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RPA? Mitt perspektiv som linjechef och projektledare 
Att RPA är ett hett ämne i Sverige råder det inga tvivel om. Jag kom först i kontakt 

med RPA år 2015 när jag bodde i Prag och jobbade inom BPO. Därefter har jag 

blivit mer och mer involverad i det, både som linjechef och projektledare. 

Nu är jag tillbaka i Sverige och arbetar med 

Sogeti för att hjälpa organisationer 

implementera RPA. 

För mig är RPA automatiseringen av 

repetitiva ärenden. Som linjechef låg det i 

mitt eget intresse att identifiera de ärenden 

som (1) var mest frekventa, (2) absolut inte 

fick gå fel, eller (3) gjorde mina medarbetare 

mest frustrerade. Därefter handlade det om 

kommunikation. Se till att alla förstår hur 

roboten kommer påverka deras vardag – så 

att de hjälper till och verkligen vill vara 

involverade. Då blir det jättebra! 

Förarbetet är viktigt. Lägg tid på 

standardisering av era processer. Först 

därefter börjar ni koda.  

Marcus Zwick, Mars 2020. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Texterna är baserade på Marcus blogginlägg på LinkedIn under nov 2019 – mars 2020 
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Det vanligaste – och kanske dyraste – felet vid RPA-

förvaltning 
Tidigare skrev jag om mina erfarenheter av RPA som linjechef och projektledare. 

Nu fokuserar vi på förvaltningen av RPA. Här summeras olika förvaltningsmodeller 

och ett av de vanligaste misstagen vid RPA-lanseringar. Ett misstag som enkelt 

mångdubblar era förvaltningskostnader.  

De typer av RPA-förvaltning som jag stött på är (grovt förenklat): 

verksamhetsförvaltad RPA (lokalt eller centralt), IT-förvaltad RPA (lokalt eller 

centralt) och RPA as a service.  

• Verksamhetsförvaltad RPA 

• Centralt förvaltad RPA:  

• IT-förvaltad RPA 

 

Det finns fördelar och nackdelar med var och en av modellerna ovan. Kortfattat och 

helt subjektivt: 

• Verksamhetsförvaltad RPA är bra om roboten är enkel eller ni har 

spetskompetens ute i verksamheten som lätt ser i tid att roboten kommer 

behöva uppdateras. Kan komma med risken att ni blir beroende av att 

personen stannar i er organisation en längre tid 

• Centralt förvaltad RPA: är bra på att automatisera verksamhetsöverskridande 

uppgifter med hög ROI och att arbeta på ett standardiserat vis. Några av 

nackdelarna är att den centrala gruppen inte nödvändigtvis har god 

förståelse för de lokala processerna och kan ha svårt att ta hänsyn till alla 

lokala nyanser.  
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• IT-förvaltad RPA kan vara bra när er IT-grupp behöver ha mycket att säga till 

om inför utveckling av automatiserade lösningar. Tämligen hög nivå av 

kontroll och standardiserad metodik. En av nackdelarna är att verksamheten 

ibland kan känna att även denna modell innebär att förvaltningsgruppen inte 

har tillräcklig förståelse för de lokala processerna.   

Att välja rätt förvaltningsmodell är viktigt. Väljer ni en modell där ansvariga inte är 

redo att snabbt justera roboten vid processförändringar kan era 

förvaltningsrelaterade kostnader mångdubblas. Jag har flera gånger sett detta 

hända när organisationer lockats av den kortsiktiga vinsten med RPA och snabbt 

implementerat en robot.  

En av de vanligaste orsakerna till att en robot inte justeras snabbt nog är att 

beslutstagare lätt missförstår vilken kompetens som behövs för att förvalta 

roboten. Flera av de största verktygen på marknaden marknadsförs med löften att 

ni inte behöver teknisk kompetens för att utveckla er robot. Det stämmer enbart 

om roboten är extremt simpel. En tumregel är därför att långt innan lansering 

dokumentera exakt vilken kompetens som behövs för att förvalta er robot. I ytterst 

få fall har jag sett en robot som tagits fram med verktygens enkla pek-och-klicka 

process.  

Råder det missförstånd om komplexiteten på roboten och vilken kunskap som 

behövs för att förvalta den kommer det att kosta. Aktiviteter som under en tid varit 

automatiserade står nu stilla. Har ni tur hittar ni personal med rätt kompetens som 

kan släcka branden – annars kan ni behöva akutanlita externa specialister. I värsta 

fall kan ni behöva gå tillbaka till manuell hantering av ärendena, vilket tyvärr kan 

komma med både extra kostnader och sura miner. 
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Sogeti, en del av Capgemini-koncernen, har verksamhet 

på över 100 orter runt om i världen. Sogeti arbetar nära 

kunder och partners för att dra full nytta av 

möjligheterna med teknologi och kombinerar agilitet 

och implementeringshastighet för att skräddarsy 

innovativa, framtidsfokuserade lösningar inom Digital 

Assurance & Testing, Cloud och Cybersecurity, förstärkta 

av AI och automation. Med sin pragmatiska ”value in the 

making”-ansats och sin passion för teknologi hjälper 

Sogeti organisationer att digitalisera – snabbt. 

 

Läs mer om oss: 

www.sogeti.se 

 

 

Ladda ner och läs hela boken på www.sogeti.se  

  

OM SOGETI 

http://www.sogeti.se/

