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Vem tar med fikat när medarbetarna är digitala?
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AKOA – Another Kind of Automation

Har arbetat med RPA och intelligent automation 
sedan 2015 och har varit med och byggt upp 
AKOA sedan starten. Alltid med ett öga på 
framtidens teknik och utveckling.

Automation och robotics får ett allt större genomslag på företag 
och myndigheter. Vad kan det innebära för servicedesk?

33%

Var står vi idag, nästan tre år senare? Och vart är vi på väg? 

2017 trodde 33% att IT-support kunde
ersättas av automation och AI



• Mitt val av kanal

• Mitt val av tidpunkt

• Snabb respons

• Relevant information

Mina krav på servicedesk
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Förutsättningar i servicedesk

En hög andel ärenden rör 
samma saker, rutinuppgifter 

som ändå hamnar i servicedesk. 
Exempel är lösenordsbyten eller

hjälp med VPN-koppling och 
mail i mobilen.

Hög andel återkommande 
rutinuppgifter

Det finns många kanaler in, men 
de ärenden som hanteras i 

servicedesk loggas i ett 
ticketsystem. Detta ger 

möjlighet att fånga uppgifter på 
ett strukturerat sätt,  dela 

information, prioritera och följa 
upp ärendestatistik.

Support sker genom ett 
ticketsystem

Många företag har några äldre 
system eller specialsystem som 
inte kan integreras på ett enkelt 
sätt, eller där integrationen tar 

lång tid att få till.

Företaget har  
svårintegrerade system
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Alla ändringar ska 
dokumenteras

De ändringar som görs i IT-
system och miljöer ska av olika 

anledningar loggas och 
dokumenteras så att man i 

efterhand kan följa vem  som 
gjort vilken förändring i en 

audit.



• Låg kostnad
• Hög belastning på specialistkompetens
• Mycket tid läggs på rutinuppgifter
• Lite tid till proaktivitet
• Öppettider vs arbetstid för verksamhet

Utmaningar i servicedesk
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Införandegrad av ny teknik
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39% av företagen har ett pågående RPA-
initiativ.

41% av företagen har ett pågående
AI/ML-initiativ.



Automation i olika former
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System A System B System C

Integration

Human Unattended robot
Human + 

Attended robot

Unattended automation Attended automation

Automationen sker utan 
mänsklig assistans och arbetar 
på egna maskiner.

Automationen sker på 
användarens lokala dator och 
arbetar som den inloggade 
användaren och kan interagera 
direkt med denne. 

• Sverige ligger långt fram inom digitalisering och automation
• Främst har vi arbetat med att automatisera i system- och 

integrationslösningar
• Nu automatiserar vi på användarnivå



Digital medarbetare eller programvara?
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RPA är en blandning av teknologier som 
var och en utvecklas i hög takt. 
Tillsammans ger de möjlighet för 
programvaran att arbeta likt en människa, 
men plattformen är en tekniklösning som 
måste vara säker, stabil och skalbar på 
samma sätt som andra system.

Att implementera IA i produktion kräver 
expertkompetens och en organisation.

Att satsa på automation är ett strategiskt 
val. IT måste vara med från start i 
automationsprojekt. Machine

Learning

OCR

BPM

NLP

Computer
Vision

RPA

Process
Understanding



Åtkomst via användargränssnitt 
RPA kan läsa och skriva i system som en mänsklig användare 
(Terminal, desktop, databaser, ERPs, Custom Apps, Citrix,......)

Exekvering av regelbaserade uppgifter
RPA robotar arbetar med strukturerad data i repetitiva 
processer med tydliga regler

Läsa och kategorisera ostrukturerad data
Genom att använda Machine Learning och Intelligent Data 
Capture kan ostrukturerad data läsas, kategoriseras och 
struktureras för användning i automation.

Byggd "on-top" av befintlig infrastruktur
RPA kan interagera mellan befintliga system 

Småskaliga implementationer är möjliga
RPA-robotar kan installeras och tränas på endast 6-8 veckor 
även för mindre uppgifter

Hur fungerar tekniken?



Förmåga för Intelligent Automation
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Data capture Classification Data extraction Perform Process Response

•Computer vision
•OCR
•NLP/NLG

•Machine learning
•Text mining

•NLP
•Machine Learning

•Computer vision
•Machine Learning
•OCR

•NLP/NLG
•Machine Learning

RPA, ERP, CRM, BPM etc

Insight & Analytics

• Process mining
• Machine Learning

Together with

Any output:
• PDF
• SMS
• Fax 
• E-mail
• Voice
• Chat
• etc

Any input
• Scanned forms
• SMS
• Fax 
• E-mail
• Voice
• Chat
• etc



Kort implementationstid

Arbetar 24/7

Ökar kvalitet och regelefterlevnad

Full spårbarhet

Hur IA används i servicedesk och IT
• Klassificera och prioritera ärenden
• Besvara rutinärenden 
• Utföra uppgifter i backendsystem
• Hantera infrastruktur
• Licenskontroller
• Uppdatera behörigheter
• Beställningar av hård- och mjukvara
• Kontrollera att korrekta dokument finns
• osv

Intelligent Automation 
levererar värde snabbt
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Robotisering flyttar 
medarbetaren uppåt i 

värdekedjan



Utvecklingen lovar mer
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Transformativ

Taktisk

Programmerad,
Strikt kontrollerad

Självlärande,
Autonom

Business Process 
Management
Script, macron, Selenium, 
Workflowmotorer, batch-
körningar

Robotic Process 
Automation
BluePrism, UiPath, OCR, 
digital input, templated 
document scanning

Intelligent RPA
Computer vision, text 
semantics, narrow 
machine learning, Natural 
Language Processing, 
process mining

Computer based 
process execution
Automatiserade
bedömningar (t.ex. 
försäkring, medicin, 
socialtjänster). Video 
analys, no-code robotar

Strategic 
intelligence
Forma processer och
verksamhet baserat på
artificiell intelligens

Vi är här



Personlig service blir allt mer exklusivt

Nya jobb uppstår

Automation smälter in i vardagen och blir självklar

Mer omväxlande arbetsuppgifter i befintliga jobb

Mer kreativitet, färre rutinuppgifter

Framtiden är ljus! 
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Tack!
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Frågor?

Kontakt:
johan.ljung@akoa.com

mailto:johan.ljung@akoa.com

