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Forord  

Dette katalog henvender sig til dig, som er afdelingsleder, og har spottet et potentiale i at automati-

sere en af dine medarbejderes manuelle arbejdsgange vha. robotteknologi. På nuværende tidspunkt 

har du muligvis indsendt et screeningsdokument, og er formentlig klar til det første opstartsmøde. 

Vi vil gerne understøtte dig i den kommende udviklingsproces, hvor du skal agere i feltet mellem 

forandringer, robotter og medarbejdere. Derfor har vi udarbejdet denne brochure, hvor vi sammen-

fatter din rolle, opgaver og centrale opmærksomhedspunkter.  
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Kort og godt om RPA 

- Definition og procesoversigt 
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Robot Proces Automatisering 

Robot Proces Automation (RPA) er en softwareteknologi, der kan efterligne dine medarbejderes admi-

nistrative arbejdsgange. Robotteknologien er stand til at løse de opgaver som bygger på rutiner og for-

udbestemte museklik, hvor medarbejderne ikke foretager komplekse faglige skøn.   

 

Hvor lang tid varer et RPA-udviklingsforløb?  

Det er svært at sige, hvor længe et RPA forløb varer, da det afhænger af opgavens kompleksitet. Et klas-

sisk RPA udviklingsforløb varer typisk 3-12 uger.   Men som leder skal du forberede dig på en iterativ 

udviklingsproces, hvor der vil være frem- og tilbageløb undervejs, som kan gøre det svært præcist at 

forudsige, hvor lang tid et konkret projekt tager. 
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Et klassisk RPA forløb består af flere faser  

• Indledende overvejelser om RPA i afdelingen  
 Det koster 15.000 kroner at udvikle en robot. Det fordrer en række indledende og grundige over-

vejelser omkring omfang, gevinster og processens kompleksitet. I visse tilfælde er Digitalisering og 
Forretningsudvikling allerede inddraget på dette tidspunkt og dialogen er derfor allerede i gang.  

 

 

• Afdelingen henvender sig til Digitalisering og Forretningsudvik-
ling med en projektbeskrivelse,  
I definerer kort problemet, hvilken proces i ønsker at automatisere, og hvor mange timer i forven-
ter at spare.  

 
 
• Opstartsmøde 

Afdelingsleder og relevante medarbejdere deltager i et opstartsmøde med Digitalisering og Forret-
ningsudvikling. Din tilstedeværelse er nødvendig.  

 
 
• Gevinstkortlægning  

Digitalisering og Forretningsudvikling kortlægger potentielle gevinster i samarbejde med afdelings-
lederen og relevante medarbejdere. Din tilstedeværelse er nødvendig.  

 
 
• Videooptagelse af arbejdsgange  
 Medarbejderne optager deres arbejdsgang på skærmen.  

 

 

• Kortlægning af arbejdsgange  
Digitalisering og Forretningsudvikling kortlægger medarbejdernes arbejdsgange ned til mindste 
detalje. Din tilstedeværelse er ikke et krav.  

 
 
• Gennemgang og godkendelse   

De optegnede arbejdsgange præsenteres og du godkender dem. Din tilstedeværelse er nødven-
dig.  

 
 
• Udvikling og overvåget drift 

De godkendte arbejdsgange udvikles. I denne proces sker der et løbende samspil mellem udviklere 
og medarbejdere. Når robotten er færdig, sættes den i overvåget drift.  

 
 
• Drift, implementering og realisering  

Efter en periode i overvåget drift vurderer udviklerne, at robotten er klar til komme i rigtig drift. 
Når robotten er sat i gang, vil der være fokus på realisering af opstillede gevinster.  
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Forbered dig selv og din afdeling 

- Din rolle inden projektopstart 
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Skab forståelse 

For dine medarbejdere, er det ikke nok at vide, hvad en robot er, og hvad den kan. Det er ligeså 

vigtigt, at dine medarbejdere også kan se mening med en robot, og at de ønsker den. For at skabe 

mening og lyst, er det vigtigt, at du gør dig umage i at italesætte den brændende platform eller 

en ønsket fremtid i dit team, således at den enkelte medarbejder kan se, hvordan en robot giver 

mening. Italesæt dine tanker omkring robotten, og hvilke muligheder, du ser med robottekno-

logien.  Handler det fx om at skabe mere trivsel ved at afskaffe rutineopgaver? Eller handler det 

om at være på forkant med effektiviseringskrav? Et tredje sigte kunne være, at man ønsker at 

minimere rutineopgaver for at fokusere på flere udviklingsopgaver. Din evne til at skabe det 

motiverende udgangspunkt har betydning for, hvilken tilgang dine medarbejdere har til de for-

andringer, herunder deres samarbejdsvillighed i det kommende projekt, men ligeledes også de-

res incitament til at spotte nye og andre arbejdsgange, som kan automatiseres.  

Skab tryghed  

Når medarbejdere oplever forandringer, er det vigtigt, at de også føler sig trygge. Manglende 

kommunikation og inddragelse medfører uklarhed og utryghed og dette skal undgås. Som leder 

er det vigtigt, at du skaber rum for løbende dialog og holder dine medarbejdere opdaterede.  

Sæt RPA på dagsordenen til det næste personalemøde og orienter dine medarbejdere omkring 

dine foreløbige tanker med RPA. Stil dig nysgerrig på dine medarbejderes tanker og inddrag 

dem evt. til at kvalificere projektbeskrivelsen, der skal sendes til Digitalisering og Forretnings-

udvikling.  

Digitalisering og Forretningsudvikling understøtter denne proces med et konkret oplæg i jeres 

afdeling, hvor fortæller om projektet og de enkelte faser.   
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Involvering og kommunikation 

Som afdelingsleder har du en central rolle i at klæde dine medarbejdere på ift. den kommende 

proces. På baggrund af tidligere erfaringer følger her en række anbefalinger, som vil hjælpe dig 

med at sikre tydelig kommunikation og forventningsafstemning med dine medarbejdere:  

 

Gør formålet tydeligt over for dine medarbejdere, og særligt, hvad robotten betyder for dem, der 

løser de opgaver, som robotten skal løse i fremtiden. For disse medarbejdere kan uklarheden 

udvikle sig til frygt og modstand. Som leder skal du imødekomme denne usikkerhed med åben 

dialog og tidlig forventningsafstemning.  

 

Medarbejdere skal ikke vende tilbage til bunker  

De medarbejdere, der deltager i udviklingsarbejdet skal kunne afsætte cirka 15-20 timer. Det 

er vigtigt, at disse medarbejdere ikke vender tilbage til bunker. Sørg for at der er dæk-

ket ind for dem i driften, så de kan deltage i udviklingsarbejdet uden at skulle være bekymrede 

om deres daglige arbejdsopgaver.  

Drøft gevinster tidligt i processen  

Som afdelingsleder skal du inden projektstart gøre dig overvejelser omkring, hvilke gevinster, 

som du ser, der kan realiseres ved hjælp af din kommende robot. Gevinsterne realiseres bedst, 

hvis du som leder er meget opmærksom på dels at spotte gevinster men også følge op undervejs 

og realisere dem efterfølgende. Vi anser gevinstrealisering som et centralt element i 

udviklingen af RPA og understøtter dig og din afdelingen i arbejdet med disse.  
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Aktiviteter 
Som afdelingsleder er det vigtigt, at du også afsætter ressourcer til udviklingsarbejdet. Det 

kræver tid og fokus at udvikle en robot, og som leder er det vigtig, at du er med hele vejen. 

Både for at bidrage med din viden som leder, men også for at støtte dine medarbejdere, som 

også er en central del af udviklingsarbejdet.  

 

I nedenstående tabel kan du se dine indledende aktiviteter:  

Aktivitet  Beskrivelse   

Opstartsmøde (cirka 1 time) 

 

På dette møde drøfter vi jeres projektbeskrivelse, som I har udarbejdet i jeres afde-

ling. Formålet med mødet er, at vi får et fælles billede af opgaven samt den overord-

nede udviklingsproces. Vi vil også drøfte, hvilke gevinster I ønsker at realisere, hvis 

projektet bliver gennemført.  

Deltagere: Medarbejdere fra din afdeling + konsulenter fra Digitalisering og Forret-

ningsudvikling 

Det er vigtigt, at du er tilstede her, for at kvalificere indledende spørgsmål og for at få 

et indblik i udviklingsprocessen.  

Oplæg på personalemøde (cirka 30 min) 

 

Digitalisering og Forretningsudvikling holder et oplæg på jeres personalemøde. Op-

lægget handler om RPA og hvordan RPA. på dette tidspunkt, er tænkt ind i din afde-

ling.  

Deltagere: medarbejdere fra din afdeling + konsulenter fra Digitalisering og Forret-

ningsudvikling 

Det er vigtigt, at du er tilstede her.   
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Vær synlig – træd til når der er be-
hov for dig  
 Din rolle som leder undervejs 
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Din synlighed er afgørende  
Under udviklingsprocessen er din tilstedeværelse og engagement afgørende. Både for at få 

vigtige ledelsesmæssige perspektiver ind i udviklingsarbejdet, men lige så vigtigt er det, at 

medarbejderne oplever, at deres leder er der hele vejen igennem. Dit engagement smitter af 

på både os og dine medarbejdere.  

 

Du vil skulle træde til og fra, fra opgave til opgave. I nogle faser er du uundværlig, mens du i 

andre kan undværes. Når du ikke er tilstede, er det vigtigt at du følger op på de aktiviteter, 

som dine medarbejdere har deltaget i.   
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Aktiviteter  

Aktivitet  Beskrivelse   

Gevinstkortlægning (3-5 timer) 

 

I denne workshop kortlægger vi gevinsterne i samarbejde med dig og dine medarbej-

dere. Vi anvender gevinstdiagrammet som værktøj til at skabe sammenhæng mellem 

formål, gevinster, adfærd, kompetencer og leverancer.   

Det er vigtigt at du er tilstede ved denne kortlægning.  

Kortlægning af arbejdsgange (3-5 timer) 

 

I denne workshop kortlægger dine medarbejdere deres arbejdsgange i samarbejde 

med projektleder, udvikler og konsulent fra Digitalisering og Forretningsudvikling. 

Arbejdsgangene optegnes med udgangspunkt i den video, som medarbejderne har op-

taget forinden.  

Din tilstedeværelse er ikke nødvendig, men det er vigtigt, at du følger op på dagen 

med dine medarbejdere. Dette sikrer synlighed.  

Gennemgang og godkendelse  (1-3 timer) 

 

I denne workshop skal du som leder tage stilling til de arbejdsgange, som der er blevet 

optegnet. Du skal vurdere om arbejdsgangene er korrekt beskrevet og tage stilling til 

evt. kriterier, bagatelgrænser, og definitioner som robotten vil blive programmeret ud 

fra.   

Derudover genbesøger vi gevinstdiagrammet med henblik på at sikre, at de gevinste 

som vi opstillede i starten, fortsat kan realiseres.   

Det er vigtigt, at du er tilstede ved denne workshop.  
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Implementering og realisering af 
gevinster  

Fejring og realisering 
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Drift og vedligehold 

Vi varetage den tekniske drift  

Digitalisering og Forretningsudvikling varetager store dele af den tekniske drift af robotten. Det 

gælder nedbrud og eventuelle opdateringer, der har betydning for den proces, som er kodet. 

Dette er inkluderet i udviklingsprisen på 15.000 kroner. 

 

Du skal understøtte den tekniske drift 

Som afdelingsleder har du en rolle i at understøtte den tekniske drift. Det gælder eksempelvis 

ajourføring og orientering omkring varslede ændringer i fagsystemer eller lovændringer, som 

har betydning for de processer, som robotten udfører. Dette afklares i samarbejde med udviklere 

og konsulenter.  

 

Sager, som robotten ikke kan håndtere 

Det er sjældent, at en robot kan håndtere alle sager. I de fleste projekter kan robotten håndtere 

omkring 50-80 pct. Resterende sager sendes ud til en manuel-liste, som medarbejderne skal 

håndtere. Som afdelingsleder er det vigtigt, at du er opmærksom på denne liste og sørger for, at 

medarbejderne har en procedure for, hvordan de håndteres. 
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Fokus på gevinstrealisering 

Et centralt omdrejningspunkt i RPA projekter er ønsket om at realisere potentielle gevinster. 

Dette sker, i RPA-projektet, gennem en gevinstkortlægning, prioritering og løbende opfølgning 

med deltagelse af dig og dine medarbejdere. 

 

Som afdelingsleder har du et ansvar for at sikre, at din afdeling realiserer de gevinster, der kort-

lægges og prioriteres undervejs i processen. Uden dette fokus, kan det være svært at realisere 

ønskede gevinster, og grundlaget for investeringen i en robot bliver deraf udvandet. 

 

Dette er i særdeleshed aktuelt, når robotten overgår fra projekt til drift, hvor den fortsatte ge-

vinstrealisering er en del af afdelingslederens driftsansvar. 
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Aktiviteter  

 Aktivitet  Beskrivelse   

Udvikling (cirka 1-3 måneder) 

 

I denne fase er der et løbende samarbejde mellem udvikler og din afdeling. Når pro-

grammørerne går i gang med at udvikle, vil der som oftest opstå nye spørgsmål. Her 

har du og dine medarbejdere en vigtig rolle i at bistå med de nødvendige faglige in-

put.  

Overvåget drift  

 

Den fase, hvor robotten sættes i drift er delt op i to. Dels er der en testperiode, som 

vi kalder ”overvåget drift” og dels er der den ”rigtige” drift. I den overvågende drift 

er robotten under skarp overvågning, og denne fase vil typisk føre til en række til-

pasninger.  

Drift og fejring  

 

Når udviklerne robotten har været i overvåget drift længe nok, og at den er klar til 

drift inviteres afdelingen til flødeboller og fejring. Her præsenteres robotten for den 

øvrige afdeling, og der vil samtidig være rig mulighed for at stille spørgsmål angå-

ende funktionalitet, begrænsninger og opmærksomhedspunkter.  

Evaluering og opfølgning på gevinster  

 

Efter endt implementering, skal gevinstdiagrammet genbesøges, og der skal tages 

stilling til, om de opstillede gevinster er blevet realiseret. Dette gøres i afdelingen 

med mulighed for at understøttelse fra Digitalisering og Forretningsudvikling.  

 

 


