
Digtiala medarbetare och mänskliga 
arbetare - bra kombination
och en naturlig väg framåt för att ut-
veckla och effektivisera arbetsinnehåll. I 
framtidens team ingår både mänskliga 
arbetare och robotar, eller digitala med-
arbetare. Båda medarbetarna behövs 
eftersom de är bra på olika typer av 
arbetsuppgifter och därför kompletterar 
varandra. Robotisering och automati-
sering handlar om att förstärka teamet 
med en medarbetare för repetitiva och 
tidsödande arbetsuppgifter. Och att 
därigenom ge övriga medarbetare tid 
att jobba med mer utvecklande 
arbetsinnehåll. Sven Carlsson har drivit 

frågan om att robotisera och automati-
sera delar av arbetet för ekonomiavdel-
ning under snart två år.
 – Efter förankring bland medarbetar-
na på ekonomiavdelningen tog vi hjälp
av Vipetech som är expert på området. 
Jag bildade ett internt team för 
automatisering och fyra av dem har 
utbildats av Vipetech för att kunna 
skapa robotar som effektiviserar vårt 
arbete. Det är viktigt att det finns en 
grupp internt där medarbetarna kan 
stötta varandra och driva utvecklings-
arbetet framåt, förklarar Sven Carlsson. 
Det finns annars en risk att arbetet går i 
stå eller blir allt för personberoende, 

fortsätter han. Ekonomiavdelningen 
på SLU är en del av det gemensamma 
verksamhetsstödet. Avdelningen bär 
ansvar för utbetalningar, inbetalningar, 
ekonomisk redovisning samt inköp och 
upphandling. 
Två av dess mål är: 
• en tillförlitlig och rättvisande 
redovisning,
• effektiva och säkra ekonomiadminis-
trativa processer 

10-tal robotar utvecklade internt
Och det är framför allt delar av 
reskontra-verksamheten som 
automatiserats med hjälp av ett tiotal 
robotar vilka har utvecklats av det 
interna teamet.
 – Det handlar bland annat om robotar 
som hanterar upplägg av leverantörer 
respektive kunder vilket är repetitiva 
uppgifter som lämpar sig väl. Det har i 
sin tur inneburit att våra medarbetare 
i större utsträckning kan ägna sig åt 
utveckling och analys för att ta bättre 
och mer välgrundade beslut. Det skapar 
också ett roligare och mer stimulerande 
arbetsinnehåll. 

”Medarbetarna är mer nöjda”
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Sveriges Lantbruksuniversitet har med hjälp  
av ett tiotal robotar automatiserat delar av 
reskontra-verksamheten. 
 – Både jag och mina medarbetare upplever 
stort värde från den robotiseringsresa som 
vi gjort. Jag kan konstatera att medar-
betarna nu är mer nöjda, tycker att det 
egna arbetsinnehållet är roligare och 
att man känner mindre stress.  
Det säger Sven Carlsson,  
ekonomichef på SLU.
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Kort om SLU
SLU är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys 

inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verk-

samhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela 

landet. På SLU samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma 

målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld. 2020 

arbetade 3155 årsarbetare på SLU och verksamheten omsatte 
3,786 miljarder svenska kronor.
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Vipetech är ett IT-företag som hjälper dig att automatisera dina arbetsprocesser 
och öka effektiviteten. Tillsammans med våra partners erbjuder vi marknadens 
förmodligen smartaste och mest kostnadseffektiva lösningar inom alla typer av 
informationshantering:
• Hantering av indata och utdata till och från system • Arkivering • Integration • 
Robot process automatisering • CRM och servicesystem och workflowlösningar.
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Vill du veta mer  
om våra tjänster?

Hör av dig så
berättar vi mer.

När idéerna om automatisering initialt 
presenterades fanns en viss skepsis 
i organisationen, men Sven Carlsson 
tillsammans med hans ledningsgrupp 
skapade tillit och respekt för möjligheter 
som robotar innebär.
 – Nu har vi tillsammans bevisat att 
det fungerar. Och jag kan konstatera att 
medarbetarna nu är mer nöjda, tycker 
att det egna arbetsinnehållet är roligare 
och att man känner mindre stress. 

Sju framgångsfaktorer
En fördel med samarbetet med 
Vipetech är graden av frihet som det 
partnerskapet innebär.
 – Automatisering av verksamhet med 
hjälp av robotar är både en investering 
och en kostnad men ger samtidigt 
fördelar i att frigöra tid från medarbeta-
re. Det är viktigt att ha med sig. För vår 
del ligger kostnaden i att vi har ett eget 
team som utvecklar robotar för verk-
samheten samt förvaltning av robortar-
na i våra it-system. 
Vipetech har vi nu som backup och 
stöd, en expertresurs, förklarar Carlsson 
som identifierat sju framgångsfaktorer 
när automatisering ska införas i verk-
samheten:

1. RPA lämpar sig för processer med hög 
volym, tydliga regler och icke tidskritiska 
uppgifter. RPA är dock bara ett verk-
tyg och man kanske har andra verktyg 
som lämpar sig bättre för ett specifikt 
problem

2. Ta tillfället i akt och utmana om man 
måste göra en uppgift
3. Börja med en ”läroperiod” annars 
kommer man kämpa med att 
”fylla roboten” för snabbt och få in icke 
värdeskapande processer
4. Se till att få utbildning så att man kan 
lägga upp processer själva
5. Skapa en styrmodell och utse någon 
som håller ihop arbetet
6. Dokumentera redan från början RPA 
utifrån ett riskperspektiv
7. Inkludera IT tidigt men se till att sitta 
kvar vid rodret. RPA är inte en IT produkt 
utan måste vara grundad i och styras av 
verksamheten.

Den femte och sjätte punkten 
understryker Sven Carlsson vikten av.
 – Vi har utarbetat en kvalitetssäkrad 
process för utveckling av nya robotar. 
Det första steget är att utvecklings-
teamet tar fram en ”one page”-
beskrivning av ett behov och eventuell 
robot. Det ska finnas namn samt en 
beskrivning av vad roboten ska göra 
samt hur mycket arbetstid som kan 
robotiseras. Därefter utvärderas 
förslaget och en värdering av vilken po-
sitiv påverkan roboten skulle kunna 
få görs, samt en uppskattning av ut-
vecklingstid och därmed kostnad för 
att färdigställa roboten. Därefter tas 
beslut i vår ledningsgrupp, det sker två 
gånger per år, förklarar Carlsson och 
påpekar att robotar inte är lösningen 
för allt.

Katalysator för utveckling
Robotar kan vara en katalysator för kon-
tinuerligt utvecklingsarbete. Det gäller 
att tänka vilka processer, metoder och 
ansvarsområden som finns i verksam-
heten och automatisera i rätt delar.
SLU ligger långt fram när det gäller 
robotisering och det är ett faktum som 
Sven Carlsson märker av.
 – Vi har lyckats väldigt väl i vårt arbete 
och det finns stort intresse inom bland 
annat Universitetsvärlden i Sverige för 
att lära av oss. Jag har gjort presenta-
tioner både internt och externt för att 
sprida lärdomar och erfarenhet som vi 
tagit till oss. Lärdomar och robotar som 
gör det möjligt för ekonomiavdelning-
ens personal att fokusera på att jobba 
mer styrande, det vill säga underlätta 
för brukarna inom SLU att göra rätt i sin 
vardag, slutar Sven Carlsson.


