anonymiserat organisationen samt exkluderat information som kan upplevas 

känslig. När det kommer till härledning av påståenden känns den risken minimal, detta då 

vi inte upplever att våra frågor är kopplade till känsliga ämnen. Om det var något vi inte 

förstod fick vi alltid en förklaring eller utveckling tills vi var nöjda.  

Efter godkännande från respondenterna spelades intervjuerna in. Detta är något som 

enligt Bryman (2012) kan avskräcka respondenterna, och kan leda till att respondenterna 

uppträder annorlunda, eller att respondenterna ger justerade eller ofullständiga 

svar.  Detta är en aspekt som är svårbedömd om det har förekommit eller inte, men vi har 

inte upplevt några annorlunda beteenden. Våra intervjuer har till majoriteten också 

genomförts genom Skype, vilket bidragit till att de respondenterna inte har märkt av något 

inspelningsinstrument utan bara en muntlig bekräftelse att vi spelade in intervjuerna. 

Ytterligare kritik kan riktas mot vårt urval av respondenter som skett genom 

bekvämlighetsurval samt snöbollsurval. Bryman (2012) förklarar att båda typerna av urval 

representerar troligtvis inte populationen, samt att det inte ger oss en möjlighet att 

generalisera vårt resultat, vilket kan kritiseras. I denna studie var vi inte ute efter ett 

representativt urval, utan istället ville vi hitta personer med stor kännedom om dessa 

frågor. Respondenternas befattningar har varit varierande, och det har gett oss olika bilder 

av organisationens automatiseringsarbete, vilket har varit viktigt för helhetsperspektivet. 

Att organisationen är utspridd över hela landet, med tiden vi har haft till förfogande, har 

varit en hindrande faktor för oss att utföra flera intervjuer. 
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4. Resultat 

Följande kapitel presenterar resultatet utifrån de teman och kategorier som analyserades 

i metodavsnittet. Inledningsvis presenteras en nulägesanalys av verksamheten i 

fallstudien för att sedan gå vidare till resultat kopplat till möjligheter. Efter möjligheterna 

presenteras resultat kopplat till utmaningar, och avslutningsvis presenteras en analys av 

resultatet utifrån ett teoretiskt ramverk. 

 

4.1 Intelligent automation på Försäkringsfirman 

Utifrån de ostrukturerade intervjuerna samt, material som tillhandahållits av 

organisationen, har vi skapat oss en överblick av verksamhetens nuvarande situation av 

deras arbete med automatisering. Försäkringsfirman har ett stort pågående arbete med 

både digitalisering, och automatisering av deras processer. De arbetar för att skapa hög 

kvalitet i deras interna arbetsprocesser samt att sysselsätta handläggare med 

värdeskapande aktiviteter. Deras framtidsvision baseras på att implementera 

helautomatiserade processer, vilket gör det enklare för deras kunder, minskar ledtider, 

samt ökar kvaliteten i deras ärendehantering. Försäkringsfirman vill förse deras kunder 

med en okomplicerad väg för att kontakta verksamheten och för att kunna få hjälp med 

deras ärenden. För att uppnå detta erbjuder verksamheten dygnet-runt service genom 

digitala kanaler och chatbotar, vilket möjliggörs av automatisering. Försäkringsfirman vill 

även förse kunderna med samma information digitalt som om kunden skulle ringa till 

verksamheten, och viktig information ska uppdateras automatiskt för kunderna.  

Försäkringsfirman arbetar för att vidareutveckla deras automatisering med komplexare 

och mer avancerade tekniker. Ett mål för organisationen är att vara det ledande digitala 

bolaget inom branschen innan år 2020. För att uppnå detta investerar Försäkringsfirman 

stora resurser på att utveckla deras digitala kompetens och anställer allt mer personer med 

teknisk bakgrund. Verksamhetens avdelningar som arbetar med automatisering är belägna 

på olika platser i landet, men det huvudsakliga arbetet utgår från södra delen av Sverige. I 

nuläget använder Försäkringsfirman flera olika verktyg och tekniker för att utföra deras 

automatisering, vilket kommer redogöras för härnäst. 
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Ett av sätten som Försäkringsfirman använder sig av för att möjliggöra automatisering 

är ett egenutvecklat regelbaserat-verktyg. Verktyget används för att hantera regelbaserade 

beslut i olika processer. De beslut som fattas av verktygen är baserat på att ta beslut om ett 

antal regler och villkor uppfylls, något som annars skulle hanteras av en mänsklig 

handläggare.  

Försäkringsfirman har två verktyg med AI-liknande förmågor som hanterar ärenden i 

två av deras ärendetyper. Dessa verktyg kan fatta beslut utifrån vissa parametrar som måste 

uppfyllas. Verktygen kan anpassas med olika parametrar och variabler, vilket skapar ett 

flexibelt automatiseringsverktyg. Ärendehandläggning som hanteras av dessa verktyg sker 

helt automatiskt vid enkla ärenden, och vid mer komplexa ärenden skickas ärendet vidare 

till en mänsklig handläggare. 

RPA också en teknik som används frekvent inom verksamheten. RPA tillåter 

Försäkringsfirman att snabbt och enkelt automatisera processer, vilket sker genom att 

implementera en mjukvara som arbetar i samma gränssnitt som en mänsklig handläggare. 

Detta verktyg tillåter verksamheten att automatisera uppgifter som kan anses monotona 

och icke-värdeskapande för mänskliga handläggare, och snabbt sätta en automatiserad 

process i produktion genom smidigheten i verktyget. 

Avdelningarna som arbetar med automatisering är uppdelat i två olika team, 

Automation samt Robotics. Automation är en avdelning som automatiserar processer med 

hjälp av verksamhetens regelbaserade-verktyg. Automation hanterar framförallt 

automatisering som ska utföras i Försäkringsfirmans interna ärendehanteringssystem. De 

automatiseringar som utförs av Automation är ofta något som inte märks av i den dagliga 

verksamheten, då automatiseringarna sker rent internt i ärendehanteringssystemet, men 

resultaten från dessa automatiseringar har stora positiva effekter på verksamheten. 

Robotics automatiserar processer i verksamheten med hjälp av RPA. De RPA-lösningar 

som utvecklas av Robotics kan vara väldigt varierande, med allt från en digital kollega som 

betalar fakturor, till lösningar där handläggare undgår manuellt arbete i form av att flytta 

filer från en applikation till en annan. 

4.2 Organisatoriska möjligheter 

Utifrån analysen av vår datainsamling har vi identifierat ett flertal underteman som 

relaterat till organisatoriska möjligheter vid intelligent automatisering av 

informationsbaserade affärsprocesser. Vid analysen framgick fyra underteman som 
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handlar om Kundvärde, Processförbättring, Teknisk Avlastning och Teknisk potential. 

Resultaten för varje separat undertema kommer presenteras under varsin rubrik. 

4.2.1 Kundvärde 

Att automatisering skapar värde för verksamhetens kunder var något som framgick under 

samtliga intervjutillfällen med våra respondenter. Under analysen av vår data identifierade 

vi två olika kategorier inom det här temat; Enkelhet och Krav. 

Respondent 6 lyfter fram att den intelligenta automatiseringen kommer medföra en 

förbättring och förenkling för kunderna, detta i form av mindre manuellt arbete för 

kunden. På frågan vilka effekter automatisering förväntas ha för kunderna betonar 

respondenterna att den kommer bli substantiell, och att det är kundvärde som är 

utgångspunkten i de automatiseringsprojekt som Försäkringsfirman bedriver:  

 

“Massiv, framförallt när det gäller för kunderna, det kommer ske för att det ska bli en 

förbättring och förenkling för kunderna. Det som tidigare krävde manuella samtal, att 

man behövde ringa, tog tid, man behöver prata med någon, och det vill man ju helst 

undvika idag.” - respondent 6 

 

Kunderna kan med en större enkelhet ta kontakt med verksamheten vid behov, tack vare 

automatiserade kontaktvägar in till verksamheten, detta i form av chatbotar och liknande 

lösningar. Respondent 4 lyfter också fram att vissa automatiseringar av processer som sker 

är inte är något som kunderna märker av, utan att det är en automatisering som påverkar 

verksamheten internt, men att i förlängningen handlar det ändå om att det ska bli bättre 

för kunderna. Automatisering av interna processer är något som pågått under lång tid i 

verksamheten, men trots att det kan vara en intern process som blir automatiserad, 

påverkar det i slutändan verksamhetens kunder på ett positivt sätt.  

 

“...det som kan förenkla för kunden, såklart så är ju det också, det finns ju 

automatiseringar som är rent interna, men i slutändan så finns det ju ingenting vi gör 

som inte är för att det ska bli bättre för kunden.” - respondent 4 

 

Kunderna kan genom automatisering få ett snabbare beslut i deras ärenden som handläggs 

av olika verksamheter, vilket lyfts fram av respondent 2. Med mänsklig hantering av 
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ärenden kan ta längre tid för att förstå vad ett kundärende innefattar, och genom 

appliceringen av avancerade automationstekniker som AI kan ett kunden snabbare få ett 

beslut i deras ärendeprocess. Att minska mängden mänsklig hantering av ärenden kan 

också vara ett sätt att reducera fel i en process, då en AI eller annan kognitiv teknik kan lära 

sig att ta korrekt beslut varje gång utifrån ett antal parametrar. 

 

“Det gör ju att kunden får ett snabbare beslut, än vad de skulle få om ärendet skulle läggas 

på kö med mänsklig handpåläggning för att föra kunden vidare i processen. Om man kan 

ta vissa steg i början där man kan koppla på AI, som tar beslut och för kunden vidare i 

processen, så vore det en klar fördel för kunden.” - respondent 2 

 

Förändrade beteenden och krav från kunder är också en något som kan ses som en 

möjlighet där automatiseringen kan ha en nyckelroll. Respondent 3 lyfter fram att 

automatiseringen är en nödvändighet för att möta de nya kraven som ställs från kunder, 

där en snabbhet och enkelhet lyfts fram som något kunderna eftersträvar. 

 

“...utan det kommer vara en nödvändighet för att möta kundernas krav framöver.” - 

respondent 3 

 

Att kunna möjliggöra bättre kundupplevelser genom snabbare svar vid problem, och en 

högre kvalitet i verksamhetens service är något som respondent 5 lyfter fram som en 

möjlighet genom automatisering. Automationslösningar som innefattar NLP och även 

olika typer av chatbotar anser denne vara något som kan möjliggöra denna förbättrade 

kundupplevelser, och det kan även vara ett sätt att leda kunderna mot att kontakta 

verksamheten digitalt. Att höja graden av digital kontakt med verksamheten kan vara en 

stor möjlighet till att spara resurser, då ett ärende ofta kan lösas snabbare genom digital 

väg, och kunden blir själv mer delaktig i processen. 

 

“Så det är ju viktigt tror jag, framöver, för att kunna möjliggöra bättre kundupplevelse. 

Att kunna svara kunderna snabbare och bättre, och kanske på sikt även styra in 

kunderna till digitala kanaler.” - respondent 5 
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4.2.2 Processförbättring 

Under intervjuerna framgick det att automation inte bara är ett verktyg för att underlätta 

för verksamheten och handläggare, och även ett verktyg för att förbättra processer. Utifrån 

den data som analyserats har temat delats upp i kategorierna Processutveckling och 

Kvalitetssäkring. 

Att automation kan anses vara ett verktyg för att utveckla processer och förbättra dessa 

är något som respondent 5 lyfter fram. Genom förarbetet för att implementera nya 

automationslösningar är det viktigt att analysera och dokumentera processer. 

Verksamheten måste fundera över varför processen är uppbyggd på det sätt som den är, 

och även definiera hur den ska fungera som en standard. Genom att analysera och 

dokumentera lär sig verksamheten mer om dess processer, och automation skapar därför 

en möjlighet att förbättra och utveckla processer. Respondent 4 framhåller också att 

automation är ett viktigt verktyg för att renodla processer och i vissa fall förenkla dessa. 

Genom att automatisera kan verksamheter ta vara på möjligheten att förbättra, förenkla 

och även utveckla deras processer. 

 

“...det blir ett sätt att driva på processförbättringar generellt, vi har väl lärt oss att RPA 

inte bara är ett automatiseringsverktyg utan även ett processförbättringsverktyg.” - 

respondent 5. 

 

“...för oss handlar det väldigt mycket om det att, renodla processerna lite mer, få bort lite 

boss från processerna i vissa fall, men också att förenkla processerna.” - respondent 4 

 

En annan möjlighet som kan komma från automatisering är att kvaliteten i processer kan 

säkerställas på ett bättre sätt. Respondent 3 framhåller att en ökad mängd arbete som 

utförs med automation kommer leda till en bättre kvalitet i processen, i jämförelse om 

processen skulle hanteras manuellt. Att vissa processer ska utföras snabbt är viktigt 

beroende på vilken typ av ärende som ska hanteras, men samtidigt måste kvaliteten i det 

som utförs säkerställas. 

 

“...ju mer vi arbetar med automation, så kommer kvaliteten bli bättre än manuell 

handläggning, det handlar inte bara om att det ska gå så snabbt som möjligt.” - 

respondent 3 
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4.2.3 Teknisk avlastning 

Nästa tema som identifierades var att automatisering kan avlasta både organisationen som 

helhet samt olika anställda som arbetar med ärenden. I detta tema kunde två olika 

kategorier lyftas fram, Kvalitativt arbete samt Tidsbesparing. 

Att automatisering kan möjliggöra mer kvalitativt arbete för olika anställda är något som 

framgår i flertalet av de utförda intervjuerna. Respondent 2 lyfter fram att 

automatiseringen kan vara ett sätta att undanröja monotona uppgifter för människor. 

Genom att använda sig av automationslösningar kan verksamheten avlasta deras anställda 

från repetitivt arbete, som inte anses tillfredsställande, utvecklande eller uppfyllande. 

Användningen av automationslösningar ger då både en vinning för organisationen samt 

för de anställda som arbetar inom verksamheten, då de istället kan arbeta med ärenden 

och uppgifter som känns givande. 

 

“...dumma uppgifter för människan, om jag kan uttrycka mig så. Låta systemet göra 

saker som inte fyller några funktioner, eller tillfredsställelse för en människa. Repetitiva 

saker som sker i systemet.” - respondent 2 

 

Vidare lyfter respondent 3 att automation inte är ett verktyg för att ta bort resurser internt, 

utan istället att automation kan tillåta verksamheternas anställda att arbeta med kvalitativa 

och intressanta arbetsuppgifter. Den traditionellt negativa syn som fallit på 

automatisering, där det endast anses vara ett sätt för verksamheter att göra sig av med folk, 

börjar förändras, och det kan istället anses vara en teknik som är gynnsam för 

verksamheten i helhet. 

 

“...jag tror att automation inte är någonting som man gör för att ta bort resurser internt, 

som det kanske setts på hittills.” - respondent 3 

 

Enligt respondent 4 kan automatisering agera som en tidsbesparing samt en avlastning för 

olika verksamheters anställda. Respondent 4 lyfter fram att olika tekniker kan möjliggöra 

en tidsbesparing vid monotont arbete, som att till exempel analysera en stor mängd text. 

Tiden som traditionellt lagts på att utföra dessa monotona arbeten kan istället läggas på 

mer kvalitativt arbete, vilket blir både en besparing för verksamheten samt för de interna 

resurserna. Respondent 5 framhåller att automatiseringens primära syfte är att frigöra tid 
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i processer. Genom att applicera olika automatiseringstekniker kan verksamheten frigöra 

tid i processer som annars lagts på monotona och icke-värdeskapande aktiviteter. 

 

“...bara att vi skulle kunna få lite mer hjälp idag, genom att kunna söka information 

bättre än att bara liksom sitta och läsa igenom alltihopa.” - respondent 4 

 

“...primärt är det att frigöra tid, och då vill vi titta på vart finns dom processer som driver 

mycket tid, och av dom vilka processer är manuella och repetitiva och lämpliga för 

robotisering i det här fallet.” - respondent 5 

 

4.2.4 Teknisk förmåga 

Det sista temat som identifierades genom dataanalysen var möjligheten att utöka 

verksamhetens tekniska förmåga. Automatiseringen kräver en investering av verksamheter 

som vill nå en högre teknisk kapacitet, och denna investering utökar då verksamhetens 

teknologiska prestanda till en hög grad. Verksamheten bör satsa både på nuvarande teknik 

som kan appliceras snabbt, och möjliggör en snabb avkastning på investeringen, samt 

innovativ teknik, som kan appliceras i ett mer långsiktigt perspektiv. Temat är indelat i två 

olika kategorier, dessa är Enkel automatisering samt Komplex automatisering. Med Enkel 

automatisering menar vi automatisering som appliceras på processer med en begränsad 

omfattning, och som inte kräver allt för avancerad teknik. Med Komplex automatisering 

menas automatisering där det finns många olika variabler inblandade, och komplexiteten 

av en process kan vara hög. 

Enligt respondent 5 är RPA en lämplig teknik för enkel automatisering, där tekniken går 

snabbt att applicera och sätta in i en process, samt att tekniken är anpassningsbar genom 

att adaptera till andra system med en relativ enkelhet. Genom att kunna applicera RPA i 

olika processer på ett snabbt och effektivt sätt kan verksamheter dra nytta av nya 

automatiseringsmöjligheter, där RPA kan vara en nyckel till effektivare arbete.  Utöver 

dess snabbhet och smidighet lyfter respondent 1 fram att RPA som teknik är väldigt billig 

att utveckla. Den låga utvecklingskostnaden i kombination med den snabba 

utvecklingsprocessen gör RPA till en teknik där verksamheter kan se en snabb avkastning 

på deras investering i tekniken. Om en verksamhet har ett system i produktion kan RPA 

enkelt integreras i den lösningen, utan att det kräver allt för mycket arbete. Respondent 3 
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säger att den fördelen kommer från att RPA är en teknik som arbetar i samma gränssnitt 

som människor. Det gör att system och lösningar som är anpassade för människor även går 

att anpassa för RPA, utan att förändra allt för mycket i gränssnittet. RPA kan användas som 

en teknik där den imiterar det en människa gör, men på ett snabbare och effektivare sätt, 

utan avbrott. Det gör tekniken till ett effektivt verktyg för att återskapa mänskliga 

handlingar i en process. 

 

“...det är ett snabbt verktyg, det går väldigt snabbt och sätta in i en process, att utveckla 

en ny process och sätta den i produktion. Det går väldigt enkelt att anpassa den och bygga 

vidare på den, ändra den.” - respondent 5 

 

“...det är snabbt och smidigt skulle jag vilja säga, och det är en ganska billig teknik också 

att bygga, det kostar inte så mycket.” - respondent 1 

 

“...för mig så handlar det om att man har en robot som jobbar i samma gränssnitt som 

människan jobbar inom. Vi kan se stora fördelar med det då det går relativt snabbt att 

integrera system med varandra, utan att det blir allt för krävande att implementera.” - 

respondent 3 

 

Respondent 5 benämner att en annan fördel med RPA, som lämpar sig för enklare 

automatiseringar, är att tekniken kräver nästintill inga programmeringskunskaper för att 

kunna appliceras. När verksamheter rekryterar personer som ska arbeta med 

automatisering har de då en möjlighet att inte enbart fokusera på de med teknisk kunskap, 

utan det kan vara lika värdefullt med personer som har stor kunskap om den interna 

verksamheten. Erfarenhet av att arbeta med en process kan väga lika tungt, eller tyngre, 

som att besitta stor teknisk kunskap, just när det kommer till att konfigurera RPA 

lösningar. 

 

“...fördelarna är att det krävs nästan ingen programmeringskunskap, även om det är en 

stor fördel hos dom som konfigurerar nya lösningar.” - respondent 5 

 

Utöver dessa enklare automatiseringar, där RPA är en teknik som förekommer ofta, vill 

verksamheter använda olika tekniker för att automatisera allt mer komplexa processer. För 
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att lyckas med automatiseringen av dessa komplexa processer fann vi att verksamheten 

både vill utveckla ny teknik att applicera, samt att kombinera befintlig teknik med ny, 

innovativ teknik. Respondent 3 lyfter fram att mer avancerade tekniker, som CC och AI 

kommer tillåta allt mer automatisering av komplexa processer. De komplexa processerna, 

där antalet variabler för bedömning eller behovet av att se mönster och samband, som inte 

kan hanteras av enklare automationslösningar, som RPA, måste då hanteras av allt mer 

avancerade tekniker. CC innefattar en rad olika tekniker som kan användas för 

automatisering, däribland NLP, IP och ML, och kommer vara ett naturligt steg att applicera 

i verksamheter som kräver lösningar i komplexa processer. AI kommer vara nästa steg i 

automatiseringsresan för många verksamheter. AI kommer möjliggöra en ny typ av 

automatisering, där tekniken självständigt kommer kunna fatta beslut i processer, utan 

någon typ av inblandning från mänskliga anställda. 

 

“...vi kommer alltså kunna automatisera allt mer komplexa processteg i skadeprocessen.” 

- respondent 3 

 

Enligt respondent 2 har även dessa innovativa tekniker möjligheten att appliceras på 

processer där verksamheten tidigare fått göra en del-automatisering, alltså att bara 

automatisera något steg i en process, istället för att hel-automatisera en process. Att 

fullständigt automatisera en process är eftersträvsamt för verksamheten, då det kan ge en 

stor vinning i form av resursbesparing samt ett ökat kundvärde. 

 

“...däremot finns det komplexa processer där man har fått böja sig för komplexiteten, men 

där man ändå kunnat automatisera vissa delar i processen.” - respondent 2 

 

Något som lyfts fram av både respondent 3 och respondent 5 är möjligheten att kombinera 

olika automatiseringstekniker för att lösa de komplexa processautomatiseringarna. 

Respondent 3 säger att en kombination av olika tekniker, till exempel RPA och CC, kommer 

vara ett viktigt steg för att lösa de allt mer komplexa processtegen. Respondent 5 lyfter fram 

att RPA framförallt används för att automatisera enkla uppgifter, och replikera mänskliga 

handlingar, därför lämpar det inte sig för att appliceras i de komplexa processtegen. Där 

kan istället en kombination av RPA, som kan ta hand om det enkla i en process, kombineras 

med en mer avancerad teknik som CC, som tar över i processen där RPA inte räcker till. 
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Respondent 5 benämner denna mer avancerade automatisering som Intelligent 

Automation, där RPA kan utgöra en grund för automatisering, som sedan byggs på och 

utvecklas vidare med intelligenta lösningar som AI och CC. I förlängningen kommer dessa 

intelligenta automationslösningar möjliggöra en hantering av komplexa processer och 

snabba beslut utifrån den data som behandlas. Att lösningarna kommer bli mer 

kvalificerade och kompetenta än mänskliga anställda är i framtiden inte en omöjlighet 

enligt respondent 5. 

 

“Det tror jag mycket på, om vi kan kombinera olika tekniker för att bygga starkare steg 

i automationsprocessen.” - respondent 3 

 

“...man vill utveckla sin RPA process till att man vill att den ska kunna bli mer intelligent, 

utföra mer saker som att hitta mer mönster, tolka bilder, text, ostrukturerade data, för 

att kunna möjliggöra en större automationsgrad.” - respondent 5 

 

“...nu pratar man om intelligent automation istället, där då RPA mjukvaran är så att 

säga grunden sen kan den kopplas på med mer intelligens och funktioner, och vilket gör 

att den kan fatta mer beslut samt tolka mer information, den kan helt enkelt hantera mer 

av vad en vanlig medarbetare kan hantera.” - respondent 5 

4.3 Organisatoriska utmaningar 

Vid analys av vår insamlade data fann vi även ett antal underteman som kan relateras till 

organisatoriska utmaningar, dessa utmaningar kan uppstå vid intelligent automatisering 

av informationsbaserade affärsprocesser. De underteman som kunde identifieras relaterar 

till Styrning, Kompetensförlust, Strategiska val, Tekniska begränsningar samt Teknisk 

transparens. De relaterade resultaten för varje undertema kommer som tidigare att 

presenteras under varsin rubrik. 

4.3.1 Styrning 

Det första undertemat relaterat till organisatoriska utmaningar identifierades som 

Styrning. Styrning definieras enligt Lynn (2012) som handlingen eller sättet för att styra 

något, med vilket menas att rikta, guida eller reglera individer, organisationer eller 

nationer i deras uppförande eller handlingar.  
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En utmaning som identifierades av respondent 5 är att automatisering, specifikt 

komplex automatisering som CC och AI kräver en tydlig styrning och kontroll. Det kan 

finnas stora risker för en verksamhet om dessa tekniker inte förvaltas på rätt sätt redan 

från utvecklingsstadiet. Enligt respondent 5 måste det finnas en intern kunskap om dessa 

tekniker, användningen av dem och förvaltningen av tekniken. En tydlig styrning och 

styrning av teknikerna blir därför en utmaning för verksamheten. Riktlinjer som styr hur 

utvecklingen ska gå till, samt hur tekniken ska hanteras när den sedan kommer ut i 

produktion blir en stor utmaning att tackla. Respondent 5 lyfter också fram att hela kedjan 

av produktion för dessa tekniker måste ha tydliga riktlinjer, redan från de konceptuella 

tankarna, sedan till utvecklingen och testningen. Om verksamheten inte har en tydlig 

styrning av dessa intelligenta automationslösningar kan stora fel uppstå i produktionsfasen 

av teknikerna, och i verksamheter med tydliga krav och regulationer kan det bli väldigt 

kostsamt. 

 

“...jag ser väl att det finns risker med det om man gör det på fel sätt, om man inte har bra 

governance och kontroll på det hela. - respondent 5 

 

“...om man inte har kontroll på dom här sakerna, i hela kedjan från design, utveckling, 

test och i produktion, så kan det bli väldigt fel potentiellt sett.” - respondent 5 

4.3.2 Kompetensförlust 

Ett annat undertema relaterat till organisatoriska utmaningar är att intelligent automation 

kan leda till kompetensförlust. Inom detta undertema fann vi två olika kategorier, 

Arbetsförändring samt Processkompetens. 

En utmaning som identifieras av respondent 1 är att den intelligenta automatiseringen 

i verksamheter kommer leda till en förändring av arbetet inom organisationen. De 

människor som tidigare arbetade med en viss arbetsuppgift kommer märka en tydlig 

tomhet när den arbetsuppgiften istället tas över av en automatiserad mjukvara, som utför 

uppgiften snabbare och effektivare. Det är därför en stor utmaning att flytta människornas 

arbetsuppgifter till att arbeta med kvarvarande uppgifter enligt respondent 1. Det blir en 

förändrad kultur inom verksamheten, som kräver satsningar på både nya kompetenser och 

att nya arbetsuppgifter tas fram. Förhoppningen är att arbetsuppgifter som inte tidigare 

fanns växer fram genom den automatisering som sker. Då måste verksamheten satsa på att 
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skapa kompetens hos deras anställda, och förse dessa med de nya, och förhoppningsvis, 

kvalitativa arbetsuppgifterna. Det som i avsnitt 4.2.3 identifierades som en möjlighet, att 

förse anställda med kvalitativt arbete, blir här också en utmaning. Verksamheten måste 

föra ett aktivt arbete med att förse dessa anställda med nya arbetsuppgifter, annars riskerar 

de att tappa intern kompetens om processer som utförs i organisationen. Enligt respondent 

1 är ungefär halva arbetet med automatisering och digitalisering relaterat till att ändra 

företagsstrukturen och förse människor med nya arbetsuppgifter, något som kan anses 

vara en stor utmaning att ta sig an för verksamheter. Att inte förse dessa människor med 

kvalitativt arbete som får dem att stanna kvar inom organisationen skulle leda till en stor 

förlust av kompetens för verksamheten. 

 

“...att kunna flytta människor att jobba med allt kvarvarande, så du får med dom på det 

här tåget, för att det kommer nya arbetsuppgifter och det kommer nya arbeten hela tiden, 

som vi inte visste fanns för några år sen.” - respondent 1 

 

“Du behöver ändra företagsstrukturen och hur du jobbar idag i försäkringsindustrin, och 

den är ungefär halva automatiseringsresan.” - respondent 1 

 

Något annat som lyfts fram av respondent 6 är att den intelligenta automatiseringen kan 

leda till en förlorad kompetens och förståelse för verksamhetens processer. Respondent 6 

säger att den intelligenta automatiseringen kan leda till att verksamheten förlorar 

helhetsperspektivet av en process, då den kunskap som tidigare krävdes av en anställd 

istället finns i en automationslösning. Det leder till att kompetens kan gå förlorad, och 

verksamheten kan då gå miste om kunskap av vad som ingår i en specifik process. Att 

konfigurera en automationslösning utifrån en process som verksamheten har en stor 

kunskap om kan gå smidigt, men att skapa en lösning till en process som i det dagliga 

arbetet hanteras av exempelvis en RPA-lösning kan vara komplicerat. RPA-lösningen kan 

inte beskriva i detalj det som sker i en process, och den kan inte heller ge ett snabbt 

helhetsperspektiv till vad som krävs för att göra processen mer effektiv. Respondent 6 anser 

då att det skapas en stor utmaning för verksamheten att vidareutveckla deras processer, då 

kunskapen som tidigare kunde utvinnas av de som arbetade med processen inte längre 

finns där. Processerna hanteras av digitala lösningar som inte kan beskriva eller förklara 



 

32 

 

vad som sker, utan istället måste det tas fram andra sätt för att skapa kunskap och 

förståelse för processerna. 

 

“Då får man inte helhetsperspektivet av processen, då lär man sig inte lika mycket, för 

roboten tar ju hand om arbetet. Då tappar vi kompetens, det tror jag är en risk.” - 

respondent 6 

 

“Hur ska vi kunna utveckla våra processer när vi egentligen inte kan dem? När inte vi 

hanterar dem?” - respondent 6 

4.3.3 Strategiska val 

Nästa undertema relaterat till organisatoriska utmaningar är de strategiska val som en 

verksamhet måste ta när de implementerar intelligenta automationslösningar. Detta 

undertema är indelat i följande kategorier; Affärsvärde, Externa samarbeten, 

Kompetensuppbyggnad, Målsättning samt Organisatorisk mognad. 

Respondent 6 lyfter fram att det kan vara utmanande att hitta rätt processer som är 

lämpliga för att automatiseras. Verksamheten har haft många processer där potential 

funnits för att implementera en automationslösning, men där projektet lagts ned på grund 

av att det finns ett för lågt affärsvärde i processen. Verksamheten måste aktivt analysera 

och kartlägga processer där det finns en potential för automatisering, men även fokusera 

på att det finns ett faktiskt affärsvärde i automatiseringen. Automatiseringen kräver en viss 

investering av verksamheten, och självklart måste det finnas en vinning i det. Vinningen 

kan komma i form av en höjd effektivitet i arbetet, eller kanske en förhöjd kundnöjdhet, 

men i slutändan kommer alltid den ekonomiska aspekten också att påverka. Även om 

processen kan automatiseras är det ingen självklarhet att det kommer ge en ekonomisk 

vinning. Verksamheter måste tackla utmaningen med att hitta rätt processer som kan vara 

lämpliga för en automatiseringslösning. 

 

“Vi har många processer där jag sett stor potential i, men det har lagts på is då det är för 

lågt affärsvärde i dessa.” - respondent 6 

 

Vidare beskriver respondent 6 att verksamheten måste arbeta med deras externa 

leverantörer för att möjliggöra en högre grad av automatisering. När verksamheten själva 
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utvecklar deras automatiseringslösningar kan de anpassa dessa till att fungera för det 

material som hanteras internt. När automationslösningen sedan ska användas för att 

hantera material som kommer in från externa leverantörer, exempelvis en faktura som ska 

betalas av en automationslösning, kan det bli problem. Den faktura som skickats kan då 

vara i ett felaktigt format, något som automationslösningen inte kan hantera eller läsa av. 

En utmaning för verksamheten blir då att se över vilka externa parter de kan påverka för 

att möjliggöra en allt högre grad av automatiserade processer. 

 

“Sedan handlar det om att vi kan påverka våra leverantörer, t.ex. om vi kan få input i ett 

visst format kan det vara mer lämpat för RPA.” - respondent 6 

 

Respondent 1 berättar att verksamheten tidigare har använt sig av outsourcing för att 

utveckla delar av deras automationslösningar, men att verksamheten nu siktar på att 

insourca deras utveckla av lösningarna. Outsourcing definieras enligt Schniederjans & 

Zuckweiler (2004) som en handling där en del av en verksamhets interna aktiviteter och 

beslutsansvar förflyttas till externa leverantörer. Insourcing definieras som beslutet att 

återinföra en oursourcad aktivitet till en verksamhet som tidigare har förflyttats till en 

extern leverantör (Foerstl, Kirchoff, Bals, 2016). Att bygga upp en långsiktig kompetens, 

och kunskap om hur automatiseringslösningar ska tas fram och utvecklas, blir då en 

utmaning för verksamheter som tidigare använt sig av externa leverantörer för att ta fram 

dessa lösningar. Ur ett långsiktigt perspektiv kan det ses som en stor möjlighet att skapa 

en intern kompetens om ämnet, men om det är lösningar som måste tas fram där tiden är 

en stor begränsningsfaktor kan det bli svårt att hitta lösningar som fungerar utan någon 

extern hjälp. 

 

“...vi har ju outsourcat förut och nu insourcar vi igen, det är klart att det gör ju att vi kan 

kanske bygga en mer långsiktig kompetens som kan verksamheten bättre.” - respondent 

1 

 

Nästa utmaning relateras till den målsättning som verksamheten sätter upp när de vill föra 

in automationslösningar i organisationen. Respondent 5 lyfter att ett problem för deras 

verksamhet är en otydlig strategi för organisationen i deras digitalisering- och 

automatiseringsarbete. Det måste finnas en tydlig strategi för verksamheten i deras 
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automatiseringsarbete, organisationen som helhet kommer bli påverkade av de beslut som 

fattas, och måste därför vara delaktiga i de beslut som tas. Respondent 5 säger att de som 

arbetar med automatisering sitter på olika kontor, och kan ha olika agendor och strategier 

internt för hur de arbetar. Verksamheten bör sätta upp tydliga riktlinjer för hur de arbetar 

med automatiseringen, och kanske till och med centralisera arbetet med automatisering 

till en viss punkt för att skapa ett tydligare samarbete. När olika involverade personer och 

avdelningar har egna tankar på hur de arbetar, och vad som prioriteras kan det skapa en 

utmaning att sprida kunskap kring automatisering inom organisationen. Respondent 1 

lyfter också fram att det är viktigt att verksamheten som helhet måste vara med på arbetet 

kring automatiseringen. Det krävs en tydlig strategi i de val som tas i vad som ska 

automatiseras, och när det bör ske. En verksamhet som bara fokuserar deras 

automatisering på processer som relaterar till en viss typ av produkt, eller tjänst, kan 

riskera att hamna i en situation där organisationen blir indelad i olika läger, med olika 

attityder till automatiseringen. 

 

“...ett problem kanske generellt sätt när det gäller vår digitalisering och automatisering, 

är väl att vi inte har riktigt tydlighet i vår strategi för det, och hur vi jobbar med det. Det 

är lite spretigt i och med att vi sitter utspridda, och vi har lite olika agendor och så vidare.” 

- respondent 5 

 

“...du kan inte ha några enheter som är manuella om man säger på det sättet, också har 

resten av företaget som är automatiserat utan hela företagen måste gå mot den här delen 

och vara digitaliserade och automatiserade i framtiden, om du ska lyckas.” - respondent 

1 

 

Den sista utmaningen relaterat till de strategiska val som en verksamhet måste fatta kring 

automatisering relaterar till att skapa en större mognad inom organisationen. Respondent 

3 lyfter fram att en utmaning i automatiseringsarbetet varit en rädsla och missförståelse 

för vad automatiseringen kan göra för verksamheten. Organisationen måste visa en 

mognad och öppenhet för att förändra organisationen och de processer som finns internt. 

Automatiseringen har möjligheten att förbättra verksamheten på en rad olika sätt, men det 

måste också accepteras av samtliga involverade i organisationen för att kunna skapa ett 

verkligt värde. Om det finns ett internt motstånd, speciellt i positioner som har stor makt i 
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organisationen, kommer möjligheterna med automatiseringen att vara begränsade, och 

organisationen riskerar att halka efter konkurrenter som tar vara på dessa möjligheter. 

 

“...det handlar snarare om mognadsgraden i organisationen, delar av organisationen är 

rädda för automation, och de har inte riktigt förstått syftet och ser inte det vi har gjort.” 

- respondent 3 

4.3.4 Tekniska begränsningar 

Ett annat undertema som presenteras relaterar till de utmaningar som tekniken medför vid 

intelligenta automatiseringslösningar. Detta undertema är uppdelat i följande kategorier; 

Ofullständig teknik samt Underhåll. 

En utmaning i för organisationer idag är att hitta rätt digitala verktyg och tekniker som 

kan anpassas till deras verksamhet. Respondent 1 lyfter där att nya, innovativa tekniker 

som AI är svårt att anpassa till deras verksamhet i dagens läge. Respondent 1 säger att AI-

tekniken känns ofullständig i dagsläget, och kommer kräva längre tid för att på riktigt 

kunna påverka olika typer av industrier på det sättet som det har potentialen har göra. Det 

kommer krävas stora investeringar i tekniken för att kunna få ut den verkliga kraften av att 

applicera AI. Respondent 1 beskriver dagens AI-marknad som en stor låda, där det finns 

ramar att arbeta inom, men lådans innehåll kanske inte är fastställt i nuläget. Tekniken har 

otroligt stor potential att vara en av vår generations största innovationer, men det kräver 

också att organisationer har rätt inställning till tekniken och vågar satsa på denna. 

Respondent 1 lyfter också att det är en väldigt rörig marknad idag, där olika aktörer och 

företag påstår sig ha utvecklat tekniken till sitt fullo, men en närmare observation av vad 

företaget egentligen erbjuder leder ofta till besvikelse, då erbjudandet inte alltid matchar 

med vad som går att använda i praktiken. Respondent 2 håller också med det som 

respondent 1 lyfter fram, att AI-teknikerna idag är nya och färska, och det kan skapa 

problem när verksamheter vill applicera dessa i praktiken. Det kommer krävas en större 

investering av tid och resurser i dessa tekniker för att skapa en verklig påverkan på olika 

industrier. 

 

“...jag tror man måste komma ett steg framåt till för att verkligen se effekterna av det 

här, för att just nu är det en mix av allting, där det är väldigt rörigt.” - respondent 1 
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“...en stor låda, det är där vi är med AI nu liksom, den är precis utvecklad den tekniken, 

för ett antal år sen, men den är inte tagen till sin fullo överhuvudtaget.” - respondent 1 

 

“...men som jag ser dom teknikerna idag är de såpass nya, så det är svårt att applicera 

dem.” - respondent 2 

 

Den sista utmaningen som vi kunde identifiera i vår datainsamling relaterar till det 

underhåll som kommer med implementeringen av olika typer av automatiseringstekniker. 

Respondent 5 benämner RPA som en digital kollega, något som kan jämföras med en vanlig 

anställd, men denna digitala kollega kräver en viss form av övervakning och underhåll för 

att fungera optimalt. Underhållet som medföljer dessa typer av tekniker är något som 

måste tas i åtanke vid implementeringen, och hur eller vem som ska sköta underhållet bör 

vara fastställt innan verktygen tas in i produktion. Respondent 4 lyfter också fram att vid 

tekniska avbrott, exempelvis vid ett strömavbrott, kan inte en mjukvara arbeta, och när 

mjukvaran sedan kan arbeta igen krävs det en viss uppstart för att kunna den ska vara 

produktiv. Att tackla dessa underhålls och övervakningsmoment blir en utmaning för 

verksamheten som kan bli tidskrävande och kostsamt. 

 

“...vi ser RPA som en digital kollega, digital arbetskraft, den måste övervakas och klappas 

lite på och det finns ett visst övervaknings moment och underhålls moment i dom 

processerna.” - respondent 5 

 

“...kanske inte jättebra när det blir liksom datastopp eller ett strömavbrott eller 

någonting då vet vi att då måste något dit och sparka igång honom.” - respondent 4 

4.3.5 Teknisk transparens 

Det sista undertemat som presenteras relaterar till utmaningen att hantera de risker och 

utmaningar som uppstår vid implementering av avancerade automatiseringstekniker, som 

ML eller AI. Temat indelat i kategorierna Upplärning och Tillit. 

Respondent 3 lyfter fram att det finns stora risker och utmaningar med att applicera 

tekniker som ML, där det krävs en inlärning av tekniken innan den kan appliceras i 

verksamheten. Denna inlärning måste enligt respondent 3 vara korrekt redan från början, 

annars finns det en överhängande risk att beslut som fattas av denna teknik konsekvent 
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blir fel. Processen som ska automatiseras av ML eller någon liknande teknik måste vara 

tydligt kartlagd, och det som ska hanteras av denna teknik måste vara bestämt vid 

inlärningsstadiet. Om denna teknik har en felaktig inlärning kommer felaktiga beslut att 

tas när denna teknik sedan är i produktion, och investeringen i att på nytt lära upp denna 

teknik kan vara mycket kostsamt. 

 

“Allt som har med Machine-Learning att göra innefattar att man måste säkerställa att 

lära upp systemet rätt, gör man inte det finns ju såklart en risk att man fattar felaktiga 

beslut.” - respondent 3 

 

Respondent 4 lyfter också fram att det finns en utmaning internt i trovärdigheten och hur 

mycket tillit som kan läggas på dessa automatiseringstekniker. Verksamheten vill kunna 

lita på dessa tekniker, men det finns fortfarande risker med det. Teknikerna som används 

idag har svårt att se helheten, och kan inte läsa mellan raderna i information på samma sätt 

som en människa kan. När mer utvecklade tekniker för att behandla text eller analysera 

bilder implementeras i verksamheten kanske denna tillit ökar, men i nuläget finns det en 

utmaning i att hantera oron som finns kring tekniken. 

 

“...vi vill lita på robotar men det finns ju också såklart risker med att göra det, för att det 

är ju fortfarande inte ett mänskligt öga som kan läsa mellan raderna som kan förstå ett 

sammanhang.” - respondent 4 

4.4 Värde från automationslösningar  

Utifrån det teoretiska ramverk som presenteras av Mooney, Gurbaxani och Kraemer (1996) 

har vi analyserat resultatet från vår insamlade data. Ramverket skapar en bas för 

processorienterade studier av affärsvärde som skapas från att implementera IT-lösningar i 

organisationen, och stärker förståelsen mellan informationsteknologi och organisatorisk 

prestanda. Utifrån vår frågeställning, där vi vill undersöka organisatoriska utmaningar och 

möjligheter vid intelligent automatisering av informationsbaserade affärsprocesser, 

utförde vi en analys för att bedöma det affärsvärde som kan utvinnas från att implementera 

intelligenta automationslösningar i organisationer. Utifrån ramverkets utformning har vi 

utgått från att indela vårt resultat i operationella-processer och ledningsprocesser. Vidare 
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säger Mooney, Gurbaxani och Kraemer (1996) att IT kan ha tre separata effekter på dessa 

processtyper, dessa effekter beskrivs som Automationella, Informationell och 

Transformationella. Vi har delat in de kategorier som framgick i vårt resultat i vardera av 

dessa processtyper samt utifrån hur IT kan påverka en process, och vi valde att markera 

kategorier som relaterar till möjligheter med kursiv-text och kategorier som relaterar till 

utmaningar med fetstilt-text. Nedan presenteras en tabell utifrån den data som 

analyserats: 

 

Business 

Processes 

Automational Informational Transformational 

Operational Kvalitativt arbete 

Enkel 

Automatisering 

Underhåll 

Krav 

Enkelhet 

Komplex Automatisering 
 

Kvalitetssäkring 

Processkompetens 

Ofullständig teknik 
 

Management Tidsbesparing 

Arbetsförändring 

Kompetensuppbyggnad 

Teknisk transparens 
 

Processutveckling 

Riktlinjer 

Affärsvärde 

Externa samarbeten 

Organisatorisk 

mognad 

Målsättning 

 

Tabell 4.  

4.4.1 Operationella processer 

För att dela in vilka kategorier som kunde relateras till att vara det operationella utgick vi 

ifrån Mooney, Gurbaxani och Kraemers (1996) definition av vad en operationell-process 

är. De kategorier som relaterades till operationella processer med en automationell-effekt 

var möjligheterna kvalitativt arbete, enkel automatisering samt utmaningen underhåll. 

Kvalitativt arbete och enkel automatisering är kategorier som kan anses ha en 

automationell-effekt tack vare att dessa kategorier har en möjlighet höja produktiviteten, 

genom att låta anställda arbeta med givande och utvecklande uppgifter, samt att använda 
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enkla automatiseringar som RPA-lösningar för att spara på arbetskraft och reducera 

kostnader. Underhåll kan anses vara en utmaning med automationell-effekt, då 

underhållet av olika automationslösningar kan leda till att organisationer går miste om 

arbetskraftsbesparingar. 

Vidare fann vi att möjligheterna krav, enkelhet samt komplex automatisering kunde 

relateras till operationella processer med en informationell-effekt. Denna informationella-

effekt anser vi kommer från möjligheten att bemöta kundernas ökande krav genom en 

förbättrad kvalitet i processer, samt en större enkelhet för kunder i form av en förbättrad 

organisatorisk effektivitet. Möjligheten att fatta beslut av högre kvalitet och en sänkt 

användning av resurser kommer också härledas från denna informationella-effekt. 

Slutligen såg vi att möjligheten kvalitetssäkring samt utmaningarna 

processkompetens och ofullständig teknik relaterades till operationella processer 

med en transformationell-effekt. Den transformationella-effekt som kan anses komma från 

kvalitetssäkring har en koppling till IT-lösningars förmåga att förbättra tjänster och 

produkter, som ett resultat av omstrukturerade processer, eller förändrade organisatoriska 

strukturer. Att hantera förlusten av processkompetens som kan ske vid intelligent 

automatisering anser vi har en transformationell-effekt, då det kan leda till en försämring 

av tjänster och produkter inom organisationer. Att hantera den ofullständiga teknik som 

idag finns på marknaden anser vi också innefattar transformationella-effekter för 

organisationen. Om den teknik som kan användas till automatisering vore komplett och 

redo att appliceras i verksamheten skulle det ge transformationella-effekter tack vare en 

förbättrad tillgänglighet, nedskärningar av personal samt en förbättrad service som ett 

resultat av processförändringar. 

Det vi ser utifrån tabellen är att det finns en majoritet av möjligheter som kan 

kategoriseras inom operationella processer. Detta kan tyda på att organisatoriska 

möjligheter som uppstår vid intelligent automatisering av informationsbaserade 

affärsprocesser har ett samband med det som sker i den dagliga verksamheten. Möjligheter 

som uppkommer vid automatisering påverkar framförallt de som arbetar med aktiviteter i 

organisationens värdekedja. Som Mooney, Gurbaxani och Kraemer (1996) nämner 

påverkas operationella processer av tekniker som robotics och olika systemlösningar, vilket 

även kan öka effektiviteten i operationella processer genom automatisering. De som 

arbetar i den dagliga verksamheten kommer se stora möjligheter när nya 
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automatiseringslösningar appliceras, framförallt i form av högre produktivitet samt en 

ökad tillgång till information som kan insamlas och används.  

4.4.2 Ledningsprocesser 

Den andra delen av analysen relaterar till processer av lednings-karaktär. Kategorierna av 

lednings-karaktär med en automationell-effekt, som vi fann i vår insamlade data, var 

möjligheten Tidsbesparing samt utmaningen Arbetsförändring. Tidsbesparing kan 

anses ha en automationell-effekt då Mooney, Gurbaxani och Kraemer (1996) menar att IT-

lösningar som syftar till att bespara arbetskraft och öka produktivitet i processer har den 

effekten på processer. Genom att applicera automationslösningar som RPA i processer kan 

resurserna inom en verksamhet nyttjas på ett effektivare sätt, och bidra till en ökad vinning 

för organisationen. Vi anser även att arbetsförändring tenderar till att påverka processer 

med en automationell-effekt, då nya automationslösningar kan leda till en ny fördelning av 

arbetsuppgifter och allokering av resurser. Det blir en utmaning för organisationen att 

tackla hur dessa arbetsuppgifter ska fördelas på ett effektivt sätt, men om organisationen 

kan handskas med det kan det skapa automationell-effekter i form av en ökad användning 

av organisationens resurser. 

Inom ledningsprocesserna med en informationell-effekt fann vi bara utmaningar, vilket 

var Kompetensuppbyggnad samt Teknisk transparens. Att kompetensuppbyggnad 

inom organisationen har en informationell-effekt relateras till vilka negativa effekter som 

kan uppstå om organisationen inte väljer att bygga upp en intern kompetens kring 

automatisering. Enligt Mooney, Gurbaxani och Kraemer (1996) har informationella-

effekter ett värde i en förbättrad beslutskvalitet och ett bemyndigande av anställda. Om 

organisationer väljer att inte att bygga upp en intern kompetens kring hur automatisering 

kan appliceras och utvecklas kan det komma negativa konsekvenser i form av dessa 

informationella-effekter. Att inte ta tillvara på det värde som kommer från dessa 

informationella-effekter kan vara ett stort misstag från organisationer, och värdet från den 

IT-lösning som implementeras kan gå förlorad. Om utmaningen som relateras till att det 

ska finnas en transparens i de automationslösningar som implementeras i organisationen 

kan hanteras, kan även det ge informationella-effekter. Transparensen i lösningarna, i form 

av hur lösningarna är utformade och uppbyggda, bör finnas för att organisationen ska 

kunna lita på dessa komplexa automationslösningar som AI. Om en transparens kan 
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uppnås finns det informationella-effekter att hämta i form av en minskad användning av 

resurser och en högre genomgående kvalitet i processerna som automatiseras. 

Slutligen fann vi ett antal kategorier som var av kan relateras till ledningsprocesser med 

en transformationell-effekt. Denna möjlighet är Processutveckling samt utmaningarna 

Riktlinjer, Affärsvärde, Externa samarbeten, Organisatorisk mognad samt 

Målsättning. När organisationer implementerar nya automationslösningar har de en 

möjlighet att skapa transformationella-effekter i form av en bättre processutveckling. 

Denna förbättrade processutveckling kan leda till bättre tjänster och produkter tack vare 

att organisationens processer analyseras och omstruktureras. Vi fann hela fem utmaningar 

av som kan relateras till ledningsprocesser med en transformationell-effekt. Utifrån den 

insamlade data fann vi att organisationer måste implementera riktlinjer för hur deras 

automatiseringsarbete ska utformas. Vid implementering av tydliga riktlinjer för arbetet 

kan organisationer dra transformationella-effekter i form av förbättrade produkter och 

tjänster, tack vare en bättre struktur av automatiseringsarbetet. En annan utmaning med 

en transformationell-effekt är att organisationer måste automatisera utifrån vad som kan 

ge högst affärsvärde. Processer där det kan identifieras ett högt värde vid en 

implementering av automationslösning bör prioriteras, och kan ge transformationella-

effekter som nedskärning av personal då processerna förbättras. Externa samarbeten har 

också transformationella-effekter om den utmaningen hanteras. Organisationer måste se 

automatiseringen som något där deras externa leverantörer och partners också måste 

inkluderas. Om organisationen kan se till att delarna i deras processer, där andra 

leverantörer är inkluderade, också automatiseras kan de dra stora effekter i form av 

förbättrade produkter och service. Om organisationen kan se till att det finns en intern 

mognad och acceptans till nya automatiseringslösningar kan även det ge 

transformationella-effekter. Det måste finnas en vilja och intresse inom alla delar av 

organisationen till att ta vara på dessa möjligheter till automatisering, och om det finns det 

kan organisationen dra nytta av det, i form av nya organisatoriska strukturer inom 

verksamheten. Tills sist fann vi att organisationens målsättning, i relation till deras 

automatiseringsarbete, också kan ge transformationella-effekter om den utmaningen 

hanteras. Organisationen måste ha en långsiktig målsättning med deras 

automatiseringsarbete, och arbeta aktivt för att nå dessa mål. Om målsättningen med 

automatisering uppnås, kan det ge transformationella-effekter som en minskning på 

resurser som används och nya organisatoriska strukturer samt processer. 
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Utifrån denna analys kan vi se att det finns en stor majoritet av kategorier av lednings-

karaktär som är utmaningar. Organisatoriska utmaningar som uppstår vid intelligent 

automatisering av informationsbaserade affärsprocesser verkar vara relaterade till hur 

organisationer administrerar och kontrollerar resurserna som finns till förfogande. Enligt 

Mooney, Gurbaxani och Kraemer (1996) förbättras ledningsprocesser av bättre 

tillgänglighet och kommunikation av information, vilket kan uppnås genom 

automatisering, men endast om de presenterade utmaningarna kan hanteras korrekt. 

5. Diskussion och slutsats  

I det slutgiltiga kapitlet besvaras studiens frågeställning och slutsatser dras utifrån det 

resultat som presenterats i tidigare kapitel. Studiens begränsningar diskuteras också 

samt förslag på vidare forskning ges. 

 

Studiens syfte har varit att kartlägga vilka organisatoriska utmaningar och möjligheter som 

kan uppstå vid intelligent automatisering av informationsbaserade affärsprocesser. Vi fann 

ett flertal möjligheter som uppstår vid intelligent automatisering, men även många 

utmaningar som måste bemötas av organisationer för att kunna få ut full effekt av denna 

intelligenta automation. Utifrån detta har vi analyserat de organisatoriska utmaningar och 

möjligheter som uppstår vid intelligent automatisering för att kunna dra slutsatser och 

skapa ett bidrag till forskningsområdet.  

Vi kommer nu att diskutera våra två huvudsakliga bidrag, som är identifikation av 

organisatoriska utmaningar och möjligheter, samt empiriskt grundade förslag på hur 

organisationer kan hantera dessa. 
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5.1 Hur kan organisationer utnyttja möjligheterna vid 

automatisering? 

Sammanfattningsvis kan de identifierade möjligheterna beskrivas utifrån 4 teman; 

kundvärde, processförbättring, teknisk avlastning samt teknisk förmåga. 

 

Automatisering kan skapa värde för organisationens kunder 

 

Vid intelligent automatisering kan organisationer skapa ett större värde i deras produkter 

och tjänster, vilket också ger ett värde för deras kunder. Automatiseringen kan säkerställa 

att organisationer bemöter de ökande kraven som ställs från kunder i vår digitala värld, och 

skapar en enkelhet i deras vardag.  

 

Automatisering kan förbättra organisationens processer 

 

Vid implementering av en ny automationslösning krävs det en ofta en kartläggning av 

processer, vilket skapar en större förståelse hur automationslösningen ska anpassas för att 

ge maximal effekt.  

 

Automatisering kan skapa en avlastning för de anställda 

 

Vidare kan de anställda som arbetar inom en organisation avlastas från monotont och icke-

värdeskapande arbete, genom att implementera intelligenta automationslösningar. De 

anställda kan istället fokusera på utvecklande och givande arbetsuppgifter, och 

organisationen kan då använda deras resurser mer effektivt.  

 

Automatisering kan utöka organisationens tekniska förmåga. 

 

Intelligenta automationslösningar som RPA är idag en teknik med stora möjligheter för 

effektivisering i organisationer, och kan användas för att automatisera 

informationsbaserade affärsprocesser. Organisationer bör också satsa på tekniker med en 

lägre mognad än RPA, som CC och AI, för att ligga i framkant av den digitala utveckling 

som sker. CC och AI är idag tekniker som har möjlighet att appliceras inom vissa områden, 
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eller för vissa arbetsuppgifter, men deras fulla potential har inte vuxit fram ännu. 

Anledningarna till att teknikerna inte kan appliceras fullt ut kan grunda sig i en rädsla för 

tekniker med möjligheter att lära sig och fatta beslut, men det kan också vara en 

missbedömning från organisationernas som inte förstår teknikernas potential, och 

investerar därför inte resurser i att utveckla dessa.  Med den snabba tekniska utvecklingen 

som pågår kommer teknikerna att mogna för, att sedan kunna appliceras i olika typer av 

komplexa informationsbaserade affärsprocesser. Den mognad som teknikerna står inför 

kommer troligen att sprida sig till organisationerna, vilket kommer leda till att fler och fler 

vill använda sig av dessa tekniker. 

Utöver att vi identifierade en rad organisatoriska möjligheter, utförde vi även en analys 

av vilka delar av organisationen som kommer påverkas av automatiseringen. Det vi fann 

var att organisatoriska möjligheter har en stark koppling till det som sker i den dagliga 

verksamheten. Dessa möjligheter kommer i första hand att påverka de anställda som 

dagligen arbetar i processerna som automatiseras. Möjligheterna och de positiva effekterna 

kommer märkas tydligast i den dagliga verksamheten, med nöjdare kunder och mer 

givande arbete för de anställda. Anledningen till att många av möjligheterna kommer 

inverka på den dagliga verksamheten kan vara att automatisering påverkar enkla 

arbetsuppgifter i första hand. Enkla automationslösningar kan snabbt ge effekter i den 

dagliga verksamheten, och resultatet från automationslösningarna ses i första hand av de 

som arbetar i eller runtomkring det som sker på daglig basis inom organisationen. 

Automatisering kommer att leda till många organisatoriska möjligheter, och dessa 

möjligheter kommer gynna alla delar av organisationen. De anställda som arbetar i den 

dagliga operationen kommer få ett mer givande arbete där de kan lösa komplexa ärenden 

och kommunicera med kunder. Behovet av personal med en analytisk förmåga och goda 

kommunikationsförmågor bör vara stort även de kommande åren, då automatiseringen i 

första hand kommer leda till att de monotona och enkla arbetsuppgifterna kommer 

försvinna. Vidare kommer organisationens kunder dra nytta av bättre produkter och 

service, vilket troligen leder till en större kundbas och bättre relationer mellan 

organisationen och kunderna. Ledningen och de styrande funktionerna inom 

organisationen kommer också se stora positiva effekter av automatiseringen, främst i form 

av en bättre användning av organisationens resurser, men även ett mer givande arbete då 

deras annars monotona uppgifter i form av dokumenthantering och datainmatning bör 

vara aktuella för att automatiseras. 
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5.2 Hur kan organisationer hantera utmaningarna vid 

automatisering? 

De identifierade utmaningarna kan sammanfattas enligt följande teman: Riktlinjer, 

Kompetensförlust, Strategiska val, Tekniska begränsningar och Teknisk transparens. 

 

Automatisering kräver tydliga riktlinjer för att implementeras på rätt sätt 

 

För att skapa värde av de intelligenta automationslösningar som implementeras i 

organisationer måste de även hantera ett antal utmaningar som de kan ställas inför. Det 

bör finnas tydliga riktlinjer för hur de intelligenta automationslösningarna ska utvecklas, 

och varför de bör tas fram. Om det inte finns riktlinjer för arbetet kan organisationen 

hamna i ett läge där de implementerar automationslösningar som används på fel sätt, eller 

tar felaktiga beslut.  

 

Vid automatisering kan en kompetensförlust uppstå inom organisationen 

 

Organisationen måste också bemöta utmaningen att hantera den kompetensförlust som 

kan uppstå vid intelligent automatisering. Strukturen i verksamheten kommer att 

påverkas, och arbetsuppgifter som tidigare var självklara, kan tas över av 

automatiseringen. Organisationen måste se till att förflytta deras anställda till nya 

arbetsuppgifter när de gamla försvinner, annars kan de tappa viktig kompetens som byggts 

upp under en längre tid. Denna kompetens är viktig att ta tillvara på vid utvecklandet av 

nya automationslösningar, då det måste finnas en kunskap kring vad som sker i en process 

som ska automatiseras.  

 

Automatisering leder till att organisationen måste fatta långsiktiga 

strategiska val 

 

Organisationer bör automatisera utifrån vad som skapar affärsvärde, vilket exempelvis kan 

vara att möjliggöra högre produktivitet i en process, eller skapa högre kundnöjdhet. Om 

organisationen kan se till att alla delar av en process är anpassade till deras 

automationslösningar kan en högre grad av automatisering också uppnås. För en långsiktig 
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vinning bör intern kunskap kring automatisering prioriteras, istället för att satsa på 

outsourcing. Det bör finnas tydlighet i vad som ska automatiseras, och varför det ska 

automatiseras. Internt krävs en viss mognad inom organisationen för att verkligen ta vara 

på de möjligheter som finns med automatiseringen, och om de som besitter makt inom 

organisationen inte ser dessa kan möjligheterna gå förlorade.  

 

Dagens automatiseringstekniker har begränsningar på vad som kan utföras i 

praktiken 

 

En annan utmaning för organisationerna är att investera tid och resurser i att 

vidareutveckla teknikerna för att kunna automatisera allt mer komplexa processer. Vissa 

underhållsmoment tillkommer också med dessa automationslösningar, vid avbrott i 

verksamheten krävs det att lösningarna startas upp igen, och annat underhåll i form av 

vidare konfigureringar kan krävas.  

 

För skapa en tillit till automatiseringstekniken bör det finnas en transparens 

i hur automatiseringslösningar är uppbyggda 

 

Slutligen fann vi att det krävs en transparens i de lösningar som implementeras, detta för 

att verksamheten ska kunna lita på att de mer komplexa lösningarna har fått rätt inlärning, 

samt att de kan utföra de uppgifter som de utvecklats för. 

Vid analysen av vilka delar av organisationen som kommer påverkas av intelligent 

automatisering framkom det att organisationens ledningsprocesser i första hand påverkas 

av utmaningarna. Vi fann en stark koppling till att styrningen och kontrollen av resurserna 

inom organisationen kommer påverkas av utmaningarna vid automatisering. 

Organisationens ledning kommer behöva hantera många beslut gällande vad som ska 

automatiseras, samt vilka processer som bör prioriteras. Ledningen kommer även behöva 

skapa en plan för organisationens automatiseringsarbete, och även uppskatta vilken 

påverkan det kommer ha på organisationens framtid. Att många av utmaningarna vid 

intelligent automatisering relaterar till just ledningsprocesser kan grunda sig i 

utmaningarna framförallt handlar om beslutsfattning. Oavsett om organisationen ska 

bestämma hur de ska omfördela arbetet när automatisering tar över vissa arbetsuppgifter, 

eller hur organisationen ska bestämma målsättningen med automatiseringen, handlar det 
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om beslut som måste tas. Beslut som påverkar hela organisationen faller oftast på 

ledningen, och därför är det även denna som måste hantera utmaningarna som växer fram 

på grund av automatiseringen. 

Slutligen kan vi se att organisationen kommer se många möjligheter med 

automatiseringen, men samtidigt även en rad olika utmaningar. Ledningen kommer ställas 

inför många svåra beslut, och stora resurser kommer krävas för att dessa beslut ska kunna 

fattas. En övergripande strategi med automatiseringen kommer vara viktigt, och 

hanteringen av förändrade arbeten och kompetensförlusten som kan ske kräver korrekta 

beslut av ledningen. Vidare bör ledningen arbeta utifrån att ta vara på det som 

automatiseringsteknikerna kan uppnå idag, och inte arbeta allt för långsiktigt utan att se 

möjligheterna med dagens teknik. Genom att fatta korrekta beslut kan ledningen, och 

organisationen i helhet, ta tillvara på de fantastiska möjligheter som automatiseringen 

kommer föra med sig.  

5.3 Begränsningar och förslag på vidare forskning 

I denna studie har vi valt att bara utföra en studie av ett case som arbetar med 

automatisering. För att skapa mer trovärdighet i studien vore det rimligt med en studie där 

ett fler organisationer inom samma bransch inkluderas i studien. Detta skulle skapa en 

bredare bild av hur intelligent automatisering kan skapa utmaningar och möjligheter i just 

den branschen. Studien som utfördes undersökte endast en viss typ av organisation, ett 

försäkringsbolag. En undersökning som utförs på flera olika typer av organisationer, 

kanske inom olika branscher, skulle kunna ge ett annat resultat kring vad som händer inom 

en organisation vid intelligent automatisering. Vid en undersökning av olika typer av 

branscher skulle studien möjligtvis kunna se skillnader och likheter mellan de 

organisatoriska utmaningarna och möjligheter i de olika branscherna, vilket vore 

intressant för forskningen kring automatisering. Vidare har vår studie utförts med en bred 

forskningsfråga, där vi försöker fånga in många olika typer av organisatoriska utmaningar 

och möjligheter vid intelligent automatisering. Vid framtida studier vore det intressant att 

undersöka en viss typ av utmaning eller möjlighet som uppstår vid intelligent 

automatisering. En avsmalning av forskningsområdet skulle kunna ge ett tydligare resultat, 

som kanske blir lättare att generalisera till andra organisationer.  
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7. Bilagor 

Tema Kategori Kod Meningsenhet 

Kundvärde Krav Bättre för kunderna  -Så det, den är ju viktigt tror jag, framöver för 

att kunna möjliggöra bättre kundupplevelse, att 

kunna svara kunderna snabbare och bättre och 

kanske på sikt även styra in kunderna till 

digitala kanaler. 

Nya Kundbeteenden  -det kommer vara en nödvändighet för att möta 

kundernas krav framöver. 

Enkelhet Kunderna driver själva processen framåt -Det gör ju att kunden får ett snabbare beslut, 

än vad det skulle få om ärendet skulle läggas på 

kö med mänsklig handpåläggning för att föra 

kunden vidare i processen, om man kan ta vissa 

steg i början där man kan koppla på AI, som tar 

beslut och för kunden vidare i processen, så vore 

det en klar fördel för kunden. 

Förenkla för kunderna genom 

automatisering 

-det som kan förenkla för kunden, såklart så är 

ju det också, det finns ju automatiseringar som 

är rent interna, som men i slutändan så finns 

det ju ingenting vi gör som inte är för att det ska 

bli bättre för kunden i slutändan. 

Processförbättring Processutveckling Automationslösningar hjälper 

processutvecklingen  

-det blir ett sätt att driva på 

processförbättringar generellt, vi har väl lärt oss 

att RPA inte bara är ett automatiseringsverktyg 

utan även ett processbättringsverktyg, genom 

att när vi analyserar efter nya processer och 

dokumenterar nya robotics processer så tvingas 

vi ju, eller verksamheten tvingas till att svara på 

ett antal frågor och fundera över varför 

processen fungerar som den gör idag och även 

definiera hur den ska fungera som en standard, 

vilket man kanske inte gör annars, och när man 

sen har processen igång så har man ju ett helt 

annat sätt än där man väljer processen att följa 

upp vad som fungerar och vad som inte 

fungerar, man får en helt annan möjlighet att 

lära sig om sin process för att kunna göra den 

bättre och bättre. Det är det jag menar med att 

det är ett processförbättringsverktyg lika 

mycket som ett automatiseringsverktyg. 

Förenkla processer/skapa tydliga 

processer 

-för oss handlar det väldigt mycket om det att, 

renodla processerna lite mer få bort lite boss 

från processerna i vissa fall men också förenkla 

processerna. 
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Kvalitétssäkring Kvalitet i längden  -ju mer vi arbetar med automation, så kommer 

kvaliten bli bättre än manuell handläggning, det 

handlar inte bara om att det ska gå så snabbt 

som möjligt. 

Teknisk avlastning Kvalitativt arbete Minde monotont arbete -dumma uppgifter för människan, om jag kan 

uttrycka mig så. Låta systemet göra saker som 

inte fyller några funktioner, eller 

tillfredsställelse för en människa. Repetitiva 

saker som sker i systemet 

Låta FTE arbeta med givande ärenden  -jag tror att automation inte är någonting som 

man gör för att ta bort resurser internt 

Tidsbesparing Underlätta för handläggare -Men bara att vi skulle kunna få lite mer hjälp 

idag genom att kunna söka information bättre 

än att bara liksom sitta och läsa igenom 

alltihopa. 

Frigöra tid i processerna -primärt är det att frigöra tid, och då vill vi titta 

på vart finns dom processer som driver mycket 

tid, och av dom vilka processer är manuella och 

repetitiva och lämpliga för robotisering i det här 

fallet 

Teknisk potential Enkel 

automatisering 

Enkelt att integrera -för mig så handlar det om att man har en robot 

som jobbar i samma gränssnitt som människan 

jobbar inom, vi kan se stora fördelar med det då 

det går relativt snabbt att integrera system med 

varandra, utan att det blir allt för krävande att 

implementera 

RPA kräver lite programmering -fördelarna är att det krävs nästan ingen 

programmeringskunskap även om det är en stor 

fördel hos dom som konfigurerar nya lösningar 

Snabbt och adaptivt -det är ett snabbt verktyg, det går väldigt snabbt 

och sätta in i en process, att utveckla en ny 

process och sätta den i produktion, det går 

väldigt enkelt att anpassa den och bygga på den, 

ändra den 

Billigt att producera -det är snabbt och smidigt skulle jag vilja säga 

och det är ganska billig teknik också att bygga, 

det kostar inte så mycket. 

Komplex 

automatisering 

Tekniken möjliggör komplexare beslut -vi kommer alltså kunna automatisera allt mer 

komplexa processteg i skadeprocessen 

Kombinera teknik -det tror jag mycket på, om vi kan kombinera 

olika tekniker för att bygga starkare 

automationsprocessteg 

Utveckla nuvarande teknik med annan 

teknik  

-man vill utveckla sin RPA process till att man 

vill att den ska kunna bli mer intelligent, utföra 

mer saker som att hitta mer mönster, tolka 
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bilder, text , ostrukturerad data, för att kunna 

möjliggöra en större automationsgrad 

Utveckla tekniken för mer vinning  -nu pratar man om intelligent automation 

istället, där då RPA mjukvaran är så att säga 

grunden sen kan den kopplas på med mer 

intelligens och funktioner, och vilket gör att den 

kan fatta mer belsut och tolka mer information, 

den kan helt enkelt hantera mer av vad en vanlig 

medarbetare kan hantera. 

Delvis automatisering vid komplexitet -däremot finns det komplexa processer där man 

har fått böja sig för komplexiteten, men där man 

ändå kunnat automatisera vissa delar i 

processen 

 

Tema Kategori Kod Meningsenhet 

Styrning Riktlinjer Viktigt med styrning och kontroll för 

intelligent automation 

-jag ser väl att det finns risker med det om 

man gör det på fel sätt, om man inte har bra 

governance och kontroll på det hela, det 

måste finnas kunskap internt om hur man 

använder dom här sakerna och jag tror att 

man också måste ha kompetens internt för att 

kunna förvalta dom här lösningarna så att det 

måste finnas tydliga, tydligt ägarskap och det, 

för analytics eller machine learning 

lösningar. 

Kontroll av intelligenta lösningar -om man inte har kontroll på dom här 

sakerna, i hela kedjan från design, utveckling, 

test och i produktion, så kan det bli väldigt fel 

potentiellt sett 

Kompetensförlust Arbetsförändring Förändrade arbeten inom 

organisationen 

-att kunna flytta människor att jobba med allt 

kvarvarande så du får med dom på det här 

tåget för att det kommer nya arbetsuppgifter 

och det kommer nya arbeten hela tiden som 

inte är så, som vi inte visste fanns för några år 

sen 

Människorna i organisationen 

påverkar automatiseringen  

-man glömmer väldigt mycket i 

automatisering och digitalisering, det är att 

det finns människor också här och du 

behöver jobba med dom också, du behöver 

ändra företagsstrukturen och hur du jobbar 

idag i försäkringsindustrin och den är 

ungefär halva automatiserings resan 

Processkompetens Förlorad kompetens om man förlitar 

sig för mycket på RPA 

-Då får man inte helhetsperspektivet av 

processen, då lär man sig inte lika mycket, för 

roboten tar ju hand om arbetet. Då tappar vi 

kompetens, det tror jag är en risk 
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Tappar förståelse för processerna -Hur ska vi kunna utveckla våra processer när 

vi egentligen inte kan dem? När inte vi 

hanterar dem? 

Strategiska val Kompetensuppbyggnad Viktigt att bygga kompetens internt -vi har ju outsourcat förut och nu in-sourcar 

vi igen, det är klart att det gör ju att vi kan 

kanske bygga en mer långsiktig kompetens 

som kan verksamheten bättre 

Affärsvärde Automatisera utifrån affärsvärde -Vi har många processer där jag sett stor 

potential i, men det har lagts på is då det är 

för lågt affärsvärde i dessa 

Externa samarbeten Se alla delar av processen -Sedan handlar det om att vi kan påverka våra 

leverantörer, t.ex. om vi kan få input i ett visst 

format kan det vara mer lämpat för RPA 

Organisatorisk mognad Organisationen måste se möjligheterna  -det handlar snarare om mognadsgraden i 

organisationen, delar av organisationen är 

rädda för automation, och de har inte riktigt 

förstått syftet och ser inte det vi har gjort. 

Målsättnig Viktigt med en tydlig strategi för 

organisationen 

-ett problem kanske generellt sätt när det 

gäller vår digitalisering och automatisering, 

det är väl att vi inte har riktigt tydlighet i vår 

strategi för det, och hur vi jobbar med det, vi 

sitter ju, det är lite spretigt i och med att vi 

sitter utspridda och vi har lite olika agendor 

och så vidare 

Helhetsperspektivet för 

automatiseringen är viktig 

-du kan inte ha en/några enheter som är 

manuella om man säger på det sättet och så 

har resten av företaget som är automatiserat 

utan hela företagen måste gå mot den här 

delen och vara digitaliserade och 

automatiserade i framtiden. om du ska lyckas 

Tekniska 
begränsningar 

Ofullständig teknik Framsteg i tekniken måste ske -jag tror man måste komma ett steg framåt 

till för att verkligen se effekterna av det här 

för att just nu är det en mix av allting där det 

är väldigt rörigt 

Tekniken måste utvecklas innan den 

appliceras 

-en stor låda det är där vi är med AI nu 

liksom, den är precis utvecklad den tekniken 

för ett antal år sen men den är inte tagen till 

sin fullo överhuvudtaget 

Utmanande att applicera nya tekniker -men som jag ser dom teknikerna idag är de 

såpass nya så det är svårt att applicera dem 

Underhåll RPA kräver underhåll -vi ser RPA som en digital kollega, digital 

arbetskraft, den måste övervakas och klappas 

lite på och det finns ett visst övervaknings 

moment och underhålls moment i dom 

processerna 
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Problem vid tekniskt avbrott -kanske inte jättebra när det blir liksom 

datastopp eller ett strömavbrott eller 

någonting då vet vi att då måste något dit och 

sparka igång honom 

Teknisk 
transparens 

Tillit Risk att missa viktig information -allt handlar väl hur mycket man släpper på, 

hur mycket man litar på, det är ju det vi vill ju 

automatisera och vi vill lita på robotar men 

det finns ju också såklart risker med att göra 

det, för att det är ju fortfarande inte ett 

mänskligt öga som kan läsa mellan raderna 

som kan förstå ett sammanhang 

Upplärning Rätt inlärning från början -Allt som har med Machine-Learning att göra 

innefattar att man måste säkerställa att lära 

upp systemet rätt, gör man inte det finns ju 

såklart en risk att man fattar felaktiga beslut. 

 

 

 

 

 

 

 


