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Sammanfattning 
Teknologin har alltid påverkat samhället, tekniska lösningar utvecklas hastigt. Robotic 

Process Automation (RPA) är en robot som genomför repetitiva, enkla återupprepande, 

uppgifter som hanteras på exakt samma sätt varje gång istället för att det ska hanteras av 

anställda. Implicit kunskap är kunskap som ofta byggs upp av erfarenheter och kan därför 

vara svår att förklara för andra. 

Syftet med rapporten är att undersöka hur Robotic Process Automation påverkar 

verksamhetsutvecklingen och den implicita kunskapen hos organisationer. Därav blir 

frågeställningarna; “Hur påverkar Robotic Process Automation verksamhetsutveckling?” 

och “Hur påverkas den implicita kunskapen när medarbetare ersätts med RPA?”. 

Digitaliseringen har möjliggjort flertalet nya uppfinningar, bland annat har internet-of- 

things utvecklats. Internet-of-things behövs för att produkter ska kunna kopplas ihop med 

internet. RPA-robotar behöver internet för att fungera och behöver därmed internet-of- 

things. När organisationer ersätter medarbetare med RPA kan kunskapsöverföring vara 

betydelsefullt, den tidigare implicita kunskapen skulle kunna transformeras till explicit. 

Strategin som användes var abduktiv ansats, vilket är en kombination av deduktiv- och 

induktiv ansats. För att samla in den empiriska datan har kvalitativa intervjuer med Södra, 

Scania CV AB, Uddevalla kommun, Stena Line Finance och OKQ8 genomförts. Urvalet 

gjordes med hjälp av en kombination av snöbollseffekten och information. 

Litteraturen menar att RPA inte ska ersätta människor, snarare att de frigör tid för 

människorna att jobba mer med värdeskapande aktiviteter. Samtliga organisationer 

nämner fördelen med att mer tid kan läggas på värdeskapande aktiviteter istället för enkla 

repetitiva uppgifter, vilket även genererar nöjdare kunder, vilket är positivt för 

verksamhetsutvecklingen. RPA gör dessutom uppgifterna till en lägre kostnad, vilket gör 

att organisationerna kan lägga sina resurser på annat och möjligen utveckla andra saker 

inom verksamheten. En nackdel med RPA är att de inte uppfyller sin fulla kapacitet utan 

internetanslutning, vilket bland annat Södra lagt märke till, detta påverkar 

verksamhetsutvecklingen i en negativ riktning. 

Litteraturen förklarar att det går att överföra implicit kunskap till explicit. Södra och 

OKQ8 använder sig av workshops för att behålla den tidigare implicita kunskapen medans 

Scania har utsett olika personer på olika avdelningar som har extra koll på den implicita 

kunskapen. Uddevalla kommun har gjort manualer som beskriver hur RPA-roboten gör 

och hur processen sköts manuellt, Stena Line Finance använder sig av avstämningsmöten. 

Slutsatsen som kan dras utifrån rapporten är att verksamhetsutvecklingen påverkas 

mestadels positivt. RPA har bland annat lett till mer tid för värdeskapande aktiviteter, 

vilket utvecklar organisationerna. Tidsbesparing, då RPA-roboten utför uppgifterna på en 

kortare tid. Det är mer kostnadseffektivt med tanke på att resurserna kan omfördelas. Den 

implicita kunskapen påverkas relativt lite av att medarbetare blir utbytta mot RPA-robotar. 

Detta då samtliga organisationer redan gjort åtgärder för att överföra den implicita 

kunskapen till explicit och sedan på olika sätt vidarefört kunskapen inom verksamheten. 



 

 

 

Abstract 
The technology has always been affecting society while technological solutions are  

rapidly developing, there information gets handled faster than ever. Robotic Process 

Automation (RPA) is a robot that performs repetitive tasks that gets handled exactly the 

same way each time, that normally is taken care of by humans. When it comes to implicit 

knowledge, it’s often built up by experience and is difficult to communicate and explain to 

others. This study investigate how Robotic Process Automation affect the business 

development and the implicit knowledge, that can’t be communicated inside 

organizations. Our empirical data were collected by using literary sources relevant to this 

study and research, as well as a qualitative study, which included five organisations: 

Scania CV AB, OKQ8, Stena Line, Södra and Uddevalla kommun. One disadvantage with 

the RPA is that they do not meet their full capacity without having internet connection, 

which Södra have noticed. The business development is therefore most positively affected 

by the implementation of RPA. Results of our empirical shows that the implicit  

knowledge is relatively affected by the replacement of humans to RPA-robots. This is 

because all organisations has been taking act to transfer all of the implicit knowledge 

explicitly so that the knowledge stays within the business. 



 

 

 

Förord 
Anledningen till att vi som skribenter till denna rapport valde att skriva om RPA var för  

att det är allt mer vanligt förekommande hos organisationer. Dessutom är det intressant  

hur en robot kan göra enkla repetitiva uppgifter för att medarbetare ska slippa göra samma 

saker under hela sin arbetstid. Det är också intressant med tanke på att mer tid kan läggas 

på att utveckla organisationerna och eventuella produkter då detta genererar ett högre 

kundvärde. 

 

Vi vill även passa på att tacka samtliga organisationer som bidragit med fakta till denna 

rapport. Vi är verkligen tacksamma och hoppas att även ni kan få nytta av rapporten. En 

annan person som hjälpt oss genom rapporten är vår handledare Peter, som vi också vill 

tacka. Innan intervjuerna genomfördes hjälpte en RPA-expert oss med frågorna, honom 

vill vi självfallet också tacka. 
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1 Introduktion 
I alla organisationer förekommer implicit kunskap, alltså tyst kunskap som anställda tar 

till sig. Om dessa personer slutar på organisationen tar de med sig den implicita 

kunskapen, dessutom är det ofta komplexa saker att förstå, vilket gör den svår att  

förmedla vidare. Det handlar vanligtvis om förståelse och erfarenhet. Robotic Process 

Automation är en robot som kan göra enklare uppgifter och därmed ersätta anställda 

inom en organisation, men vad händer med den implicita kunskapen om organisationen 

ersätter alla kompetenta medarbetare? Det blir i samband med detta även relevant att 

forska kring hur RPA-robotar påverkar verksamhetsutvecklingen, då implementeringen 

påverkar organisationer på flertalet sätt. 

 

1.1 Inledning/bakgrund 

Samhällets tekniska lösningar utvecklas hastigt och information flödar och hanteras  

fortare än någonsin, menar Gröning och Wihlborg (2018). Teknologin har alltid påverkat 

samhället, ett exempel som författarna ger är hur de tidigare arbetsmiljöproblemen blivit 

digitala arbetsmiljöproblem, i samband med att i princip alla arbetssituationer är kopplade 

till digitala hjälpmedel. Med påståendet om arbetsmiljöproblem menar författarna att om 

en medarbetare “drunknar” i e-post och liknande administrativa uppgifter bör det betraktas 

som ett arbetsmiljöproblem. Vidare förklarar Gröning och Wihlborg (2018) att 

digitaliseringen har frigjort tid samt skapat behov till nya arbetsuppgifter och därmed nya 

kompetenser. 

 

Cyberfysiska system förkortat (CPS) är en benämning för sammankoppling av materiell 

utrustning och datorsystem. Datorsystemet är ett inbyggt system till exempel en robot i en 

dator. Begreppet används om system som är uppbyggda för att använda IT och för att 

kunna styra och justera maskiner och apparater. Exempel på detta kan vara robotar och 

självkörande fordon. (IT-ord, 2017) Enligt Rajkumar et al. (2010) är cyberfysiska system 

(CPS) när ett arbetssätt och objekt är integrerade, granskade och övervakade av en 

inbyggd data och kommunikationsenhet. Cyberfysiska systemet samspelar med den 

fysiska världen och måste därför fullgöra funktionerna att vara pålitlig, säkert, effektivt 

och vara i realtid. Lee (2008) menar att om CPS-system ska nå sin högsta förmåga 

kommer det att krävas grundläggande nya tekniker inom området. 

 

Enligt Jansson och Bang (2017) innebär Robotic Process Automation (RPA) att med hjälp 

av robot-programvara automatisera hanteringen av strukturerad data. Det handlar om 

processautomatisering av repetitiva uppgifter, alltså enkla återupprepande uppgifter som 

hanteras på exakt samma sätt varje gång. Roboten använder applikationerna på precis 

samma sätt som en människa, den kan bland annat logga in med användarnamn och 

lösenord, den kan öppna och stänga program samt läsa, trycka och skriva. Tack vare detta 

får anställda mer tid över som i sin tur kan spenderas på värdeskapande uppgifter för 

kunderna. Dessutom kan en robot arbeta dygnet runt hela tiden. (Jansson och Bang, 2017). 

Ett annat begrepp som rapporten kommer nämna är artificial intelligence (AI). Enligt 
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Parnas (2017) handlar det om robotar som liknar människor på flera olika sätt. Robotarna 

kan till och med ersätta människor inom flera yrken. Författaren tillägger att det är viktigt 

att artificial intelligence inte används i fel syfte. 

 

Verksamhetsutveckling innebär att utveckla organisationer och deras processer, menar 

Ljungberg och Larsson (2012). Det kan handla om förbättringar inom kvalié, miljö eller 

informationssäkerhet. Organisationer kan ta hjälp av exempelvis RPA för att få sina 

medarbetare att kunna utveckla verksamheten och därmed kunna öka kundnyttan (Jansson 

och Bang, 2017). 

 

Implicit kunskap är enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) ofta omedveten kunskap. En 

problematisk sak inom organisationer är att kunskapen enbart rör enskilda individer, 

samtliga individer behöver var för sig lära sig sakerna. Denna typ av kunskap är dold, inte 

bara för andra utan även för dig själv. Det är dessutom svårt att förmedla vidare 

kunskapen. Implicit kunskap byggs ofta upp av erfarenheter och det kan vara svårt  

förklara för oftast tänker personen att “det bara är så”. Ofta tänker inte personen på att den 

innehar implicit kunskap, ofta upplever den att något levererat goda resultat och fungerat 

bra och därför fortsätter personen att göra sakerna. Vidare förklarar Jacobsen och Thorsvik 

(2014) att motsatsen till implicit kunskap är explicit kunskap. Explicit kunskap är 

erfarenheter och dylikt som är lättare att sätta ord på. Denna form av kunskap skrivs ofta 

ner och används som strukturer och rutiner. (Jacobsen och Thorsvik, 2014). Dock kommer 

denna rapport mestadels beröra implicit kunskap. 

 

1.2 Tidigare forskning 

I tidigare forskning har Sigurðardóttir (2018) försökt ta reda på det effektivaste sättet att 

implementera Robotic Process Automation framgångsrikt på. Syftet är att få 

organisationer medvetna om hur framgångsrika dem kan bli med rätt RPA- 

implementering samt under vilka förhållanden, för att undvika misslyckande av RPA- 

implementering. Experter inom RPA-området intervjuades, eftersom de har erfarenheter 

av implementering av roboten inom organisationer och på detta sätt fick författaren fram 

ett dynamiskt schema för implementering av RPA. Därefter framkom en beskrivning av 

vilka riskfaktorer som kan förekomma när RPA implementeras. Studien visar att RPA blir 

mer komplicerat om antalet automatiserade processer ökar. (Sigurðardóttir, 2018) 

 

Modie och Nyberg (2018) beskriver i sin forskning på vilka sätt controllerrollen kan 

tänkas förändras genom implementering av RPA. Där är syftet att besvara vilka av 

controllerns typiska arbetsmoment som skulle kunna utföras av RPA-robotar, samt vilka 

möjligheter respektive utmaning kan innebära för controllerrollen. I den frågan diskuterar 

författarna hur företag påverkas av implementeringen och vilka aspekter som är viktiga att 

ta hänsyn till för att nå en framgångsrik implementering. Författarna visar att genom en 

sådan implementering kan controllerollena spendera mer tid på en proaktiv analys av 

kvalitetssäkrad information, alltså en förebyggande analys. Till följd av implementeringen 
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uppstår det utmaningar för controllern att bibehålla verksamhetsförståelse, samtidigt som 

oro för nedskärningar kan spridas i personalstyrkan. (Modie och Nyberg, 2018) 

 

I tidigare forskning har Gamalielsson (2018) forskat kring hur utmaningarna med 

införandet av RPA kan bemötas av olika verksamheter. Kompetens-skiftet som medföljer 

efter införandet av RPA är en primär aspekt, eftersom det både är en möjlighet och en 

utmaning. Det författaren har kommit fram till utifrån sin forskning är att utfallet för 

RPA:s effekt inom verksamheten är baserat på hur den verksamheten använder resurser 

efter automationen. RPA bör inte ha syftet att endast minska personalkostnader hos 

verksamheter, RPA måste fortfarande förvaltas och anpassas, vilket innebär att det skapas 

nya roller i verksamheten. 

 

Rexhepi och Uusivirta (2010) har dessutom undersökt hur den implicita kunskapen är och 

hur revisionsföretag tar tillvara på den implicita kunskapen inom företaget. Studien 

fokuserar på hur revisionsföretagen kan få en bättre förståelse för den implicita kunskapen 

och därmed kan utnyttja sina kunskapsresurser på ett effektivare sätt. (Rexhepi och 

Uusivirta, 2010) 

 

Det har även undersökts hur implicit kunskap verkar i organisationer och hur 

kunskapsöverföring sker. Enligt Jensen (2016) är det viktigt att kunna överföra kunskap 

från de medarbetare som ska sluta arbeta i organisationen till de medarbetare som är kvar. 

Syftet med studien är att skapa förståelse för processerna i organisationen som omvandlar 

den individuella implicita kunskapen till en uttalad organisatorisk kunskap. (Jensen, 2016) 

 

1.3 Problemformulering 

Det finns mycket tidigare forskning kring implementering av RPA-robotar och en del om 

användandet, medans det finns väldigt lite kring hur RPA påverkar framtiden, bortsett från 

att vissa roller kan tänkas försvinna. Sigurðardóttir (2018) skrev om det effektivaste sättet 

att implementera RPA på, detta skapade en ökad förståelse för RPA-robotar. Gamalielsson 

(2018) undersökte hur olika organisationer bemöter utmaningar kopplade till RPA. Hur 

resurserna används efter automatiseringen är det som påverkar effekten av RPA. Detta kan 

kopplas ihop med verksamhetsutveckling i samband med att effekten av RPA kommer 

påverka verksamhetens utveckling. Därav bildades intresset att fortsätta forska kring 

verksamhetsutvecklingen. Utifrån flertalet sökningar finns det ingen tidigare forskning 

kring hur verksamhetsutvecklingen påverkas, därav ses detta som en intressant aspekt att 

forska kring. 

 

Rexhepi och Uusivirta (2010) skriver om att öka förståelsen för implicit kunskap och att 

utnyttja kunskapsresurser effektivt. Detta ledde till ett ökat intresse för implicit kunskap 

och dess betydelse för organisationer. Modie och Nyberg (2018) forskade kring hur 

controllerrollen påverkas när implementering av RPA genomfördes. Eftersom forskarna 

fokuserade på controllerrollen skapades inspiration till att undersöka vad som händer med 

den implicita kunskapen när medarbetarna ersätts med RPA. Tidigare forskning är mer 
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individanpassat, speciellt i detta fall då forskarna kollade på en specifik roll, men när 

rollerna inom organisationer ändras och ersätts påverkar det organisationen betydligt mer. 

Hela den implicita kunskapen påverkas, vilket är en viktig pusselbit för att organisationer 

ska fungera. Det är viktigt att behålla den implicita kunskapen inom verksamheten men 

hur den påverkas av att medarbetare ersätts med RPA finns ingen tidigare forskning kring, 

därav valdes detta forskningsområde. I samband med litteraturgenomgången av implicit 

kunskap framkom kunskapsöverföring direkt. Jensen (2016) menar att det är viktigt med 

kunskapsöverföring för att bibehålla en organisations kunskap när omorganiseringar sker. 

Därav valdes detta att bygga vidare på. 

 

Det finns alltså ingen tidigare forskning som fokuserar på; hur RPA-roboten påverkar 

verksamhetsutvecklingen och hur den implicita kunskapen påverkas när medarbetare 

ersätts med RPA-robotar. Därför kommer denna rapport fylla ett område som i dagsläget 

saknas. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med rapporten är att undersöka hur Robotic Process Automation påverkar 
verksamhetsutvecklingen och den implicita kunskapen hos organisationer. 

 

1.5 Frågeställningar 

- Hur påverkar Robotic Process Automation verksamhetsutveckling? 
- Hur påverkas den implicita kunskapen när medarbetare ersätts med RPA?  

 
 

1.6 Avgränsningar 

Detta arbetet skulle kunna skrivas utifrån flertalet olika processautomatiationer men för ett 

mer optimalt och ensidigt resultat har enbart Robotic Process Automation valts ut att 

undersöka. Undersökningen hade kunnat skrivas utifrån både implicit och explicit 

kunskap, dock är den implicita kunskapen det mest väsentliga vid implementering av 

RPA. 
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1.7 Målgrupp 

Denna rapport är främst riktad till organisationer som redan använder sig av eller funderar 

på att börja använda sig av RPA-robotar, då det är viktigt att tänka på den implicita 

kunskapen. Men den riktar sig även till personer som enbart är intresserade av ämnet. 
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2 Teori 
För att enklare förstå innebörden av rapporten förklaras en del begrepp och teorier. 

Inledningsvis beskrivs digitalisering, därefter internet-of-things och Robotic Process 

Automation. Slutligen beskrivs kunskapsöverföring och en översikt av det teoretiska- 

ramverket. 

 

 

2.1 Digitalisering 

Digitaliseringen har blivit en trend i samhället som tagit fart den senaste tiden (Hagberg 

och Jonsson, 2016). I samband med digitaliseringen har flertalet innovativa uppfinningar 

framtagits, bland annat RPA-robotar (Cöster och Westelius, 2016). Därav har 

digitalisering en stor inverkan i besvarandet av frågeställningarna; hur RPA påverkar 

verksamhetsutvecklingen och hur den implicita kunskapen påverkas när anställda ersätts 

med RPA. Digitaliseringen är en bakgrund till RPA-robotar och kan vara bra att ha koll 

på för att få en ökad förståelse för RPA-robotar och dess påverkan på organisationer. 

Valet att använda digitalisering i rapporten beror alltså på helhets-förståelsen som skapas 

för RPA-robotar. 

 

Enligt Hagberg och Jonsson (2016) kommer digitaliseringen få en verkan på hur 

människor, samhället och organisationer kommer att samordna sig i framtiden. I den stora 

förändring som sker vill alla vara med och de som inte acceptera att förändra sig kommer 

troligtvis konkurreras ut. Hagberg et al. (2016) menar att digitaliseringen som skett i 

samhället påverkat organisationer på flertalet sätt, både deras affärsmodeller och deras sätt 

att jobba. Digitalisering innebär att omvandla material som exempelvis skriftliga 

dokument till digital form (Jacobsen och Thorsvik, 2008). Digitalisering i företag innebär 

att automatisera processer för att öka effektiviteten. Nuförtiden används molnbaserade 

enheter för att samla data, som går att få tag på vart som helst. (Kane et al., 2015). 

 

Hagberg och Jonsson (2016) menar att det handlar om både tekniska och humana aspekter 

när det kommer till digitalisering. När organisationer börjar använda sig av mer 

digitalisering påverkar detta de anställda, detta eftersom de måste anpassa sig till den nya 

utvecklingen. Förmågan att kunna ta till sig ny kunskap och ny teknik kommer bli än mer 

viktiga samt efterfrågade egenskaper vid jobbsökande, då det kommer krävas än mer i takt 

med digitaliseringen. Cöster och Westelius (2016) förklarar att digitalisering inte innebär 

konkurrensfördelar, dock påstår dem att det kan leda till konkurrensnackdelar för 

organisationer. De menar också att det mestadels är kompetens som utgör 

konkurrensfördelar och därmed inte enbart att investera i ny teknik. 
 

2.2 Internet-of-things 

Internet-of-things är det som sammankopplar produkter med internet (Gubbi et al., 2013). 

Det är alltså det som kopplar samman RPA med internet som gör att RPA-roboten 

fungerar. För att förstå resultatet av frågeställningarna; hur RPA påverkar 
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verksamhetsutvecklingen och hur den implicita kunskapen påverkas när medarbetare 

ersätts med RPA är det bra att veta hur RPA-roboten är beroende av internet för att 

fungera. 

 

Gubbi et al. (2013) menar att Internet of things (IoT) är ett samlingsbegrepp som kan vara 

allt möjligt från maskiner, fordon, varor, hushållsapparater och människor bland annat. 

Dessa objekt har små datorer inuti sig och kopplas ihop med varandra och med Internet. 

Tack vare den här tekniken öppnades en möjlighet att samla in data om sin omvärld, 

kunna kommunicera med omvärlden och att kunna överensstämma sitt beteende. Tekniken 

deltar också aktivt med att skapa smarta tilltalande och stödjande tjänster, varor och 

miljöer. En annan författare Miorandi et al. (2012) är tydlig med att Internet of Things 

(IoT) är informationsteknologins framtid. Tidigare kunde inte maskiner kommunicera utan 

en människa till hjälp men nu med IoT kan maskiner skicka statusuppdateringar utan att 

ha själva människan som mellanhand i arbetet. En annan författare Gill (2013) förklarar  

att IoT kommer hjälpa oss människor att skapa nyttiga och mer kostnadseffektiva företag. 

Gubbi et al. (2013) påpekar att eftersom digitaliseringen pågår i vårt samhälle och i 

ekonomin fullgör IoT en betydelsefull del och kan koppla ihop olika enheter. Enligt 

Asatiani och Penttinen (2016) kan en RPA-robot inte kommunicera med andra IT-system 

utan internet, därmed tappar roboten sitt syfte utan internet. 

 

2.3 Robotic Process Automation 

Robotic Process Automation har börjat bli en trend inom organisationer i samband med 

digitaliseringen. RPA påverkar verksamhetsutvecklingen i samband med att den tar över 

arbetsuppgifter från medarbetare och att mer arbete blir digitaliserat (Allen, 2016). 

Därav har teorin Robotic Process Automation valts. Enligt Asatiani och Penttinen (2016) 

krävs det att RPA-roboten kopplas upp till internet för att den ska kunna fungera och för 

att detta ska vara möjligt krävs internet-of-things. För att kunna besvara frågan kring hur 

RPA påverkar verksamhetsutvecklingen samt hur den implicita kunskapen påverkas när 

anställda ersätts med RPA är det betydelsefullt att verkligen förstå vad roboten är och kan 

göra. Därav valdes denna teori. 

 

Robotic Process Automation (RPA) är en metod där en dator har ett datorprogram som 

används för att färdigställa en särskild process som en människa tidigare gjort. Det är 

betydelsefullt att veta att RPA inte ersätter ett system. Istället fungerar RPA med systemet 

och utför en bestämd uppgift på samma sätt som RPA blivit uppmanad att genomföra 

(Sutherland, 2013). Istället för att en människa ska integrera med ett datorsystem är tanken 

att RPA ska göra på samma sätt som en människa skulle gjort. Dock hade en RPA-robot 

gjort det betydligt snabbare och till en lägre kostnad. Istället för att ha en människa som 

sköter de upprepade uppgifterna kan RPA-roboten göra samma uppgifter som människan 

tidigare gjorde. (Lu et al., 2017). Det är nödvändigt att veta att RPA fungerar bättre för 

vissa processer än andra. Ett exempel på en enkel process för RPA är en process som 

omfattar uppgifterna att logga in på ett datorsystem, få data från datorsystemet och 

omvandla det till en annan digital utgång och avslutningsvis överföra den till ett annat 
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datorsystem (Willcocks och Lacity, 2016). Ett annat exempel från ett brittiskt företag, med 

hjälp av 300 RPA-robotar kunde de utföra arbeten som annars brukade kräva det dubbla 

antalet anställda för samma uppgifter (Lacity och Willcocks, 2015). 

 

Enligt Seasongood (2016) är det betydelsefullt att hitta de rätta områden för RPA och det 

finns en del kriterier att följa: 

- Processen behöver vara logisk - RPA kan göra enkla uppskattningar men har svårt 

att utföra aktiviteter som kräver professionell bedömning och kommunikation. 
- Processen bör vara mogen - Processer som bevisat att de är hållbara och utförts i 

en organisation under en längre tid skulle fungera utmärkt för RPA. 

- Tillgänglighet av data - RPA kan bara arbeta om data är i digital form och gärna 

begränsad till ett eller två system och ska inte behöva kräva någon fysisk 

hantering. 

- Affärsvärde - De aktiviteter som RPA ska arbeta med bör åstadkomma stor 

tidsbesparing. 
 

Enligt Fluss (2017) kan RPA hjälpa till att öka kundnöjdheten, detta eftersom manuella fel 

och behov av extra arbete raderas. Lacity och Willcocks (2015) menar att användare av 

RPA inte kräver någon tidigare programmeringskunskap för att automatisera en uppgift. 

Med ett fåtal veckors utbildning kan medarbetarna på företaget börja automatisera 

processer med RPA. Detta är billigt ur ett företagsperspektiv, då företaget slipper att 

investera i dyr IT-kompetens. Tornbohm (2017) menar att marknaden för leverantör har 

ökat inom RPA, då organisationen oftast ser högt vinstdrivande genom att implementera 

RPA, då kostnaderna minskar. Allen (2016) menar att syftet med RPA inte är att ta bort 

jobb från de anställda, utan istället frigöra de anställda från repetitivt arbete och istället 

kunna fokusera på värdefulla aktiviteter som sker i företaget. Lindvall (2017) menar dock 

att det finns en risk att RPA blir för komplicerad för en normalanvändare, då RPA behöver 

utvecklas av expertanvändare. 

 

2.3 Kunskapsöverföring 

Kunskapsöverföring handlar om transaktioner mellan implicit och explicit kunskap 

(Nonaka och Takeuchi, 1995). Den ena frågeställningen handlar om hur den implicita 

kunskapen påverkas av att medarbetare ersätts med RPA. Ett sätt att motverka att kunskap 

försvinner är att omvandla den, därav presenteras bland annat SECI-modellen (Nonaka 

och Takeuchi, 1995). Att skriva om kunskapsöverföring gjordes för att det är bra att förstå 

begreppen implicit och explicit i sitt sammanhang samt hur organisationerna kan göra för 

att bevara den implicita kunskapen. Mestadels används externalisering, då det är mest 

relevant i samband med att flera medarbetare ska kunna ta del av den tidigare implicita 

kunskapen, vilket blir lättast om det går göra den explicit. 

 

Nonaka beskriver SECI- modellen som en förklaring för förhållandet mellan implicit och 

explicit kunskap (Nonaka och Takeuchi, 1995). Modellen är en teori om 

kunskapsomvandlingen mellan de två olika typerna av kunskap. Den syftar till att förklara 
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hur kunskap skapas genom en interaktion, i fyra olika steg, mellan implicit och explicit 

kunskap, se figur 1. 

 

Stegen är följande: 

- Socialisering, från implicit till implicit kunskap 

- Externalisering, från implicit till explicit kunskap 

- Kombination, från explicit till explicit 

- Internalisering, från explicit till implicit kunskap 
 
 

Figur 2.1: (Jacobsen och Thorsvik, 2014, s336) 

 

I socialisering, som är det första steget i modellen, överförs implicit kunskap utan att den 

blir av med sitt ursprung. Det innebär att människor delar med sig av den kunskapen, 

såsom erfarenheter, de besitter till andra människor i en process utan att använda språk 

eller tal. Ett exempel, enligt Nonaka och Takeuchi (1995) är när nyanställda på ett företag 

som precis börjat jobba lär sig genom att observera, imitera och träna av någon på 

företaget. 

 

Andra steget som är externalisering handlar om att den implicita kunskapen omvandlas till 

explicit kunskap och då menar Nonaka och Takeuchi (1995) att denna process sker genom 

att använda sig av symboliskt språk. Det kan till exempel vara i form av koncept, 

modeller, analogier eller metaforer. Det handlar dessutom om att uttrycka det på ett 

förståeligt sätt för att mottagaren ska förstå, oberoende av om det är i tal eller skrift. 

Externalisering används främst för att förstå hur andra tänker eller menar när de 

exempelvis ska utveckla ett koncept. 
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Kombination är när explicit kunskap omvandlas till explicit kunskap. Det innebär att  

skapa nya perspektiv på vad kunskap är och sin betydelse, där omvandlingen exempelvis 

sker via möten. Utbytet sker genom dokument, telefonsamtal eller till och med vanlig 

kommunikation. Denna process kombinerar kunskap med en annan genom att den tillförs, 

kategoriseras och sorteras, för att skapa ny explicit kunskap. (Nonaka och Takeuchi, 1995) 

Internalisering är sista steget i SECI-modellen där den explicita kunskapen omvandlas till 

implicit kunskap. Detta steg beskrivs med en analogi “learning by doing”, som innebär att 

kunskapen internaliseras och lärs genom att pröva själv och skapa egna uppfattningar. Det 

handlar om praktisk användning av saker för att skapa en ny erfarenhet för att i sin tur 

skapa ny implicit kunskap. (Nonaka och Takeuchi, 1995). 

 

För att nå en lyckad kunskapsöverföring mellan medarbetarna rekommenderas workshops 

inom de områden som är delaktiga. Genom att till exempel ha genomgångar och 

presentationer kan medarbetarna föra över kunskap genom att prata med varandra. Det här 

skulle underlätta när kunskapsutbyte sker mellan medarbetarna i organisationen (Sanz- 

Valle et al., 2011). Detta styrker även Kasvi, Vartiainen och Hailikari (2003), dock 

tillägger dem att det är viktigt att dokumentera sina erfarenheter. Författarna skriver även 

att avstämningsmöten är en bra strategi, där medarbetarna kan reflektera kring lärdomar. 
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2.3 Teoriramverk 
 
 

Figur 2.2: Teoriramverk, egenkonstruerad, 2019. 

 
Denna rapport börjar med digitalisering, detta eftersom det är digitaliseringen som gjort 

flertalet nya uppfinningar möjliga, bland annat har internet-of-things utvecklats. Internet- 

of-things behövs för att produkter ska kunna kopplas ihop med internet. RPA-robotar 

behöver internet för att fungera och behöver därmed internet-of-things. När organisationer 

använder sig av RPA-robotar och medarbetare ersätts krävs dessutom kunskapsöverföring 

för att den tidigare implicita kunskapen ska kunna transformeras till explicit. När 

kunskapsöverföringen sker bildas också ytterligare en chans för organisationer att 

utvecklas. Om organisationen exempelvis inser att de gör något som skulle kunna 

digitaliseras och bli ännu bättre skulle det leda till ökad digitalisering. Även 

frågeställningarna kan kopplas till samtliga teorier. 
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3 Metod 
Inledningsvis beskrivs den vetenskapliga ansatsen, därefter hur data samlats in, vilket 

även inkluderar urval och genomförande. Efter detta presenteras analys, tillförlitlighet 

och etiska ställningstaganden. I framställandet av denna rapport har litterära källor varit 

utgångspunkten, både böcker och flertalet peer reviewed artiklar har använts. 

 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Jacobsen (2002) förklarar att använda en deduktiv strategi innebär att forskaren går från 

“teori till empiri”. Strategin går ut på att anskaffa sig förväntningar om att betrakta världen 

och efter detta insamla empiri för att ta reda på om dessa överensstämmer. Det är tidigare 

erfarenheter och teori som bygger upp förväntningarna. På grund av detta finns det 

dessutom en del kritik mot strategin, att forskaren endast letar efter specifik information är 

en del av kritiken. I samband med detta kan forskaren ge ett större stöd till information 

som bekräftar dennes förväntningar. Utöver detta finns risken att viktig information kan 

bli förbisedd. (Jacobsen, 2002). Bryman och Bell (2017) beskriver även dem att det 

handlar om att ha förväntningar eller hypoteser och använda sig av dem i samband med 

insamlingen av empiri. Alternativet är att använda sig av induktiv strategi, vilket enligt 
Jacobsen (2002) innebär att forskaren genomför sin forskning helt utan förväntningar. 

Dock menar flertalet psykologer att det är i princip omöjligt för en människa att i 

verkligheten ha ett helt öppet sinne, oavsett om det är medvetet eller omedvetet. Dock är 

det den optimala undersöknings-metoden, då det genererar helt objektiva svar, helt utan att 

forskarens förväntningar påverkar resultatet. Patel och Davidsson (2003) menar att det 

dessutom går kombinera deduktiv och induktiv ansats, vilket dem kallar abduktiv ansats. 

 

Saunders, Lewis och Thornhill (2016) menar att kvalitativ forskningsmetod är en metod 

som används för att samla in mer djupgående fakta. Gubrium och Holstein (2002) 

förklarar att ett intervjusamhälle skapats, det är inte enbart inom den akademiska världen 

som intervjuer används längre. I samband med att intervjuer blir allt mer vanligt forskas 

det dessutom mer kring det. Vikten läggs vid ord och exempelvis hur respondenten 

uttrycker sig, i detta fall behövs inte en lika stor kvantitet svar som det gör vid 

genomförandet av en kvantitativ studie. Detta då svaren ofta är mer utvecklade och det 

skapas ett bättre samband mellan svaren, vilket ger en bättre överblick. Alternativet till att 

genomföra en studie med kvalitativ ansats är att använda sig av en kvantitativ 

forskningsmetod. Detta innebär enligt Bryman och Bell (2017) att samla in en större 

kvantitet data, det genomförs ofta genom enkäter med kryssfrågor eller med en skala som 

svarsalternativ. 

 

Tillämpning av vetenskaplig ansats 

Till rapporten används abduktiv ansats, detta gjordes eftersom det är fördelaktigt i en 

kvalitativ studie att använda induktiv ansats, dock är det som tidigare nämnt i princip 

omöjligt, då alla oavsett grad av medvetenhet inte kan vara helt öppensinnade. Det finns 
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också en risk att påverka resultatet när forskaren utgår ifrån förväntningar, alltså deduktiv 

metod, vilket inte är bra för tillförlitligheten. Det finns ett fåtal förväntningar men  

eftersom forskarna är medvetna om dem kommer de se till att det inte påverkar 

respondenterna vid intervjuer. Därav är en kombination av dessa det ultimata för denna 

rapport. 

 

Att använda kvalitativ ansats valdes på grund av att frågeställningarna är öppna och kräver 

ett sammanhang mer än en större kvantitet. Det som efterfrågas är ett djup, alltså mer 

utförliga svar. Saunders, Lewis och Thornhill (2016) förklarar att det är den kvalitativa 

ansatsen som bör användas i syftet att uppnå djupa svar. Med hjälp av den kvalitativa 

forskningsmetoden kan nya perspektiv och infallsvinklar framkomma, vilket är än bättre 

för frågeställningarna. Att använda sig av en kvantitativ undersökningsmetod hade inte 

gett några bra svar på frågeställningarna, detta eftersom djupheten då skulle exkluderas. 

Dessutom skulle det vara i princip omöjligt att ta fram ett fåtal svarsalternativ som skulle 

kunna passa flera olika organisationer, speciellt då denna undersökningsmetod kräver 

större kvantiteter. 

 

3.2 Datainsamling 

Enligt Bryman och Bell (2017) finns det flertalet olika datainsamlingsmetoder, dessa är 

bland annat; intervjuer, dokumentstudier, enkäter och observationer. Intervjuer kan 

användas till många olika typer av frågeställningar och kan vara en relativt lättillgänglig 

källa. Det kan dock vara tidskrävande, menar Ejvegård (2009). Enligt Bryman och Bell 

(2017) kan intervjuer genomföras på många olika sätt, det kan vara mer eller mindre 

strukturerat, alternativt kvalitativ eller kvantitativ. Det kan handla om en eller flera 

respondenter och en eller flera intervjuare. Intervjuer kan exempelvis genomföras via 

fysiskt möte, mail eller via telefon. Enligt Jacobsen (2002) är dokumentstudier ett sätt att 

få fram empiri om det är omöjligt att få fram primärdata, när det undersöks hur andra 

tolkat viss data eller när forskaren vill veta vad andra egentligen sagt eller gjort. Enligt 

Bryman och Bell (2017) handlar enkäter om utskickade frågeformulär som innehåller en 

strukturerad intervju där respondenten kan svara på kortare frågor. Jacobsen (2002) menar 

att observationer är när forskaren observerar någonting, detta kan ske  på flertalet olika 

sätt, det kan exempelvis vara deltagande eller iakttagande observation. 

 

Tillämpning av datainsamling 

Datainsamlingstekniken som använts är intervjuer, då det genomfördes fem kvalitativa 

intervjuer. Organisationerna som blev intervjuade var Södra, Scania CV AB, Uddevalla 

kommun, Stena Line Finance och OKQ8. Enligt Bryman och Bell (2017) är fördelen med 

att använda sig av intervjuer att forskaren får en bättre bild av vad människor ser och 

tycker, vilket även är anledningen till valet att använda intervjuer i denna rapport. 
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3.2.1 Urval 

Enligt Jacobsen (2002) är det frågeställningarna som borde avgöra vem som ska 

intervjuas, om detta skulle vara svårt för forskaren finns det alternativ. Ett alternativ är att 

intervjua samtliga inom organisationerna, dock blir detta svårt med organisationer som har 

många anställda. Dessutom kommer nästa problem, vart går gränsen mellan anställd och 

enbart intressent? Är alla anställda på olika nivåer och med olika kompetens svar lika 

viktiga och relevanta? Vidare förklarar Jacobsen (2002) dock att det finns en del alternativ 

på urval. Det finns bland annat snöbollsmetoden, information samt det slumpmässiga 

urvalet. Snöbollsmetoden är en flexibel metod. Ofta inleds denna metod med att forskaren 

kontaktar en person och genomför en väldigt kort intervju för att ta reda på andra relevanta 

personer att intervjua, denna person fortsätter sedan att tipsa om fler personer att intervjua 

och det är på detta sätt som “snöbollen rullar”. Detta kan ge nya impulser och idér. 

Information handlar om att välja ut och kontakta en uppgiftslämnare som ger information. 

Dessa personer skulle kunna vara personer som är kunniga inom området eller personer 

som är intresserade av att ge ut information. Slumpmässigt urval är när forskaren har en 

lista och sedan slumpmässigt bara väljer några. (Jacobsen, 2002) 

 

Enligt Jacobsen (2002) finns det även en annan typ av urval, icke-sannolikhetsurval. Det 
finns bland annat bekvämlighetsurval och självurval. Bekvämlighetsurval innebär att 

intervjua dem som är lättast att få tag i. Det finns en del nackdelar i samband med att det 

skulle kunna finnas andra som varit mer lämpade att intervjua. Samtidigt som det är lättare 

för forskaren med tanke på tidsaspekten och tillgängligheten. Självurval handlar om när 

respondenterna väljer ut sig själva att bli intervjuade, de kan alltså själva kontakta 

forskaren om de vill delta i intervjun. 

 

Tillämpning av urval 

Det användes en kombination av snöbollseffekten och information. Snöbollseffekten 

användes eftersom den första personen på en organisation som blev kontaktad föreslog en 

ny person som var bra lämpad att bli intervjuad. Denna person kunde sedan ge exempel på 

en ny organisation som använder sig av RPA, vilket gjorde att en första person 

kontaktades på det nya företaget. Denna person kunde sedan välja ut den bäst lämpade på 

företaget återigen och på detta sätt fortsatte det. Men det är också information, i samband 

med att den första personen delade med sig av sina erfarenheter och dylikt innan förslaget 

på bäst lämpade medarbetaren gjordes. Detta metodval gjordes eftersom Jacobsen (2002) 

förklarar att snöbollsmetoden kan ge nya impulser och idér, vilket var tanken med 

intervjuerna. Information är enligt Jacobsen (2002) fördelaktigt då det ofta ger riklig och 

god information, vilket även det var bra för undersökningen. 

 

Den första personen som kontaktades av forskarna på varje organisation fick en kortfattad 

beskrivning av uppgiften och frågeställningarna som grund när den skulle välja ut den bäst 

lämpade att intervjua. Valet att lägga ansvaret på den första kontaktade är lättare än att 

själv välja ut en person, detta då den första personen har mer kunskap om organisationen 

och dess medarbetare, samtidigt som den fått en beskrivning av uppgiften. Som 

utomstående forskare är det dessutom svårt att veta hur organisationen är uppbyggd och 



19 (45)  

 

 

 

vilka som har vilken kompetens. Detta kan kopplas ihop med bekvämlighetsurval. 

Jacobsen (2002) förklarar att det är lättare med tanke på tidsaspekten och tillgängligheten 

att göra ett bekvämlighetsurval. Dessa aspekter var anledningen till att det blev just ett 

bekvämlighetsurval i denna rapport, dock behöver det inte betyda att det blev ett mindre 

bra resultat än det hade blivit med ett annat urval. 

 

3.2.2 Genomförande 

Operationalisering handlar enligt Ejvegård (2009) om att forskaren tar fram ett nytt 

mätinstrument, exempelvis ett frågeformulär. Detta styrker även Bryman och Bell (2017). 

Enligt Bryman och Bell (2017) måste det finnas en eller flera indikationer, dessa blir 

grunden till genomförandet av forskningen. Därefter finns flertalet olika tillvägagångssätt, 

ett av dem är att utforma ett strukturerat intervjuschema inför intervjun. Jacobsen (2002) 

menar att förarbetet inför intervjuer är betydelsefullt och att det underlättar analyseringen 

när allt empiriskt material är insamlat, detta eftersom respondenternas frågor därmed blir 

identiska. Detta styrker även Ejvegård (2009), han menar att det därav är värt att lägga ner 

extra mycket tid vid operationaliseringen, alltså vid framtagandet av frågor. Detta främjar 

även rapporten och dess tidsram, då risken att frågor missas minimeras. Bryman och Bell 

(2017) menar på att ett annat tillvägagångssätt, enkäter, fungerar att använda. Men detta 
innebär att respondenten själv måste tolka frågorna, detta ökar kraven på tydligheten kring 

frågorna. (Frågeformuläret finns i bilaga 1) 

 

Justesen och Mik-Meyer (2011) förklarar att det finns strukturerade, semistrukturerade  

och ostrukturerade intervjuer. Den strukturerade intervjun innebär att intervjuaren gjort en 

intervjuguide och utgår exakt ifrån den, oftast används slutna frågor. Semistrukturerade 

intervjuer innehåller en temabaserad intervjuguide som enbart har huvudfrågor för att det 

ska finnas utrymme för intressanta avvikelser som respondenten kan ta upp. Enligt 

Eriksson och Kovalainen (2008) ställs vanligtvis “hur” och “vad” frågor. Utöver detta 

tillför den semistrukturerade intervjun en mer avslappnad konversation, men ändå inte för 

avslappnad (Jacobsen, 2002). Ostrukturerade intervjuer innebär att strukturen inte är i 

förväg planerad av intervjuaren utan att respondenten bestämmer samtalsstrukturen under 

intervjuns gång (Justesen och Mik-Meyer, 2011). Fontana och Frey (2002) menar 

dessutom att semistrukturerade intervjuer är bra lämpade vid undersökningar som både är 

explorativa och där det finns ett par på förhand utvalda teman som respondenten ska 

reflektera kring. 

 

Enligt Ejvegård (2009) är det optimala att spela in intervjuerna, men detta måste 

accepteras av respondenten. Om respondenten inte vill är det bra att föra anteckningar 

under intervjun istället. Det kan dessutom vara bra att renskriva anteckningarna direkt 

efter när minnet fortfarande är färskt. 

 
Tillämpning av genomförande 

Forskarna gjorde operationaliseringen tillsammans för att reducera risken att fel alternativt 

otydlighet uppstår. Samtliga frågor diskuterades fram utifrån teorin i rapporten. Forskarna 



20 (45)  

 

 

 

fick dessutom hjälp ifrån en RPA-utvecklare för att frågorna skulle kunna formuleras på 

bästa sätt. För att försäkra att frågorna var tydliga för inte lika kunniga personer fick en 

person som inte mer än hört talas om RPA och implicit kunskap se om hon förstod. 

 

Denna rapporten bygger på semistrukturerade intervjuer, detta på grund av att intressanta 

avvikelser kan ge nya perspektiv på ämnet. Fontana och Frey (2002) förklarar att det är 

mest lämpligt att använda sig av semistrukturerade intervjuer när frågeställningarna är 

explorativa. Detta är även anledningen till valet att använda semistrukturerade intervjuer i 

denna rapport, frågeställningarna kräver svar som handlar om att ta fram ny kunskap 

samtidigt som en del förutbestämda teman finns. Samtliga intervjuer genomfördes via  

mail eller Skype, alternativt via telefonsamtal på grund av geografiska samt tidsmässiga 

skäl. 

 

Då ett par av organisationerna inte ville att intervjun skulle spelas in togs enbart 

anteckningar under samtliga intervjuer. Dock gick detta bra då respondenten tog detta i 

beaktande under intervjun för att allt skulle hinna skrivas ned. Därmed gjorde det inget att 

det inte spelades in, det kan till och med vara till rapportens fördel i samband med att 

respondenterna kan bli mer öppna av medvetenheten att det inte spelades in. 

 

3.3 Analys 

Enligt Ahrne et al. (2015) kan, att analysera resultatet, delas in i tre olika faser; att sortera, 

reducera och argumentera. Sortering av empirin innebär att forskaren försöker fixa en 

logisk ordning av det insamlade materialet, detta gör dessutom analysen betydligt lättare 

att skriva. Att reducera på ett bra sätt innebär att forskaren enbart tar med det väsentliga 

utan att ta bort delar som gör texten nyanserad. Vidare förklarar Ahrne et al. (2015) att 

argumentera innebär att forskaren argumenterar utifrån materialet istället för att bara 

redovisa det. Detta menar han även är det enda sättet att bidra till litteraturen, vilket även 

är ett kriterium för att materialet ska bli vetenskapligt. 

 

Jacobsen (2002) bekräftar även han att det finns tre steg, han kallar dem dock beskrivning, 

systematisering och kategorisering samt kombination och ändrar betydelsen lite. 

Beskrivning innebär enligt Jacobsen (2002) att samla in detaljerad data, utan att färga den 

eller i vilket fall vara medveten om hur det skulle kunna färgas för att undvika det. 

Systematisering och kategorisering innebär att reducera och förenkla den insamlade datan, 

detta görs eftersom datan ofta är för omfattande för att kunna analyseras. Det sista steget, 

kombination går ut på att tolka meningar och orsaker för att försöka få fram det dolda som 

ofta är det mest intressanta. (Jacobsen, 2002) 

 
Tillämpning av analys 

Efter att samtliga intervjuer var genomförda började forskarna med att sortera frågorna 

utifrån implementering av RPA, användning av RPA och implicit kunskap. Därefter 

reducerades det insamlade materialet för att ta ut de väsentliga delarna. Slutligen 

analyserades resultatet. Enligt Jacobsen (2002) är det en stor fördel att använda denna 
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analysmetod vid användandet av kvalitativ ansats, detta eftersom skillnaden mellan 

planeringen, genomförandet och analyseringen är jämförelsevis liten. Detta innebär att 

efter planering och genomförande av ett fåtal intervjuer är det relativt enkelt att återgå till 

planeringen även efter analyseringen för att förändra något och sedan göra nya intervjuer. 

Detta var dessutom anledningen till valet av analysmetod. 

 

3.4 Tillförlitlighet 

Justesen och Mik-Meyer (2011) förklarar att validitet innefattar hur väl resultatet besvarar 

problemformuleringarna, om det som mäts är det som sagts att det ska mätas. Medans 

reliabilitet handlar om huruvida en upprepning av metoderna skulle leda till samma 

resultat. Begreppen har ingen korrelation sinsemellan. Dessa begrepp är dock främst 

användbara inom kvantitativ forskning, dock förekommer ofta validitet i kvalitativa 

forskningsstudier, men då ändras definitionen aningen. Alltså hur väl begreppsdefinitionen 

av de analyserade företeelsen faktiskt fångar det som beskrivs. Fortsättningsvis beskriver 

Justesen och Mik-Meyer (2011) problematiken kring begreppen validitet och reliabilitet 

kopplat till kvalitativa forskningsmetoder. Författarna menar dessutom att begreppen 

borde omdefinieras för att bättre passa till den kvalitativa metoden. Jacobsen (2002) 

styrker även detta. 

 

Jacobsen (2002) förenklar dock innebörden av begreppen, han menar att validitet är när 

något är giltigt och relevant medans reliabilitet är när något är tillförlitligt och trovärdigt. 

Svensson och Starrin (1996) menar att det finns olika strategier för validering, en av dem 

är att få återkoppling från respondenterna. Att respondenterna kan bekräfta att forskarens 

tolkning är korrekt ökar validiteten, detta eftersom personerna anses vara legitima i detta 

sammanhang. Dock finns det inte enbart fördelar med denna strategi, en nackdel är att 

respondenten möjligtvis inte förstått språket på grund av exempelvis abstrakthet eller att 

personerna medvetet gett ett svar till dennes fördel. Medans fördelar är att respondenten 

kan uppmärksamma saker som kanske forskaren missat och oftast kan respondenten bäst 

verifiera resultatet. För att minska risken för ovan nämnda nackdelar kan forskaren enbart 

ge respondenten en sammanfattning av resultatet forskaren kommit fram till. Dessutom 

kan olika tidpunkter vara mest lämpade, exempelvis i analys-processens senare skede, 

eftersom resultatet då är inte är lika preliminärt, detta skulle kunna göra resultatet mer 

tydligt och systematiskt. Utöver detta, ur ett etiskt perspektiv skulle det kunna kännas 

bättre för respondenten om den redan innan intervjun vet om att den kan få läsa igenom 

arbetet innan det publiceras. (Svensson och Starrin, 1996). 

 
Tillämpning av reliabilitet och validitet 

Enligt Svensson och Starrin (1996) kan ett bra sätt att öka validiteten som tidigare nämnt 

vara att ge texten till respondenterna. Därav valdes det att göra detta, respondenterna fick 

bekräfta att vi forskare tolkat deras svar rätt. Detta har skett genom att respondenterna fått 

det färdiga utkastet skickat till sig innan rapporten lämnats in för slutgiltig bedömning, 

alltså i analys-processens senare skede. Eftersom respondenterna inte gynnas av ett 

specifikt resultat förutsätts att genuina svar getts vid intervjuerna. Detta gjordes även av 
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etiska skäl, det är viktigt att samtliga organisationer kan känna att svaren är rättvist 

tolkade. 

 

3.5 Etiska överväganden 

Det finns en hel del etiska aspekter som är viktiga att vara medveten om som intervjuare, 

dessutom är det viktigt att informera respondenten om relevanta krav. Principen om att 

varje respondent har rätt att vara anonym är en av de främsta kraven, menar Wibeck 

(2010). Detta kan dessutom vara en fördel för resultatet, då respondenten lättare kan dela 

med sig av sina åsikter och slippa dölja mindre bra saker om exempelvis sin arbetsplats. 

Vetenskapsrådet (2002) kallar denna princip för konfidentialitetskravet. De tillägger 

dessutom att personuppgifter ska förvaras säkert på ett ställe där obehöriga inte kan ta del 

av dem. 

 

Vetenskapsrådet (2002) fortsätter att skriva om informationskravet, att forskaren är  

skyldig att informera respondenten om undersökningens syfte, dessutom måste 

intervjuaren informera respondenten att intervjun är frivillig och att den därmed kan 

avsluta intervjun närhelst. Samtyckeskravet är ännu en betydelsefull princip, denna princip 

innebär att respondentens samtycke måste inhämtas, därutöver kan respondenten bland 

annat bestämma på vilka villkor personen vill delta. Nyttjandekravet innebär att intervjun 

enbart får tillämpas till forskningens ändamål. (Vetenskapsrådet, 2002). Ahrne och 

Svensson (2015) tillägger att det inte bara handlar om denna typen av etik, att vara human, 

empatisk och förstående är också en del av forskarrollen. 

 
Tillämpning av etiska aspekter 

Enligt vetenskapsrådet (2002) är det viktigt att forskaren förklarar de etiska principerna för 

samtliga respondenter. Dessa har blivit förklarade i början av samtliga intervjuer för att 

respondenten skulle bli medvetna om dessa. Alla intervjuade organisationer gick med på 

att organisationens namn angavs, men personuppgifterna förvaras där obehöriga inte 

kommer åt dem. Syftet har noga informerats om och samtycke har inhämtats innan 

intervjuerna. Resultatet har enbart använts till rapporten och etiken kring forskarrollen har 

noga genomtänkts inför samtliga intervjuer. 
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4 Resultat 
Resultat-kapitlet inleds med lite punkter kring vad en RPA-robot kan göra utifrån olika 

organisationers erfarenheter. Detta följs av intervjuer med fem olika organisationer som 

har implementerat RPA-robotar. Upplägget av dessa intervjuer är taget från teori- 

ramverket, se figur 2:1, för att få en bättre resultatdiskussion. 

 

 

4.1 Vad RPA-robotar kan göra 

RPA-robotar kan hjälpa organisationer på olika sätt, här presenteras några förslag tagna 

från intervjuerna med Uddevalla kommun och Stena Line Finance. 

 

- Behörighetsadministration är en process RPA-robotar kan sköta, då dem sköter 

olika IT-system. En anställd får behörighet beroende på vilken titel den anställda 

har. Exempelvis en sjuksköterska får en viss behörighet till sitt område men nekas 

till områden sjuksköterskan inte tillhör. Roboten kollar om någon blivit anställd 

och då tilldelar den behörighet till det området den anställde tillhör. 
- Registrering av nya leverantörer. 

- Personer som har funktionshinder och går på daglig verksamhet får ersättning och 

den utbetalnings-fasen sköter RPA-roboten helt annars skulle en människa sitta 

och knappa ut ungefär 300 utbetalningar. 
- Daglig uppdatering av valutakurser i olika system. 

- Inom hemtjänsten har de gjort att personer kan få matlådor hemlevererade till sig. 

Då skrivs det ut en faktura på hur många matlådor som ska levereras och det gör 

RPA-roboten genom en excel-fil som den lägger in uppgifterna i och sen skickas 

en faktura. 

 

4.2 Intervjuer med olika organisationer 

I följande avsnitt kommer resultaten från intervjuerna att redovisas, för att senare kunna 
besvara frågeställningarna. 

 

4.2.1 Intervju med Södra 

Digitalisering 

Genom robotisering kan företaget se att uppgifter utförs smidigare och snabbare. 

Dessutom minskar robotiseringen att fel görs, som människor vanligtvis gör, när det gäller 

att utföra uppgifter korrekt. Dock anser Södra att RPA inte enbart bidrar med fördelar, 

utan även brister när det gäller att ta bort den enklaste arbetsuppgifterna. Detta innebär att 

företaget inte kan erbjuda anställda “enklare” uppgifter utan måste kräva en hög 

kompetens från sina anställda. 
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Internet-of-things 

Södra berättar även att dem skulle påverkas enormt utan internetanslutning. RPA-roboten 

är uppbyggd av orkestreringsmotor, vilket innebär att den schemalägger jobb som roboten 

sedan ska utföra. Motorn ligger dock i ett moln, vilket gör att RPA-roboten hade stått helt 

stilla utan internetanslutning. Därav blir internet-of-things en central del i deras 

verksamhet. 

 
Robotic Process Automation 

Södra förklarar att de är en av flera kunder som har valt att implementera Robotic Process 

Automation med syftet att underlätta flera uppgifter, samt är företaget en av de 

respondenter som helt och hållet har lyckats med implementeringen av RPA. Företaget 

anser att det uppkommit vissa utmaningar vid införandet av tekniken, som behövde 

hanteras. Detta fick företaget fram efter att de valt att undersöka vilka önskemål och behov 

chefer hade. Fallet blev resursbrist inom företaget, då alla hade som önskemål att 

robotisera, då de insåg potentialen inom tekniken. 

 

Den andra utmaningen som företaget stötte på vid implementeringen av RPA var att skapa 

nya rutiner och använda sig utav lean. Enligt Södra blev det tydligt att vissa processer och 

arbetsflöden inte kunde robotiseras förrän de granskas ur ett lean perspektiv. Det var 

slöserier och annat som företaget var tvungna att eliminera helt för att kunna införa 

robotiseringen. 

 

Enligt Södra har deras IT Automation och Robotics Manager på företaget märkt ett flertal 

skillnader på sedan användandet av RPA började. Tekniken har utnyttjats på ett effektivt 

sätt och kunnat ta över en hel del uppgifter. Södra tar upp värdet av RPA gällande 

repetitiva uppgifter, med tydligt strukturerat flöde och indata. Hos företaget har 

användningen uppmärksammats och fått ett stort ansvar inom repetitiva uppgifter och 

administrativt arbete. Inom företaget har all information om fakturor som består utav 

förkontroll, kontering och efterkontroll tagits över av RPA. 

 

Södra tar upp andra exempel på de uppgifter som RPA tagit över, såsom upplägg av 

kunder och leverantörer, samt insamling av data för rapporter. Sedan har robotiseringen 

tagit över alla ledighetsansökningar för all personal. Det större uppgifterna som tekniken 

står för är kostbeställningar i samband med utbildningstillfällen, som företaget erbjuder. 

RPA har dessutom skapat möjligheter i att genomföra upplägg av produkter för företagets 

affärsområde Södra Wood. 

 

Södra anser att robotisering skapat många möjligheter för företaget och deras medarbetare. 

Genom att ta över de uppgifter som nämnts ovan kan företaget frigöra mer tid för 

medarbetarna att fokusera på att bidra mer värdeskapande arbetsuppgifter. Från 

personalens sida kan företaget också uppmärksamma en markant minskning av stress, 

vilket bidrar företaget med många fördelar. 
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Kunskapsöverföring 

Implicit kunskap inom företag handlar om rutiner och uppgifter som inte går att berätta till 

personal, utan behöver visa för att dem ska se och lära. Vid implementering av sådana 

digitala hjälpmedel i form av robotisering kan den implicita kunskapen riskera att 

försvinna. Hos företaget sitter de i workshops för att kartlägga och synliggöra processen 

vid robotisering. Detta görs för att säkerställa att processer blir levererbara av företagets 

robotutvecklare, alltså blir det en överlämning från processägare till de som ansvarar för 

automation och robotisering. Södra anser att workshops är ett bra exempel för att behålla 

den implicita kunskapen hos anställda och inte riskera att den försvinner. 

 

Eftersom RPA inte tagit företagets komplexa processer ännu får anställda mer tid för att 

kunna fördela kunskap för att behålla verksamhetsförståelsen. Detta är den möjlighet som 

RPA skapar genom att tekniken ansvarar för icke värdeskapande arbetsuppgifter och 

sparar mer tid för anställda. 

 

4.2.2 Intervju med Scania CV AB 

Digitalisering 

Scania CV AB har valt att RPA främst ska ta över de icke värdeskapande administrativa 

och manuella arbetsuppgifterna, vilket de kallar för digital arbetskraft. Robotarna kan i 

princip ta över alla de uppgifter människan gör som är manuella och repetitiva. Tekniken 

erbjuder Scania CV AB mer utrymme att fokusera på annan typ av innovation och 

mänsklig kontakt, samt det företaget står inför att ändra fokus på att titta på nya 

affärsmodeller och andra affärsutmaningar. De får möjligheten att göra mer men med 

samma styrka, vilket företaget anser är ett stort plus för dem. 

 

Internet-of-things 

Enligt Scania CV AB har de genom att implementera automatiseringen fått ta itu med 

vissa utmaningar som uppkommit och fortfarande finns. För att stötta verksamheten var 

företaget tvungna att snabbt förklara för alla att implementeringen måste göras 

tillsammans med IT. 

 

Det som företaget fortfarande anser som en utmaning är hur robotarna som  

implementerats är identifierade. Eftersom Scania CV AB har en väldigt hög 

säkerhetspolicy innebär det att alla användare inom organisation måste vara identifierade i 

deras system. Det Scania CV AB började med året 2017 i november är redan nu på den 

tredje versionen, vilket beror på att företaget stött på olika typer av problem när de skulle 

begära accesser för robotarna i deras system. Där anser Scania CV AB att företaget har 

sina största utmaningar, att få accesser för robotar. 

 

Robotic Process Automation 

Enligt Scania CV AB har de satt som krav att roboten ska vara smartare än människor. 

Människan har oftast förmågan att inte dokumentera allt som den gör. Utan den  löser 

saker utifrån det den ser och det den kan bryta ner för att kunna ta ett kognitivt beslut. 
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Roboten måste instruera allting från början till slut, vilket Scania CV AB anser varit en 

utmaning i vissa delar i verksamheten. 

 

Gällande anställda, menar Scania CV AB att det inte märkts några konstigheter förutom 

positiva förändringar hos de som implementerat robottekniken. Eftersom Scania CV AB  

är ett traditionellt stort företag där det finns många administrativa och manuella uppgifter 

har de kört implementeringen och bestämt att alla verksamheter ska få testa tekniken innan 

de gör skalningen. De flesta områden har blivit fascinerade av tekniken. 

 

RPA framstår på företaget som en häftig teknik, där dem får fram resultat direkt, vilket är 

en fördel med tekniken. Det som Scania CV AB ser som en nackdel som dem märkt finns 

hos IT-utvecklare som inte upplever de möjligheter RPA erbjuder, att göra exakt det 

människor gör plus lite till, fast snabbare. Detta beror på att det inte riktigt har förstått vad 

tekniken kan göra och där anser företaget att förståelsen kan förbättras för RPA. 

 

Scania CV AB har hittills automatiserat 32 processer, uppgifter om arbetad tid uppnår 4 

000 timmar för mars 2019. Detta motsvarar 28 000 arbetstimmar som människor skulle ha 

arbetat. Detta är förtjänsten som tekniken ger, vilket innebär att företagets värdefulla 

medarbetare kan fokusera på analysering och kundrelationer. 

 
Kunskapsöverföring 

Enligt Scania CV AB sitter användarna som arbetar med tekniken på IT-avdelningen, men 

det är verksamheten som ansvarar för roboten. Därmed måste dem säkerställa att det finns 

kunskap att ta över, alltså att det finns en medarbetare på varje avdelning som har koll på 

hur processen går till utan RPA-roboten. Därför har inte företaget, enligt Scania CV AB, 

stött på att någon verksamhetsförståelse har försvunnit, eller att någon kunskap har glömts 

bort. 

 

4.2.3 Intervju med Uddevalla kommun 

Digitalisering 

Enligt Uddevalla kommun kan RPA generellt sett ansvara för de flesta arbetsuppgifterna 

som kräver en dator och skärm, som en människa gör framför ett skrivbord. Mestadels har 

tekniken hand om de enklare repetitiva uppgifterna inom organisationen, men även 

komplexa saker, det vill säga AI sensorer. Detta är ett program som enligt kommunen 

försöker efterlikna mänskligt beteende och tänkande om den tillämpade vetenskapen, för 

att sedan utveckla något likvärdigt eller bättre. Dessa sensorer tar RPA hänsyn till och får 

information från, för att senare kunna bygga sina eventuella beslut på. 

 

Internet-of-things 

Ännu en nackdel är att alla kommuner har olika IT-system, vilket begränsar roboten, 

eftersom att roboten inte gillar när det används olika system utan vill ha samma. Om full 

effekt av roboten efterfrågas måste alla kommuner ha samma IT-system, vilket är en stor 

utmaning. Samtidigt är kommunen övertygad om att automatiseringen kommer blir mer 
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vanlig, det som i dagsläget inte går att automatiseras kommer troligtvis gå om exempelvis 

fem år. 

 

Robotic Process Automation 

En utmaning som Uddevalla kommun stötte på vid implementeringen av RPA var att de 

som kommun skulle bygga upp en egen kunskap för att dem skulle klara av att hantera 

felsökning, drift och även att utveckla egna lösningar. Denna utmaning skulle minska 

deras behov och beroende av konsulter, vilket de anser är dyrt för det mesta. Uddevalla 

kommun menar att konsulter är bra till en början, för att kommunen kan få en vägledning 

på hur det fungerar. Ändå har de valt att bygga upp en egen kompetens och arbeta 

självständigt efter implementeringen var genomförd. Det kommunen hittills har uppnått 

har de lyckats med själva utan någon konsult. 

 

Kommunen visste att implementering av RPA skulle gynna verksamheten ekonomiskt, 

eftersom uppgifterna automatiseras och att det blir lägre personalkostnader. Därmed skulle 

exempelvis skatten inte behöva höjas eller bemanningen på boenden minska. 

 

I kommunens prognoser, berättar kommunen att de ser att det inte kommer finnas personal 

att anställa framöver. För att behålla verksamhetsförståelsen måste kommunen omfördela 

resurser, det måste finnas till att automatisera administrativt arbete och till de områden 

som inte kan automatiseras. De som inte kommer att ha personal är framförallt områden 

som inte ligger nära storstäder. Därför måste RPA ta över områden som tekniken kan 

arbeta inom för att resurser ska kunna läggas på de områden som anses vara viktigare. 

 

Fördelarna med RPA som Uddevalla kommun uppmärksammat är främst de ekonomiska, 

alltså lägre kostnader för de repetitiva arbetsuppgifter som finns. Sedan anser kommunen 

att det uppkommit vissa nackdelar, som att det just nu finns en ovana inom organisationen 

om vad RPA kan göra och vad tekniken inte kan göra. 

 

Kunskapsöverföring 

Uddevalla kommun har tagit fram olika manualer på hur RPA-roboten utför processerna. 

Skulle manualen försvinna går det stegvis se hur roboten jobbar i programmet, då riskerar 

inte den tidigare implicita kunskapen att försvinna. Kommunen kan bli sårbar om alla 

handläggare försvinner, därmed är det vid automatisering viktigt att tänka på olika 

arbetsuppgifter. 

 

4.2.4 Intervju med Stena Line Finance 

Digitalisering 

Stena Line Finance menar att de under den sista tiden har utvecklat processer vid behov 

eller när det upptäckts någonting som kan automatiseras. När arbetet har utförts och 

automatiseringen börjat menar Stena Line Finance, att de har börjat titta på hur processen 

lämnats över. Tidigare har det varit lite slarvigt, där det bara pratats om överlämningen, 

vilket inte längre görs på samma sätt. Det kan lätt hända att processägare tror att deras 
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ansvar försvinner när en robot finns på deras avdelning. Detta kan Stena Line Finance se 

som ett mindre problem som de försöker lösa, alltså att få processägare att förstå att RPA 

ska fungera som en digital medarbetare på den avdelning som ägaren ansvarar för. 

 

Internet-of-things 

Företaget valde sina egna utvecklare för att jobba upp kunskapen och började med de 

mindre komplicerade uppgifterna gällande implementeringen. RPA tog till en början 

ansvar för uppgifter som är väldigt manuella och har mycket data. Dock började de med 

som uppdateringar av valuta, stämningar av olika företag i deras system, upplägg av 

leverantörer och liknande. Stena förklarar att de bara har börjat med tekniken. Tekniskt 

sett har implementeringen fungerat bra. Dock anser Stena Line Finance att deras problem 

blivit att de haft svårt att berätta för- och nackdelar med RPA för resten av verksamheten. 

 

Robotic Process Automation 

Syftet med implementeringen av RPA hos Stena Line Finance var att tekniken skulle ta 

över de nya spetsarna och ansvara för vissa av de uppgifter som människor tidigare gjorde. 

Det har sedan implementeringen märkts stora skillnader, dels slipper dem de “tråkiga” 

arbetsuppgifterna och de kan fokusera mer på den värdeskapande biten. Företaget känner 

att roboten är mer en möjlighet än ett hot. Förutom att det bidrar till att lägga mer tid på 

värdeskapande uppgifter är fördelen med RPA att det blivit en bra genomgång av 

processerna, då de inte vill robotisera dåliga processer. 

 

Kunskapsöverföring 

Deras sätt att behålla kunskapen är att vid överlämningen av en process  för 

automatisering, ha avstämningsmöten med alla berörda på den avdelningen, där de också 

ser till att dokumentera processen. Detta görs för att säkerställa att ansvariga har en, vad 

företaget kallar healthnoch, vilket är likt en processbeskrivning. Den måste finnas, då den 

ställer krav att ägarna ska ha förståelse för processen och inte bara en beskrivning av 

roboten. Är det en kritisk process är denna kunskapen än viktigare, då den förklarar för 

individen hur den ska göra ifall roboten inte lyckas utföra uppgiften helt. Genom dessa 

avstämningsmöten med processägarna som har implementerat roboten har ägarna mer 

förståelse för vikten av att ha rätt uppfattning av beskrivningen och att kunskapen för den 

finns kvar. 

 

4.2.5 Intervju med OKQ8 

Digitalisering 

OKQ8 berättar att de jobbat i ungefär ett halvår med automatisering. Hittills har företaget 

två automatiserade processer i produktion som är manuella och repetitiva, dessa består 

utav kontoavstämningar och fakturahantering. OKQ8 har genom användningen kommit på 

idéer för hur RPA kan bli en ersättning för systemintegration, detta är något som dem ska 

påbörja. På sikt vill dem med hjälp koppla ihop nya tjänster och möjligheter. 
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Internet-of-things 

OKQ8 berättar att dem stött på tekniska utmaningar vid implementeringen. En utmaning 

var att deras RPA-robot inte direkt kopplade med deras viktigaste affärssystem. Eftersom 

organisationen arbetar med Cloudlösning fanns det svårigheter med att fixa portöppningar 

mot leverantör. I övrigt tycker dem inte att dem stött på fler utmaningar. OKQ8 förklarar, 

genom att implementera RPA skulle detta generera bättre processer, alltså mer effektiva. 

Detta ger en mer generell processutveckling och ökar förståelsen samt leder till ett 

förbättringsfokus. Detta kan även bidra till att företaget kan erbjuda fler tjänster. 

 

Företaget har inte kunnat uppfatta några nackdelar med tekniken, dock finns det en 

begränsning med RPA inom OKQ8. Genom att arbeta med roboten kan det inte arbetas 

med Mobilt BankID exempelvis, då roboten inte har något personnummer. Något som är 

svårt att hantera som de märkt är change management, när det blir fler applikationer att 

arbeta med, vilket leder till ett komplext nätverk av förändringshantering. 

 

Robotic Process Automation 

De har precis börjat med att automatisera några processer som jobbar med hantering av 

mycket och komplex data, exempelvis avstämningar. Detta brukade utföras en gång i 

månaden av två personer, som inte fick bli sjuka vid tillfället. Dessa uppgifter kunde bestå 

utav exempelvis klara avstämningar inför ett månadsbokslut menar OKQ8. Genom att 

RPA tar över dessa uppgifter kan kvaliteten förbättras och det går att stämma av varje idag 

istället. 

 

OKQ8 menar att fördelarna med att använda RPA är att det leder till att fokus hamnar på 

det mer värdeskapande arbetet. Sedan anser organisationen att roboten är ett mer effektivt 

och kostnadseffektivt alternativ, där det blir mer arbete elektroniskt istället för 

pappersarbete. Detta kan leda till en generell processförbättring och kundnytta, där arbeten 

utförs snabbare. 

 

De nämner även att dem inte märkt av någon förändring kring att kompetenskraven vid 

anställningar ökat men att det absolut skulle kunna bli på detta sätt i framtiden, desto fler 

arbetsuppgifter som tas över av olika robotar. OKQ8 tillägger att det troligtvis kommer 

finnas behov av andra kompetenser i framtiden. 

 
Kunskapsöverföring 

OKQ8 berättar att de har upplevt en ökning vad gäller den implicita kunskapen hos 

anställda på företaget. Företaget menar att de har blivit ett mer kompetent bolag tack vare 

användningen av RPA. Verksamheten har kunnat öka förståelsen för hur saker och ting 

håller ihop samt hur processer samverkar med andra processer. Människor är mer 

medvetna om hur dessa processer fungerar och hur de kan förbättras. Den implicita 

kunskapen har därför gynnats av RPA, då medarbetarna frågar sig varför dem gör såhär 

hela tiden. 
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Enligt OKQ8 har företaget väldigt många möten för att diskutera hur processer kan 

förbättras med hjälp av RPA. De använder sig av workshops som de regelbundet utför i de 

delar av verksamheten där det finns potential för utveckling. Syftet är inte bara att med 

dessa möten öka kompetensen och förståelsen för verksamheten utan det är ett sätt för att 

kunna se över hur verksamheten arbetar hela tiden. Den positiva bieffekten med dessa 

möten är att företaget kan hitta potential till förbättringar och effektivisering med hjälp av 

RPA-roboten. 
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5 Diskussion 
Följande kapitel innehåller en analys av frågeställningarna och metodreflektion. Det 

råder delade meningar kring huruvida det går att överföra implicit kunskap till explicit, i 

denna rapport har det utifrån flertalet relevanta och betydelsefulla källor valts att utgå 

ifrån att det är möjligt. Strukturen i resultatdiskussionen är inte helt densamma som 

teoriramverket i figur 2:1, detta eftersom vi som forskare på ett tydligt sätt ville visa vad vi 

kommit fram till. Därav valdes att använda mer passande begrepp utifrån innehållet som 

rubriker. 

 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Följande kapitel kommer analysera rapportens frågeställningar; “hur påverkar Robotic 

Process Automation verksamhetsutveckling?” och “hur påverkas den implicita kunskapen 

när medarbetare ersätts med RPA?”. 

 

 

5.1.1 Verksamhetsutveckling 

Robotic Process Automation påverkar verksamhetsutvecklingen mestadels i positiv 
riktning, men även delvis i negativ. 

 

Värdeskapande 

Enligt Allen (2016) handlar RPA inte om att ersätta människor, snarare att frigöra tid för 

människorna att jobba mer med värdeskapande aktiviteter. Samtliga organisationer 

nämner fördelen med att mer tid kan läggas på värdeskapande aktiviteter istället för enkla 

repetitiva uppgifter, vilket även genererar nöjdare kunder. Detta är dessutom positivt för 

verksamhetsutvecklingen. Men Uddevalla kommun nämner exempelvis att deras 

personalkostnader minskat i samband med RPA implementeringen. För att kostnaderna 

skulle kunna minska krävs att organisationen iallafall minskar personaltimmarna, att 

fortfarande ha kvar lika mycket personal fast att de jobbar med andra uppgifter minskar 

inte kostnaderna. Dock skulle organisationen kunna behålla hela personalstyrkan om 

implementeringen innebär större vinster för företaget i samband med personalens nya 

uppgifter, dock minskar det inte kostnaderna. 

 
Möjligheter och hinder med RPA-robotar 

Enligt Lu et al. (2017) kan en RPA-robot göra samma uppgifter som en människa tidigare 

gjort fast betydligt snabbare, detta påpekar dessutom både Södra och Scania CV AB, de 

tillägger dessutom att de sparat flertalet timmar tack vare deras RPA-robot. Dock påpekar 

OKQ8 att en RPA-robot inte kan använda sig av BankID. Detta blir i deras fall 

problematiskt, dock skulle det kunna finnas RPA-experter som lyckats med detta utan att 

OKQ8 vet om det. Speciellt då det saknas en gemensam plattform för de organisationer 

som använder sig av RPA-robotar, detta gör att det är svårt för en organisation att veta hur 
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det går för andra utan att aktivt kontakta dem. En positiv sak som OKQ8 upptäckt är 

exempelvis att deras avstämningar som tidigare skett en gång i månaden, med hjälp av 

RPA istället kan ske dagligen. Detta blir enligt Lu et al. (2017) möjligt, eftersom en RPA- 

robot fungerar betydligt snabbare och sålänge uppgifterna är rätt programmerade är det 

omöjligt att det blir fel. Att kunna göra avstämningar mer frekvent är bra för 

verksamhetsutvecklingen. Detta då organisationen får bättre koll på nuläget och kan utgå 

ifrån detta för att utveckla verksamheten. Södra menar dessutom att sedan RPA-roboten 

implementerats har de anställda känt sig mindre stressade, vilket är bra för utvecklingen, 

då genvägar samt risken för felbeslut undviks. Seasongood (2016) påpekar dock att det 

krävs att processen är logisk, mogen, att tillgänglighet av data finns och att det finns ett 

affärsvärde för att RPA-roboten ska fungera. 

 
Kostnadseffektivt 

Lu et al. (2017) förklarar också att RPA-roboten gör uppgifterna till en lägre kostnad, 

vilket gör att organisationerna kan lägga sina resurser på annat och möjligen utveckla 

andra saker inom verksamheten. Detta bekräftar Södra, Scania CV AB, Uddevalla 

kommun och OKQ8. Uddevalla kommun nämnde exempelvis att de kan lägga mer 

resurser på bemanning till deras boenden för pengarna de sparar. Lacity och Willcocks 

(2015) skriver att en organisation som använder sig av RPA-robotar kan reducera antalet 
anställda markant. Att minska antalet anställda motsäger dock de intervjuade 

organisationerna, de menar som tidigare nämnt att det är bättre att sätta personalen på 

andra mer direkt värdeskapande aktiviteter. Dock menar Scania CV AB att de har kunnat 

ersätta 28 000 arbetstimmar mot 4 000 RPA-robot-timmar, vilket har gjort att företaget 

kunnat omfördela resurser och därmed fått fler saker gjorda. Att använda sina sparade 

resurser till mer nyttiga saker verkar vara samtliga intervjuade organisationers mål. 

 
Digitalisering 

I samband med digitaliseringen som just nu pågår i samhället har även Internet of Things 

blivit mer vanligt förekommande. Enligt Gubbi et al. (2013) handlar det om att koppla 

ihop olika enheter. I detta fall innebär det att RPA-roboten får in sin data via internet och 

att Internet of Things gör det möjligt. Detta nämner OKQ8 i intervjun, de säger att dem 

vill koppla ihop nya tjänster och möjligheter. Detta blir inte möjligt utan digitalisering och 

Internet of Things. Asatiani och Penttinen (2016) förklarar att RPA-roboten behöver 

internet för att syftet med den ska fungera, annars utnyttjas inte den fulla kapaciteten. 

Detta verkar vara problematiskt, Södra påpekar att dem skulle påverkas enormt utan 

internetanslutning. Detta beror som tidigare nämnt på att RPA-roboten är uppbyggd av 

orkestreringsmotor, vilket innebär att den schemalägger jobb som roboten sedan ska 

utföra. Denna motorn ligger dock i ett moln, vilket gör att RPA-roboten hade stått stilla 

utan internetanslutning. RPA-robotar används på olika sätt och har olika syften beroende 

på vilken organisation som använder den och därmed får RPA-roboten olika uppgifter. 

RPA-roboten som Södra har implementerat tappar sitt syfte när den inte kan utföra det den 

är avsedd för, alltså när internet försvinner. Detta problem skulle delvis kunna lösas 

genom att företagen lägger ner mer resurser på internet, men frågan är om det verkligen är 
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resurserna som är problemet. Det skulle kunna bero på något helt annat, som företaget i 

dagsläget är omedvetna om. 

 

Jacobsen och Thorsvik (2008) förklarar att digitalisering bland annat innebär att omvandla 

material, exempelvis skriftliga dokument till digital form. Precis detta förklarar OKQ8 har 

hänt i samband med implementeringen av RPA, de har märkt en markant skillnad på en 

kort period. Minskat pappersarbete och mer digitalisering är en del av 

verksamhetsutvecklingen som ger flera olika typer av fördelar, inte bara är det smidigare, 

det är dessutom mer miljövänligt och kostnadseffektivt. Dock finns det som med många 

andra saker också nackdelar, förut kunde alla papper förvaras i pärmar men i dagsläget 

finns risken att saker försvinner eller råkar raderas av misstag. Kane et al. (2015) påpekar 

dock att flertalet organisationer använder sig av molnbaserade tjänster för att lagra data, 

vilket gör att det ska sparas säkert. OKQ8 tycker att mer digitalt arbete är fördelaktigt, då 

det blir en generell processförbättring samt att kundnyttan ökar i samband med att arbetet 

kan utföras snabbare. 

 

Utökat lärande 

Enligt Lindvall (2017) kan RPA-robotar bli för komplicerade för en normalanvändare, då 

kommer troligtvis experthjälp behövas. Samtliga av de intervjuade organisationerna 

nämner att de gärna hade velat veta vad mer en RPA-robot kan göra, detta för att kunna få 

ut fullständig effekt av roboten. Uddevalla kommun lärde sig en hel del om RPA genom 

att de tog in konsulter medans Stena Line Finance valde att använda sina egna utvecklare. 

Dock skriver Lacity och Willcocks (2015) att det inte krävs någon tidigare 

programmeringskunskap för att automatisera en uppgift, det tar endast ett par veckor att 

lära sig. Scania CV AB har en hög säkerhetspolicy, därav har en stor utmaning för dem 

varit hur roboten ska få access. Detta är något som de behöver lära sig och därefter kan det 

bli till deras fördel när det kommer till verksamhetsutvecklingen. 

 
Problematiskt 

Det finns som tidigare nämnt inte bara positiva aspekter kring RPA och 

verksamhetsutveckling. I dagsläget kan exempelvis en RPA-robot inte koppla samman 

olika IT-system, det krävs att det är samma för att det ska gå koppla ihop saker, detta leder 

inte verksamheten framåt. Antingen krävs det ett sätt att utveckla roboten för att detta ska 

bli möjligt, alternativet är att alla som ska kopplas ihop börjar använda samma system. 

Dock skulle det även i detta fall kunna finnas RPA-experter som redan kan koppla ihop 

olika IT-system utan att Uddevalla kommun vet om det. 

 

En annan nackdel är att eftersom RPA-robotar inte har ett personnummer kan dem inte 

använda sig av Mobilt BankID, som idag används ständigt. Detta innebär dessutom att 

roboten inte kan använda detta för att säkerhetsställa att det är rätt person som gör saker. 

Detta är något som Scania CV AB haft problem med, men även detta skulle kunna lösas 

om RPA-robotarna hade fått ett slags personnummer. Dock skulle detta kunna vara en stor 

risk om det inte skulle gå som planerat, eftersom det ofta rör känsliga eller hemligstämplat 

material när inloggning via Mobilt BankID behövs. 
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Södra berättade att i samband med att de enklare uppgifterna försvinner krävs dessutom 

enbart mer kompetenta medarbetare. Detta påverkar verksamhetsutvecklingen, bland annat 

eftersom att anställningsprocessen blir mer komplex och företaget kan inte längre erbjuda 

personer med mindre eller ingen utbildning jobb som de kunde tidigare. Dock behöver  

inte att en person med högre utbildning vara bättre lämpad för jobbet. Även erfarenhet och 

förmågan att lära sig nya saker kan göra en person betydligt bättre lämpad. OKQ8 

påpekade även dem att det skulle kunna bli högre kompetenskrav i framtiden. Dock är 

detta problem troligtvis något som verkar befinna sig längre fram i tiden, då RPA- 

robotarna är utvecklade och därmed troligtvis kan göra ännu fler aktiviteter. 

 

5.1.2 Implicit kunskap 

Lu et al. (2017) skriver att en RPA-robot ska integrera med ett datorsystem på samma sätt 

som en människa skulle gjort. Även om personalen inte försvinner från organisationen, får 

dem andra arbetsuppgifter och när detta händer är det lätt att glömma bort den tidigare 

implicita kunskapen, då den inte behövs längre. Men enligt Nonaka och Takeuchi (1995) 

finns det ett sätt att omvandla den implicita kunskapen till explicit, detta kallas 

externalisering. Vid samtliga intervjuer med de olika organisationerna har dem gjort precis 

detta, dock har dem gjort det på flertalet olika sätt. 

 

Kasvi, Vartiainen och Hailikari (2003) skriver att det är av stor vikt att företagen 

dokumenterar kunskapen som tidigare varit implicit på bästa möjliga sätt. Enligt Jacobsen 

och Thorsvik (2014) är dock detta komplext. Dock menar Nonaka och Takeuchi (1995) att 

det är möjligt att överföra implicit kunskap till explicit. De intervjuade organisationerna 

menar också att det är möjligt att överföra den implicita kunskapen till explicit. 

 

Södra menar att de är väl medvetna om att den implicita kunskapen skulle kunna försvinna 

vid implementering av RPA-robotar. Enligt Sanz-Valle et al. (2011) är det ett bra sätt att 

använda sig av workshops för att föra över den implicita kunskapen till explicit. För att 

bevara den implicita kunskapen valde dem att direkt börja använda sig av workshops. 

Detta har även OKQ8 gjort, av samma anledning. Dessutom har dem väntat med att 

robotisera de mer komplexa processerna tills all personal verkligen ökat förståelsen för 

dem. 

 

Sanz-Valle et al. (2011) menar också att det är viktigt att medarbetarna pratar med 

varandra om processerna som har robotiseras för att kunskapen inte ska försvinna. Detta 

gör Stena Line Finance, de har avstämningsmöten där de dokumenterar alla processer. På 

dessa möten är dem som implementerat RPA-roboten också med. Dessutom ställer de krav 

på de ansvariga för varje process att de verkligen förstår processen. OKQ8 är också ett 

företag som använder sig av att prata med varandra, medarbetarna ifrågasätter ofta varför 

RPA-roboten gör olika saker. OKQ8 menar till och med att den implicita kunskapen 

gynnats och ökat tack vare implementeringen av RPA-roboten. Genom att medarbetarna 

pratar med varandra lär dem sig av varandra och den implicita kunskapen förs vidare. 
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Att dokumentera den implicita kunskapen menar Kasvi, Vartiainen och Hailikari (2003) är 

betydelsefullt. Detta är samma sak som att skriva manualer utifrån medarbetarnas 

kunskap. Detta har både Uddevalla kommun och Stena Line Finance gjort. Det är inget  

lätt jobb men på detta sätt bevaras den tidigare implicita kunskapen. Uddevalla menar 

dock att dem trots detta skulle påverkas kraftigt om alla deras handläggare försvann. Hur 

företagen skulle påverkas vid olika situationer i verkligheten är dock svårt att förutspå 

innan det hänt. Det skulle kunna ske saker som ingen ens tänkt på. Dock verkar flera av de 

intervjuade organisationerna förberedda på det mesta. 

 

5.2 Metodreflektion 

Nedan analyseras rapportens giltighet och användbarhet. 

 

Utifrån den empiri som insamlats känns samtliga metodval relevanta, frågeställningarna 

har kunnat besvaras och syftet är uppnått. Att använda kvantitativ ansats hade inte 

genererat ett bra resultat, eftersom de inte hade kunnat besvara frågeställningarna. Urvalet 

känns också lyckat då flera nyanser och genomtänkta svar kunnat inhämtas. Vi har svårt 

att tro att en annan urvalsmetod hade gett totalt annorlunda svar, då det verkar fungera 

relativt samma för alla organisationer som använder sig av RPA-robotar. 

 

Om intervjuerna hade spelats in, hade det påverkat resultatet? Det är svårt att veta men 

hela intervjuerna kunde i vilket fall skrivas ned under intervjuns gång och att inget glömts 

bort bekräftades av respondenterna i samband med att de fick läsa rapporten innan 

slutinlämning. Därav hade en inspelning av intervjuerna troligtvis inte påverkat rapporten 

mer positivt. Dock skulle inspelningen kunnat påverka svaren negativt i samband med att 

vissa saker är med känsliga att prata om när det gäller olika organisationers problem och 

framgångar. Det kan vara svårt för en anställd att veta hur mycket den får dela med sig av 

och det skulle kunna bli extra jobbigt med medvetandet av att personen blir inspelad. Det 

kan dessutom göra personen stressad och obekväm att veta att den blir inspelad, vilket kan 

göra att saker glöms bort eller hoppas över. Att inte spela in några intervjuer verkar 

därmed vara fördelaktigt i just detta fall. 

 

Innan intervjuerna genomfördes gick första utkastet av intervjufrågorna igenom med en 

RPA-expert för att försäkra oss om att frågorna var bra formulerade och att allt hade 

tolkats rätt. Frågan är hur frågorna hade sett ut och hur resultatet hade blivit utan hans 

hjälp? Det kändes mer tryggt att veta att frågorna var korrekt skrivna och att vi verkligen 

förstod frågorna fullt ut inför intervjuerna. Detta gav dessutom respondenterna en mer 

seriös bild av oss som studenter, vilket kan ha påverkat deras svar positivt. Att en person 

utan några kunskaper om ämnet dessutom kunde förstå frågorna kontrollerades även det 

innan intervjuerna genomfördes för att minska risken att behöva göra om intervjun på 

grund av missförstånd. Utan RPA-expertens hjälp kanske frågorna hade blivit 

tolkningsbara eller missvisande. Att vi frågade honom känns därför som en viktig del och 
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ett bra beslut för den insamlade empirins användbarhet, i samband med att frågorna var 

noga granskade fanns inget rum för tolkningar. 

 

För att styrka validiteten skickades den slutgiltiga första versionen av rapporten som 

tidigare nämnt till samtliga respondenter, därmed fick vi det bekräftat att all empiri var rätt 

tolkad och relevant för frågeställningarna och syftet. Det empiriska materialet är trovärdigt 

då alla organisationer reflekterade över liknande saker samtidigt som ingen organisation 

direkt gynnas av något speciellt slutresultat. 
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6 Avslutning 
Kapitlet inleds med slutsaten som dragits utifrån syftet; att undersöka hur Robotic Process 

Automation påverkar verksamhetsutvecklingen och den implicita kunskapen hos 

organisationer. Därefter avslutas det med några förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Slutsats 

Utifrån det insamlade materialet påverkas verksamhetsutvecklingen mestadels positivt av 

implementering av RPA-robotar. Det är ett sätt för organisationer att lägga mer tid på 

värdeskapande aktiviteter, vilket leder till att organisationerna kan utvecklas. Dessutom är 

det tidssparande att använda sig av en RPA-robot, då den utför samma uppgifter som en 

människa fast betydligt snabbare, vilket gör det kostnadseffektivt. Implementering av 

RPA-robotar minskar pappersarbete och bidrar till mer digitalisering, vilket också ett sätt 

att utveckla verksamheter. Att organisationer delar med sig av sina kunskaper kring vad en 

RPA-robot kan göra är ett sätt att ständigt utveckla både organisationerna och RPA- 

robotarna. Flertalet organisationer vill veta mer om vad en RPA-robot kan göra, detta för 

att kunna utveckla roboten och effektivisera arbetet ännu mer. Dock finns det en del 

nackdelar med RPA-robotar, att dem troligtvis inte kan koppla olika IT-system och 

använda sig av Mobilt BankID. Dessutom är det problematiskt att RPA-robotens syfte 

försvinner utan internet, vilket gör att RPA-robotens fulla kapacitet inte utnyttjas. 

Kompetenskraven vid anställningar kan dessutom bli högre på företagen i framtiden när 

RPA-robotar tar över de enklare uppgifterna, vilket kan göra anställningsprocessen mer 

komplex. 

 

Det insamlade materialet visar dessutom att den implicita kunskapen påverkas, dock i liten 

grad av att medarbetare blir utbytta mot RPA-robotar. Detta då det finns sätt att konvertera 

implicit kunskap till explicit, det går exempelvis använda sig av workshops, 

avstämningsmöten, manualer och muntlig kommunikation. Dock är den implicita 

kunskapen viktig att tänka på vid införandet av RPA-robotar. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

En av rapportens frågeställningar var “Hur påverkar Robotic Process Automation 

verksamhetsutveckling?”. Därmed undersökte rapporten bland annat vad olika 

organisationers RPA-robotar kan göra, vilket resulterade i att samtliga organisationer 

nämnde att de ville lära sig mer om vad RPA-robotar kan göra. Därför vore detta en 

fördelaktig sak att fortsätta forska kring. Forskarna skulle därför kunna studera en RPA- 

robot och försöka analysera möjligheterna roboten har att erbjuda. Sådan forskning skulle 

vara betydelsefull för samtliga organisationer, då deras RPA-robotar kanske besitter 

kompetens som inte utnyttjas. 

 
Den andra frågeställningen var “Hur påverkas den implicita kunskapen när medarbetare 
ersätts med RPA?”. Denna rapport kom fram till att det finns flera sätt att bevara den 
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implicita kunskapen på. Dock stannade vi som forskare där, ett förslag hade därför varit  

att forska vidare kring vilket sätt att överföra implicit kunskap till explicit som är det mest 

fördelaktiga för organisationer. Alltså, vilka för- och nackdelar som finns med olika 

förslag, alternativt vilket sätt som fungerar bäst till olika typer av organisationer. 

 

Båda frågeställningarna kretsar kring RPA-robotar och hur dem påverkar organisationer. 

Men frågan är om just RPA är det mest fördelaktiga för organisationer eller finns det ännu 

bättre robot-programvaror som skulle kunna hjälpa organisationer ännu bättre? Detta 

skulle kunna vara något att forska vidare kring, i och med att vår avgränsning är just RPA. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor till samtliga organisationer 

- Vilka uppgifter kan RPA ta över i er organisation? 
- Vilka utmaningar dök upp vid implementering av RPA? 

- Vilka möjligheter kan RPA skapa? 

- Vilka andra för- och nackdelar kan RPA bidra med? 

- Hur påverkas den implicita kunskapen hos anställda av RPA? 

- Hur kan företaget behålla samma förståelse i verksamheten när RPA 
används? 
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