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Förberedelser – Varför, Vad och När



Varför ska vi automatisera arbetsuppgifter? 

Minskade kostnader Förbättrad kvalitet, 
ökad produktivitet 

och eliminering av fel

Förbättrad kundupplevelse 
och nöjdare 
medarbetare

Presenter
Presentation Notes
Vad får man av denna teknologien i dag då?Automation i sig själv ger ökad prod. Mins kostnader.Medarbetare mår bättre-Tråkiga uppgifter borta. Öppen fråga – vad är viktigast för er med RPA? (Fånga nyttan!)



Föråldrat och komplext systemlandskap
Fullskalig automatisering skulle kräva komplicerade 
integrationer mellan många olika system.

Ojämna volymer att hantera
Mängden ärenden att hantera varierar över tid och 
orsakar höga toppar och låga dalar i 
arbetsbelastningen vilket försvårar resursplaneringen.

Behov av att minska personalstyrkan
Införandet av RPA kan potentiellt minska 
resursbehovet.

Manuella repetitiva arbetsuppgifter sänker 
motivationen 
Rutinarbetsuppgifter kan ersättas med 
värdeadderande och varierande arbetsuppgifter.

Anställda lägger tid på ”fel” saker
De anställda tvingas lägga tid på administration istället 
för den delen av sitt arbete som de egentligen är 
utbildade och anställda för.

Vilka 
problem 
väntas RPA 
lösa?

Presenter
Presentation Notes
EvaDet kann finnas många anledningar till varför man vill utforska RPA som möjlig lösning på sina utmaningar….



Involvera rätt
medarbetare tidigt, 
på rätt sätt och 
med mandat att
tycka till



Förmågan att dra hem förändringseffekterna bygger på 
förståelse för den individuella förändringsresa

• Vad och varför 
förändringen ska ske

• Nutid och framtid; as-is 
och to-be situation 

• Fakta och logik gällande 
vad vi måste förändra

• Känslomässig förankring, 
är detta relevant för mig?

• Dialog och delaktighet
• ”What’s in it for me?”

FÖRSTÅR

VILL

KAN

GÖR & LÄR

• Kompetensfrågor; måste 
jag lära mig något nytt?

• Uppmuntra lärande
• Aktivt deltagande; hur kan/ 

får jag påverka resultatet 
av förändringen?

• Uppföljning av alla 
individers prestation

• Coaching av de som 
tvekar inför förändringen

• Premiera de som har 
tagit sig igenom 
förändringen

• Fira mätbara resultat

!

Presenter
Presentation Notes
TEORIVERKTYG: FÖRÄNDRINGSLEDNINGSTRAPPANAnalysera de anställdas beteendeFölj de anställdas förflyttning genom förändringenFörändringsarbete handlar enkelt uttryckt om att hantera två förändringsområden: struktur och människa. Strukturella resultat kan vara nya styrmodeller, införande av nya tekniska lösningar, att etablera en ny organisation, nya processer, nya produkter och tjänster. Sponsorer och projektledning fokuserar traditionellt på det. Den mänskliga sidan handlar om att hantera människors motivation att medverka, att hantera känslor inför en förändring, att konstruktivt lösa konflikter och förändringsmotstånd, att förstå intressenters olika behov och att medvetandegöra deras roll och betydelse för framgång. Förändringsledning baseras psykologi och beteendevetenskap och säkerställer att organisationen, utöver den rent strukturella analysen och förflyttningen, även förstår och skapar resultat i dimensionerna förändrad attityd, beteende och kultur. Därav är ofta HR en väldigt central roll i förändringsledningssammanhang eftersom denna förståelse är så oerhört central. En organisation förändras inte – utan är det fakto bara summan av alla individers individuella förändringsresor.



Timingen är allt
• Mottagarorganisationen behöver vara redo, ha 

tid, kapacitet och mental bandbredd för att 
hantera och leverera till projektet

• IT organisationen behöver ha få tid att fundera 
på vad beröringspunkterna och riskerna är

• Tempo är viktigt för att resultatet ska kunna 
kännas

• Eftersom det är smart att börja smått är det lika 
bra att börja planera för bressinförande tidigt 
och ha tålamod innan investeringen börjar 
betala sig
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