
För många organisati oner som 
 kommit en bra bit på sin digitala resa 
och nu söker än mer intelligenta och 
automati serade arbetsmiljöer, har 
en allt vanlig lösning blivit robotar. 

Eller snarare RPA, Roboti c Process 
 Automati on, som har lite att  göra 
med de robotar vi kanske först ser 
framför oss. Det är istället mjukvara 
som  imiterar hur människor använder 
 datorn i repeti ti va arbetsuppgift er, 
vilket gjort att  RPA också fått  namnet 
digitala medarbetare.   

– Idag eff ekti viseras och säkerställs allt 
mer av verksamheters  aff ärsprocesser 
med hjälp av digitala medarbetare, 
istället som förut då automati se-
ring traditi onellt sett  skett  genom 
 implementering av nya system, stora 
integrati onsprojekt eller utveckling 
av befi ntliga system, säger Pär Hedin, 
grundare och vd på PS Provider.

Snabbt och ti ll låg kostnad
Anledningarna ti ll att  så många väljer 
just digitala medarbetare, säger 
han, är fl erfaldiga. Om vi börjar med 
själva implementeringen av RPA och 

jämför med systemintegrati on eller 
eff ekti visering av befi ntliga aff ärs-
processer, fungerar RPA oberoende 
av bakomliggande system. Precis 
som mänskliga medarbetare får en 
digital medarbetare lära sig att  utf öra 
utvalda processer och arbetsuppgift er 
i de system som fi nns, med hjälp av 
ti llgänglig informati on och gränssnitt . 
Digital arbetskraft  implementeras 
därför snabbt och ti ll en låg kostnad. 

Mänskligt värdeskapande
– Istället för monotont och oft a 
informati onsintensivt ruti narbete som 
komplexa aff ärssystem medför, kan de 
mänskliga medarbetarna fokusera på 
mer värdeskapande arbete. Faktum är 
att  stora delar av de organisati oner vi 
har mött  genom åren både är nyfi kna 
på och engagerar sig i sina nya digitala 
kollegor, berätt ar Pär Hedin.

PS Provider har arbetat med att  
eff ekti visera processer sedan 90- talet 
och är idag en av Nordens ledande 
 leverantörer av digitala medarbe-
tare ti ll storföretag, kommuner, 
 myndigheter och organisati oner. 
En stor del av framgången beror 
på djup och bred erfarenhet inom 

 processutveckling och aff ärssystem, 
men också ett  nära samarbete med 
sina kunder. Behoven skiljer sig åt 
men Pär Hedin säger att  RPA har en 
given plats i allt ifrån migrering och 
tvätt ning av stora datamängder ti ll 
volymtester inför go-live.

Pär Hedin och hans – mänskliga – 
medarbetare brukar allti d ge rådet 
att  tänka automati sering redan vid 
upphandling och implementering av 
nya aff ärssystem eft ersom processer 
då kan automati seras redan från start.

– Ställ krav på systemleverantören att  
de har gränssnitt  som är  anpassade 
för automati on med RPA- verktyg 
och fundera på era framti da  behov 
av  intelligenta lösningar i era 
 system. Oavsett  lösning – digitala 
 medarbetare, kogniti v funkti onalitet 
eller chatbots – blir implementering-
en av den betydligt mer eff ekti vt om 
aff ärssystemet redan är anpassat för 
automati sering, avslutar Per Hedin.
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