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Detta Whitepaper är baserad på ett Whitepaper från UiPath  ”HUMAN RESOURCES 

Robotic Process Automation (RPA) & Human Resources - How RPA Will Create a 

More Human-centric HR Profession and a More Human Workplace”

Fritt översatt från engelska till svenska av Stefan Dahlgren, Senior Consultant på 

NORIAN Accounting AB. 

NORIAN använder sig av UiPath’s programvaror sedan 2015 för att skapa 

framgångsrika automationer och innehar Gold Partner-status.



NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att 

leverera smartare, snabbare och bättre tjänster. Vi arbetar för att stärka våra kunders 

konkurrenskraft genom hög kvalitet, till ett bra pris. Vi gör detta genom vår unika 

leveransmodell och en hög grad av automatisering.

På NORIAN har vi branschens bästa medarbetare som tillsammans har byggt upp en stark 

kultur baserad på innovation, samarbete och engagemang för våra kunder. Vi har 550 

medarbetare i 6 länder. 

Vi vill vara en långsiktig partner som bidrar till att skapa en bra grund för ökad effektivitet och 

lönsamhet. Vi är stolta över vad vi gör och uppnår!
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Automation skapar fantastiska möjligheter för personalen på HR 

avdelningen att få tid över för utvecklande möten med de anställda.

Hur RPA kommer att göra 
arbetet inom HR och på 
arbetsplatsen mera mänskligt 

Vi är just nu mitt uppe i ett teknikskifte, inte helt 

olikt det vi upplevde när vi gick ifrån jordbruks-

samhället till förmån för industrisamhället. 

Vi lever nu i det digitala samhället där 

mjukvarurobotar och artificiell intelligens har blivit 

möjliggörare för medarbetare på företag 

världen över. Att nu kunna överlåta rutinmässiga 

och trista arbetsuppgifter till digitala medarbetare 

skapar fantastiska möjligheter för medarbetarna 

att kunna utvecklas. Att också i högre grad kunna 

arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter är något 

som stärker företagens konkurrenskraft men som 

också är nödvändigt för företagets långsiktiga 

överlevnad. 

Detta teknikskifte kommer att påverka många 

anställda generellt men kommer definitivt att 

få ett stort genomslag bland medarbetarna på 

HR-avdelningen. Genom deras arbete att 

rekrytera och behålla värdefull kompetens, och 

på så sätt vara starkt bidragande till att stärka 

företagets varumärke, kommer medarbetarna 

på HR-avdelningen att ha en unik position inom 

företaget. 

HR-avdelningen kan dra nytta av ny teknologi för 

att utveckla företagets konkurrenskraft och 

fokusera mera på att skapa en arbetsplats som är 

mer individanpassat. På så sätt kan man 

attrahera dels nya kandidater och säkerställa att 

man behåller befintlig kompetens.
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Sättet på vilket företagen betraktar medarbetaren, har genomgått stora 

förändringar i transformationen mellan industrisamhälle och det 

digitala samhället. 

Kompetensförsörjningen 
– viktigare än någonsin

Under den industriella eran, var det företagens 

tillgång till naturresurser som skapade 

konkurrenskraft. Företagen skapande beständiga 

konkurrensfördelar genom att ta hand om sina 

tillgångar. Människor var å andra sidan 

betraktade mer som en nödvändig kostnad för att 

kunna upprätthålla driften. Att kunna driva 

företaget med en lägre personalkostnad än vad 

konkurrenterna klarade av, blev en 

konkurrensfördel. 

I det digitala samhället å andra sidan, har fokus 

skiftat från arbetskraft som utför olika typer av 

manuellt arbete, till att mer fokusera på specifik 

kunskap hos medarbetarna. Slaget står numera 

kring de immateriella tillgångarna: immaterialrätt 

(IP), företagskulturen och den kunskap 

medarbetarna besitter. 

Rekrytering har därför blivit högt prioriterat och 

något man gärna pratar om i många 

styrelsemöten. Många VD:ar ser de ansvariga för 

rekryteringen som oumbärliga resurser och 

garanter för företagets långsiktiga framgång. För 

att vara konkurrenskraftig i den digitala eran 

måste man vara en mycket attraktiv arbetsgivare, 

för att kunna behålla och attrahera den bästa 

kompetensen.  
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Medarbetarna ges optimala förutsättningar 
med hjälp av ny teknologi 

Mot bakgrund av den här utvecklingen är det 

inte konstigt att det är en enorm konkurrens 

om attraktiva medarbetare. Företagen tävlar 

om att attrahera samma kompetenta 

medarbetare och resurserna är inte oändliga. 

Dom mest framgångsrika företagen kommer att 

använda sig av ny teknologi för att skapa den 

bästa möjliga miljön för medarbetaren att verka i 

och utvecklas. 

En undersökning bland 500 HR-chefer visade att 

just utveckling av medarbetarens upplevelse och 

miljö var någon man genomgående såg som en 

framgångsfaktor för företaget när det gäller att 

attrahera och behålla attraktiv kompetens. 

Medarbetarens upplevelse och miljö handlar i 

stort om till vilken grad den anställde tycker sig 

ha en individuellt anpassad arbetsmiljö som var 

både trevlig och där digitala verktyg fanns i 

bakgrunden som support. 

Medarbetar-upplevelsen kommer att bli än 

mer central för en konkurrenskraftig 

HR-avdelning framöver mot bakgrund av 

kommande generationsskifte. Den yngre 

generationen växte upp med teknologi som alltid 

behövt vara användbar och användarvänlig för att 

vara aktuell. 

Idag är större delen av den arbetsföra 

befolkningen mellan 26 och 40 år. Redan under 

2017 utgjorde denna åldersgrupp 35 % av 

arbetstagarna och under 2025 förutspås denna 

åldersgrupp sammantaget med den yngre 

generationen uppgå till 75 %. Men vi har en bit 

kvar till målet att skapa en sömlös digital 

arbetsmiljö.

Med hjälp av ny teknologi, såsom RPA 

(Robotics Process Automation) och AI kan 

företagen skapa arbetsmiljöer som i ännu 

större utsträckning är anpassade för 

individen.

Det betyder i praktiken att företagen minimerar 

tiden de anställda arbetar med monotona och 

repetitiva arbetsuppgifter. Mjukvarurobotar kan ta 

över denna typ av arbete och uppmuntra 

medarbetarna att istället arbeta med t ex 

innovation, förhandlingar, kommunikation och 

kritisk problemlösning. Helt enkelt den typ av 

arbete där vi människor kan tillföra störst värde 

med våra unikt mänskliga egenskaper.
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Ny teknologi såsom RPA, erbjuder stora möjligheter för HR-specialister. 

På en HR-avdelning finns det ett stort antal rutinbaserade och repetitiva 

arbetsuppgifter som bara måste fungera. Alltför ofta betraktas dessutom 

HR-avdelningen som en kostnad istället för en konkurrensfördel, eftersom 

man saknar resurser att fokusera på sådana tjänster och processer som 

faktiskt skulle kunna stärka företagets position på marknaden.  

HR-specialister kan frigöra 
tid för sig själva genom att 
automatisera

sida



När HR-specialisterna inte är överhopade med arbete, kan dom 

använda sin tid för värdeskapande arbete inom olika områden 

såsom talent management, processoptimering, underhålla och 

utveckla företagskulturen, utveckla olika belöningssystem, ergonomi 

runt arbetsplatserna och olika utbildningar. I företag som redan har 

gjort sin digitala transformation, är det denna typ av värdeskapande 

arbetet som skapar deras konkurrensfördelar idag. I en sådan 

kontext, kan mjukvarurobotar bidra till att: 

Skapa bättre arbetsmiljöer för de anställda och på så sätt 

både behålla och attrahera nya medarbetare

Skapa mera tid för HR-specialisterna att lära sig dom allra 

senaste digitala verktygen

Skapa nöjdare medarbetare genom att minska andelen 

tråkiga arbetsuppgifter som ingen egentligen vill utföra

Frigöra tid för att kunna identifiera ytterligare arbetsuppgifter 

som kan automatiseras

Frigöra tid för HR-specialister att istället arbeta med sådant 

som tillför ett värde för företaget

7

Hur engagerade är
Era anställda?

Enligt en Gallup-undersökning känner 

87 % av de anställda världen över 

inget engagemang för sitt arbete. 

Oengagerade medarbetare kostar 

företag stora pengar. Bara i USA 

beräknas produktivitetsförlusten till 

mellan 450 och 550 miljarder USD per år. 

Det är också konstaterat att företag där 

medarbetarna känner ett stort 

engagemang har hela 147 % högre 

vinster än jämförbara företag med lägre 

engagemang.

Visste du?
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“HR-chefer i framkant vill att anställda ska ha tillgång till en arbetsmiljö som är digital och lätt att 

arbeta i, så att alla kan arbeta mer strategiskt än taktiskt med sina kunder.”

Skapa större engagemang genom att 
automatisera rutinmässiga arbetsuppgifter 

Den digitala transformationen har skapat nya 

möjligheter och kombinationen av RPA (Robotics 

Process Automation) och AI teknologi tar det hela 

ännu längre. För HR-avdelningen innebär detta 

att den typ av arbetsuppgifter som är repetitiva 

kan dras ner till ett minimum, eller helt och hållet 

försvinna. Teknologin blir en möjliggörare för 

HR-specialister att kunna fokusera på sådant som 

höjer produktiviteten hos de anställda, ökar 

– Mandy Sebel, SVP, Head of People – Americas, UiPath.

engagemanget och förbättrar företagets rykte i 

den globala konkurrensen om attraktiv 

kompetens. 

En ledande aktör av HR-tjänster började 

samarbeta med UiPath för att med hjälp av 

mjukvarurobotar automatisera ett antal 

processer för bakgrundskontroller av nya 

kandidater, för sina kunders räkning. 

Varje process innehöll ett antal arbetsuppgifter 

som krävde en stor del manuellt arbete, såsom 

att boka möten, verifiera och skanna in 

dokument och överföra data till företagets 

system. Så snart dessa arbetsuppgifter hade 

automatiserats, frigjordes tid för de anställda att 

arbeta med mer värdeskapande arbetsmoment 

av mer analytisk karaktär. 
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Automationsresan på 
UiPath’s HR avdelning
På UiPath automatiserades delar av 

onboarding-processen för nyanställda i det 

europeiska teamet, teamet i mellanöstern och i 

det afrikanska teamet. 

Allt pappersarbete gjordes tidigare manuellt av 

en person och tog en stor del av tiden som kunde 

ha använts på ett bättre sätt. Just den här typen 

av arbete är något som ingen egentligen vill sitta 

med dag ut och dag in. HR-cheferna vill kunna 

erbjuda ett arbetssätt som är både digitalt och 

smidigt för sina medarbetare. 

”Den här arbetsuppgiften var repetitiv med en 

hel del copy-paste i de olika arbetsmomenten. 

Jag kunde egentligen inte tillföra något 

ytterligare värde i det jag gjorde. Det tog runt 30 

minuter att förbereda alla dokument och vid den 

här tiden växte vi också i en snabb takt. Ungefär 

ett tiotal personer började arbeta hos oss varje 

dag. Jag arbetade helt själv med den här 

arbetsuppgiften och det innebar helt enkelt 

väldigt mycket jobb för min del. “

–Mari Ambrose, People Operations Leader

EMEA, UiPath.

Nya medarbetare skannade dokument och 

skickade dom till UiPath för vidare handläggning. 

Då UiPaths robotar har funktionalitet för OCR, 

kunde dom identifiera och tolka informationen 

på skärmen vilket innebar att arbetsuppgiften 

framgångsrikt kunde automatiseras. RPA-

specialisterna konfigurerade roboten så att den 

visste vilken information HR behövde från de 

skannade dokumenten och därefter föra över 

informationen till HR databasen. När 

automationen väl var på plats, var det enda 

HR-specialisterna behövde göra att verifiera den 

information som roboten hade lagt till. 

Den nya roboten färdigställde arbetet med 

dokumenten i onboarding-processen på en 

sjättedel av tiden och därför kunde Mari Am-

brose använda sin tid till att arbeta med frågor 

kring bl.a. företagets samhällsansvar som i sin tur 

attraherar ny kompetens, stärker företagets rykte 

och också bidrar till att behålla kompetens. 

När Mari sedan blev tillfrågad om effekterna av 

automatiseringen som gjorts, ville hon också 

dela med sig av följande råd: ”Var inte rädd för 

att automatisera. Arbetet blir bättre utfört och jag 

kan fokusera på andra projekt och processer där 

jag kan tillföra ett större värde. Jag kan fokusera 

på att interagera med människor eller planera 

andra projekt som rör företagets sociala ansvar. 

Jag skulle rekommendera att automatisera allt 

pappersarbete eller alla arbetsuppgifter som 

bara är copy-paste.”

Att automatisera arbetsuppgifter runt speci-

fika HR-system med hjälp av mjukvarurobotar 

och AI är en tydlig trend. I det här exemplet är 

roboten installerad på HR-medarbetarens egen 

laptop och fungerar som en användarvänlig 

virtuell assistent som frigör tid för annat. 

sida sida
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RPA är en teknologi som ger företag och organisationer möjligheten att konfigurera en mjukvarurobot på 

ett sådant sätt att den kan utföra rutinmässiga, regelbaserade arbetsuppgifter på en dator, på ett sätt 

som i stort liknar ett mänskligt handhavande. Roboten kan fylla i dokument, läsa och skicka e-post, 

överföra data till affärssystem och mycket mera. Här nedan beskriver vi några vanligt förekommande 

myter om RPA. 

Vad är RPA, egentligen?

       Det är fysiska robotar vi pratar om: Nej. RPA 

är en programvara och inte fysiska robotar med 

mänsklig form som ska bemanna organisationen. 

Den har ett antal komponenter som låter den utföra 

typiska mänskliga arbetsuppgifter, men det är en 

mjukvara som är installerad på en dator. 

        RPA automatiserar processer. Sant, men det 

är inte hela sanningen. Även om RPA används för 

process-relaterat arbete, så är fokus på uppgifts- 

och aktivitetsnivå snarare än på en process-nivå. 

Processen som sådan kräver fortfarande mänsklig 

inblandning och att vissa beslut tas av människor, 

även om det går att programmera roboten hur den 

ska hantera undantag från det den är programme-

rad att göra på egen hand. Roboten understödjer 

helt enkelt processer som människor är ansvariga 

för att utföra. 

Tre myter om Robotics Process Automation

       RPA automatiserar arbete: Här finns det också 

utrymme för ett mer nyanserat svar. RPA tar inte 

jobben ifrån oss, RPA automatiserar arbets-

uppgifter. I dom flesta arbetsbeskrivningarna finns 

ett antal olika ansvarsområden som i sig innebär 

arbete i olika typer av löpande arbete, deltagande i 

projekt och annat. I det löpande arbetet ingår repe-

titivt och regelbaserade arbetsuppgifter. Det arbete 

en HR-specialist är utbildad till att utföra innehåller 

arbetsuppgifter som till vissa delar i sig är beroende 

av lagar och regler men de sker i praktiken på ett 

ganska standardiserat sätt. Med hjälp av RPA kan en 

del av dessa arbetsuppgifter automatiseras, men 

inte jobbet och dess arbetsuppgifter i sin helhet. 

sida



11

RPA automatiserar arbetsuppgifter, inte jobb.

Den bästa RPA-teknologin innehåller också 

olika typer av AI-komponenter som ger roboten 

möjlighet att utföra mänskliga arbetsuppgifter. 

Teknologi såsom datorseende, hjälper 

programvaran att känna igen olika grafiska ele-

ment på en datorskärm, och gör det möjligt för 

den att identifiera t ex ett inloggningsfönster eller 

att se om ett dokument är en beställning eller en 

faktura. Med hjälp av OCR kan roboten sedan 

läsa olika ord och förstå sammanhanget. Robotar 

kan vara såväl övervakade som oövervakade. 

Övervakade robotar fungerar så att den 

interagerar med den enskilde medarbetaren 

för att utföra specifika arbetsuppgifter. De kan 

triggas att börja arbeta genom antingen olika 

händelser, att den anställde startar den 

manuellt eller genom ett workflow men den 

kräver att människa är delaktig på ett eller annat 

sätt för att kunna färdigställa arbetsuppgiften. 

Oövervakade robotar kan arbeta 24x7x365 med 

minimal delaktighet från en mänsklig kollega 

alternativt helt på egen hand. Med RPA frigörs tid 

från den anställde genom att ta över 

arbetsuppgifter som är tråkiga och repetitiva. Det 

finns ett antal arbetsuppgifter i en process som 

kan och borde automatiseras då en robot utför 

dessa både snabbare och utan fel. Det rör sig 

dessutom ofta om arbetsuppgifter som vi ändå 

inte har någon större lust att utföra. Då RPA 

teknologin är både snabb att implementera och 

ger snabba resultat, har dess användnings-

områden både blivit breda och vanligt 

förekommande i ett stort antal olika branscher. 

Chefer inom olika funktioner och branscher har 

börjat förstå att robotar och människor borde 

arbeta sida vid sida och att medarbetarna skulle 

tjäna på att ha en egen robot som en slags 

virtuell assistent. Målet att kunna erbjuda en 

robot till varje medarbetare påminner om 

Microsoft’s tidiga vision om en hemdator i varje 

hem. Robotar kan löpande lära sig nya saker och 

anpassa sig till de nya behov som uppstår precis 

på samma sätt som vi människor behöver göra. 

Och i takt med att robotar frigör tid från 

medarbetarna, måste HR och andra chefer 

överväga hur man bäst ska använda den 

frigjorda tiden på bästa sätt.  

Det nya sättet att arbeta

Spendera mindre tid på att hi-
tta och utvärdera nya kandida-
ter och lägg istället tiden på att 
träffa kvalificerade kandidater 
och medverka på olika 
rekryteringsevents. 

Rekrytering

Fokusera mer på nya initiativ 
som får Era anställda att må 
bra, istället för att administrera 
olika program för hälsa och 
välmående.  

Ta hand om Era 
anställda

Fokusera I större utsträckning 
på olika initiativ som föreby-
gger incidenter än att retroa-
ktivt undersöka varför dessa 
inträffade. 
 

Förhållandet till Era 
anställda

Ta initiativ till att stärka relatio-
nerna till Era olika affärsenheter 
genom olika aktiviteter. Nu 
finns tiden för det.  
 

HR som stödfunktion

Fokusera på vidareutbildning 
av befintliga och framtida 
medarbetare och gör dom 
redo för att arbeta i Ert digitalt 
transformerade företag. 

Utbildning och 
utveckling
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Olika företag har sedan en tid tillbaka använt RPA för att automatisera ett antal arbetsuppgifter. 

Faktum är att en större del av de mest framgångsrika HR-avdelningarna har implementerat, eller 

håller på att implementera, en RPA-lösning för att automatisera olika processer. Företag har 

automatiserat bl.a. löpande uppdateringar av lönesystemet, anmälan för sjukfrånvaro och 

onboarding av nyanställda. 

Fördelar med RPA för Er 
HR-avdelning

HR kan också använda RPA för att automatisera: 

    Semesteransökningar 

    Hantering av utlägg och reseräkningar

    Onboarding och offboarding processer

    Hantera delar av rekryteringsprocessen

    Svara på vanliga frågor från kandidater och 

    anställda med hjälp av chatt-robotar. 

    Många andra processer där inmatning av data     

    och repetitiva arbetsmoment är förekommande 

RPA är en teknologi som överför data till och 

från den mänskliga medarbetaren och de olika 

systemen. Analytiker från McKinsey & Company 

kallar denna typ av teknologi för den ”tredje 

armen” inom HR, för att den hjälper HR att förs-

tärka avdelningens kapacitet. Utvärderingar har 

gjorts av processer där tekniken nu tillämpas och 

visar bland annat på stora tidsbesparingar, en stor 

reducering av fel och att skalbarheten har stor 

potential i sig.  

Automation gör de anställa nöjdare. En del 

undersökningar som gjorts visar också att de 

anställda visar större tillfredställelse med sina 

arbetsuppgifter efter det att RPA har 

implementerats. 

När HR-specialisten inte är 
överhopad med arbete, finns tid 
över till mycket annat som tillför 
värde för företaget.  
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HR:s automatiseringsinitiativ - 
strategiskt för hela företaget 

De mest framgångsrika HR-avdelningarna har 

snabbt blivit vana vid att den digitala 

transformationen förbättrar effektiviteten och 

produktiviteten inom deras processer.

Ännu tydligare är att när HR-avdelningar sätter 

automatiseringar i första rummet för att bli bättre, 

hamnar de en position där de som goda 

förebilder driver på dessa strategiska 

förändringar inom hela företaget.  

Framtidens arbete är digitalt och det får en 

successiv påverkan för HR-specialisterna då 

hela arbetsmiljön för de anställda måste 

förändras. De anställda kommer snart att arbeta 

sida vid sida med de nya digitala medarbetarna.

HR måste förbereda de anställda på en framtid 

där människor och robotar arbetar tillsammans. 

Det är oundvikligt att robotar kommer att ta över 

mer och mer av det rutinmässiga, repetitiva och 

transaktionsbaserade arbetet som medarbetarna 

ändå inte är speciellt förtjusta i. En 

Deloitte-rapport visar att upp till 50 % av en 

anställds arbetsuppgifter är enformiga, 

tidskrävande och upplevs som tråkiga.  

HR-avdelningens dagar som enbart en 

administrativ stödfunktion måste snart vara till 

ända. Det är klart och tydligt att HR har en central 

roll att spela i den teknikrevolution vi nu 

upplever. Alla förändringar som på grund av 

denna nu kommer att ske inom företaget, 

kommer att påverka HR på ett eller annat sätt och 

är starkt beroende av ett ägarskap och den 

kunskap och expertis som finns inom 

avdelningen. 

sida
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Vägen framåt för en teknikdriven och strategisk HR-avdelning är tydlig. 

HR-avdelningens framtid i en automatiserad värld. 

Omfamna automatiseringen:  Innan HR kan 

driva på en förändring att skapa en mer human 

arbetsplats, måste HR själva förändra det sätt på 

vilket de arbetar med hjälp av denna nya teknik. 

HR kan själva automatisera arbetsuppgifter med 

hjälp av RPA och låta sig inspireras av sådant 

som HR-avdelningar på andra företag redan har 

gjort med goda resultat. Det är en bra idé att 

börja med sådana arbetsuppgifter som är 

repetitiva och baserade på strukturerat data. När 

man sedan börjar bli varm i kläderna, kan man 

addera till AI för att automatisera också sådant 

som inte är lika repetitivt och innehåller mer 

ostrukturerade data.

Utnyttja frigjord tid: När automatiseringarna 

sedan börjar ge resultat i form av frigjord tid för 

dom anställda, se då till att dom använder den 

tiden för att utvärdera vilka nya arbetsuppgifter 

som kan automatiseras i nästa steg. Och när 

detta är gjort, fokusera på vilka övriga strategiska 

aktiviteter som HR kan genomföra för att bidra till 

ett förbättrat resultat för företaget. 

Led förändringsarbetet: HR har en kritisk 

funktion som länken mellan företaget och dess 

anställda. I den rollen bör också HR-avdelningen 

stödja företaget genom att de anställda görs 

redo för att arbeta i en miljö som innehåller 

robotar. HR bör han djup kunskap kring hur 

automation i praktiken bidrar till att skapa 

konkurrensfördelar för företaget och en 

förbättrad arbetsmiljö för dom anställda. 

Vi finns här för att hjälpa Er med mer 
information, svara på frågor och 
hjälpa Er med Era automationer.

Kontakta oss idag

sida

info@norian.se | www.norian.se | +46 854 66 1000
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Har ni börjat att tänka på automatisering i ert företag? 

Är ni nyfikna på den digitala medarbetaren?

Ta första steget med oss på NORIAN genom att boka 

en kostnadsfri analys över ert företags möjligheter till 

automation.

I vårt erbjudande ingår en genomlysning av valfri 

process, där NORIAN genomför en analys. Resultatet 

av analysen sammanställs med rekommendation om 

möjliga automationer samt ett Business Case.
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