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Abstrakt 
Idag tar allt fler verksamheter egna initiativ till att driva en lättare typ av teknik för att på ett 
snabbare och effektivare sätt kunna uppfylla sina behov. Ett populärt exempel på en sådan 
teknologi är Robotic Process Automation (RPA) som används i verksamheter för att 
automatisera processer. Det som skiljer RPA från mer traditionella tekniker är att 
robotiseringsmjukvaran interagerar med användargränssnittet på samma sätt som en människa 
gör. Detta innebär att RPA inte är beroende av programmeringskunskaper och därmed kan 
hanteras av verksamheten själva, utanför IT-avdelningar. Detta utmanar strategic alignment 
som haft stor betydelse för hur organisationer bygger ett strategiskt sätt att arbeta med IT i 
verksamheten för att stödja affärsprocesser. Denna studie ämnar därför att undersöka hur 
relationen mellan IT-avdelningen och verksamheten påverkas genom att RPA införs i en 
organisation. Studien har utgått från en kvalitativ forskningsansats på tre olika organisationer. 
Resultatet visade att relationen mellan IT-avdelningen och verksamheten påverkas genom 
organisatoriska förändringar som sker när RPA införs i verksamheten där en ny avdelning 
uppkommer, RPA-avdelningen. Resultatet visade att det inte finns en tydlig uppdelning 
mellan IT-avdelningen och verksamheten, vilket gör att organisationer behöver hitta nya sätt 
att samarbeta och upprätthålla relationer på.   
 
Nyckelord: Strategic alignment, Robotic Process Automation, RPA, Lightweight IT och 
Heavyweight IT 



 

Abstract 
More businesses are taking their own initiative to drive a lightweight type of technology in 
order to be able to fulfill their needs in a faster and more efficient way. A popular example of 
such a technology is Robotic Process Automation (RPA) used in organization to automate 
processes. What distinguishes RPA from more traditional techniques is that the robotisation 
software interacts with the user interface in the same way as a human being does. This means 
that RPA is not dependent on programming skills and can be managed by the business itself, 
outside the IT-function. This challenges Strategic alignment, which has been of importance to 
how organizations built a strategic way of working with IT in the organization to support 
business processes. This study therefore aims to investigate how the relationship between the 
IT-function and the business is affected by the introduction of RPA in an organization. The 
study was based on a qualitative research approach at three different companies. The result 
showed that the relationship between the IT-function and business is affected by 
organizational changes that take place when RPA technology is introduced into the business 
where a new department arises, the RPA-function. The result showed that there is no clear 
division between the IT department and the business, which means that organizations need to 
find new ways to cooperate and establish relationships. 
 
Keyword: Strategic alignment, Robotic Process Automation, RPA, Lightweight IT and 
Heavyweight IT 
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1 Introduktion 
I följande avsnitt presenteras en beskrivning kring studiens bakgrund och problemområde där 
tidigare forskning har använts för att belysa dessa delar. Avsnittet avslutas med att presenterna 
studiens syfte och frågeställning. 
 
1.1 Bakgrund 
Informationsteknologi (IT) får en allt större betydelse för organisationer. Det blir allt viktigare för 
organisationer att hålla nere kostnader och utföra arbetsuppgifter effektivare för att klara den 
hårda konkurrensen på marknaden (Willcocks et al., 2015). Den framväxande tekniken har 
bidragit till att automatisering i allt högre grad kan utföra människors arbetsuppgifter och 
omvandla stora delar av arbetsmarknaden (Willcocks et al., 2015). Mycket av den offentliga 
debatten handlar om att automatisering kan bidra till en ökad arbetslöshet genom att människors 
arbetsuppgifter tas över av robotar som arbetar både snabbare och mer effektivt 
(Breman & Felländer, 2014; Berger & Frey, 2016; [1];[2];[3]). Mindre uppmärksamhet har dock 
ägnats åt att undersöka hur automatisering förändrar organiseringen av arbetet och de vidare 
effekterna på hur relationen mellan IT och organisering i stort förändras. En ny typ av 
automatisering är mjukvarurobotar som inte bara automatiserar arbetet utan också IT-lösningen i 
sig, vilket medför att mindre IT-kompetens krävs för att installera och underhålla sådana 
lösningar (Bygstad, 2015). Detta kan få som konsekvens att initiativet och ansvaret för IT delvis 
flyttas från IT-avdelningen till verksamheten (Bygstad, 2015). Denna förändring kan få stor 
påverkan på hela organisationen och relationen mellan IT-avdelningen och verksamheten i 
framtiden, vilket innebär att den samhälleliga konsekvensen av automatiserade arbetsplatser 
kan visa på andra förändringar än de som har uppmärksammats i dagens debatt. 
 
Henderson och Venkatraman formulerade i början av 1990-talet en modell för hur organisationer 
ska få IT att stödja verksamheten på ett effektivt sätt. Denna modell som kallas 
”strategic alignment model” har fått genomslag i dagens organisationer och handlar om att 
anpassa IT-strategin till affärsstrategi så att IT-avdelningen och verksamheten ska arbeta i linje 
mot samma mål. För att realisera organisationens strategi är det viktigt att IT organiseras på ett 
sätt som stödjer verksamheten i det dagliga arbetet (Avison, Jones, Powell & Jonson, 2004; 
Coltman, Tallon, Sharma & Queiros, 2015).  
 
För att uppnå ett effektivt och funktionellt IT-stöd, organiserar sig många organisationer idag 
utifrån en IT-avdelning och en verksamhet, som har bakgrund i de tankar som Henderson 
och Venkatraman (1993) belyser inom strategic alignmet. IT-avdelningen sköter verksamhetens 
centrala informationssystem där huvudfokus är att underhålla befintlig och framväxande teknik så 
att den stödjer verksamhetens affärsinriktning (Willcocks, Lacity & Craig, 2015; Henderson 
& Venkatraman, 1993). Verksamheten omfattar individer med god kännedom kring 
verksamhetens processer där huvudfokus är att driva affärer och skapa vinst för organisationen 
samt upprätthålla goda kundrelationer (Willcocks et al., 2015).  
 
På senare tid har en ny typ av teknik börjat komma in i organisationer. Robotic Process 
Automation (RPA) är ett populärt exempel på en sådan teknik som används av organisationer för 
att på ett snabbt och effektivt sätt kunna automatisera processer (Bygstad, 2015). RPA har visat 
framgångsrika resultat i praktiken, främst genom att öka effektiviteten och sänka kostnader 
genom att ersätta mänsklig arbetskraft med “digital arbetsstyrka” (Kirchmer, 2017). Det som 
skiljer RPA från tidigare lösningar är att tekniken inte behöver installeras som en del av IT-
infrastrukturen utan interagerar i gränssnittet på samma sätt som en människa gör. Själva 
konfigurationen är inte beroende IT-utvecklare då RPA anpassas genom grafiska processflöden 
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som liknar programvaran Microsoft Visio (Willcocks et al, 2015). Detta har medfört att tekniken 
kan införas och drivas direkt i verksamheten, och kringgår ofta IT- avdelningen (Bygstad, 2015). 
 
I takt med att RPA sprids i organisationer utmanas tanken om IT-avdelningens roll som stödjande 
i syfte för att uppnå en strategic aligment mellan IT och verksamhet, vilket länge använts för att 
definiera relationen mellan IT-avdelningen och verksamheten. Digitaliseringens utveckling har 
resulterat i att teknikinförande kan bedrivas utanför IT-avdelningen och möjliggör att 
verksamheten kan ta egna initiativ för att uppfylla sina behov. 
 
I tidigare forskning har två, och delvis motsägande, synsätt förts fram. Det ena synsättet framförs 
av Bygstad (2015) som argumenterar för att den här typen av tekniken ska vara frikopplad från 
IT-avdelningen och helt ägas och drivas av verksamheten. För att åstadkomma detta bör 
relationen mellan IT-avdelningen och verksamheten organisatoriskt sett vara löst kopplad. Vad 
som menas med lös koppling (loose coupling) är dock otydligt. Det andra synsättet grundas i 
resultatet från en undersökning (Wilcocks et al., 2015) som visade att RPA bidrog med 
effektivitet först när IT-avdelningen blev involverad. Däremot framkommer det inte hur IT-
avdelningen involverades för att RPA skulle bidra med effektivitet. Dessa två motsägelsefulla 
resultat pekar mot att det behövs mer studier av organisatoriska konsekvenser av hur RPA 
påverkar relationen mellan IT och verksamhet, vilket gör det till en viktig fråga att undersöka.  
 
1.2 Syfte och frågeställning 
Utifrån ovanstående problematisering ska denna studie därför undersöka: 
 
“Hur påverkas relationen mellan IT-avdelningen och verksamheten när RPA införs i en 
organisation?”  
 
Syftet med studien är att bidra med förståelse kring hur relationen mellan IT-avdelningen och 
verksamheten påverkas av RPA i praktiken. 
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2 Teori 
I detta avsnitt presenteras den litteratur som studien utgått från. Avsnittet inleds med en 
beskrivning över strategic alignment som lyfter vikten av en relation mellan IT-avdelningen och 
verksamheten. Sedan presenteras digital transformation strategy som en utveckling 
av strategic alignment, och betonar förändringsarbetet som organisationer står inför vid 
antagandet av ny teknik. Därefter beskrivs robotic process automation (RPA) som en ny typ av 
teknologi som utmanar den typ av strategic alignment som blir allt vanligare i organisationer. 
Avslutningsvis presenteras heavyweight IT och lightweight IT för att öka förståelse kring hur 
olika tekniker hanteras i organisationer.  
 
2.1 Strategic alignment 
Anpassning av informationssystem (IS) har sedan länge varit ett problem i organisationer. 
Problemet ligger i att anpassa teknik utifrån verksamhetens behov, vilket organisationer ofta 
misslyckas med (Van den Hoff & De Winter, 2011). Det räcker inte att bara införskaffa en ny 
teknik, verksamheten måste också förstå hur de kan utnyttja tekniken för att kunna erhålla ett 
affärsvärde (Van den Hoff & De Winter, 2011; Henderson & Venkatraman, 1999). Som ett svar 
på detta problem har strategic alignment fått en stor betydelse för hur organisationer bygger ett 
strategiskt sätt att arbeta med IT i verksamheten för att stödja affärsprocesser (Coltman et al., 
2015; Avison et al., 2004; Gerow, Grover, Thatcher, Roth, 2014). Denna typ av samarbete och 
anpassning mellan enheterna har bland annat visat positiva resultat genom ökad lönsamhet och 
konkurrensfördelar för organisationer (Avison et al., 2004). Strategic alignment ses också som ett 
svar för att organisationer ska kunna maximera sin avkastning på teknikinvesteringar (Coltman et 
al., 2015).  
 
Henderson & Venkatraman (1999) betonar att ingen enskild applikation, oavsett om den är 
toppmodern eller äldre, kan ge konkurrensfördelar om inte verksamheten kan nyttja tekniken på 
det sätt som den var tänkt. Detta kräver kontinuerlig anpassning mellan IT och verksamhet 
(Avison et al., 2004). Ledarskapet har också betydelse, att beslutsfattande tas utifrån 
verksamhetens affärs- och IT-strategi, men också har förståelse för förändringar i verksamheten. 
Strategic alignment kan också beskrivas genom olika modeller där ett populärt exempel är SAM 
(Coltman et al., 2015; Avison et al., 2004; Gerow et al., 2014). 
 
2.1.1 Strategic Alignment Model (SAM) 
Henderson och Venkatraman (1999) utformade i början av 1990-talet en strategic alignment 
model (SAM) som har blivit utgångspunkten för strategic alignment forskningen (Gerow et al., 
2014), se figur 1. Trots att modellen utvecklades under 90-talet används den fortfarande frekvent 
(Coltman et al., 2015; Avison et al., 2004; Gerow et al., 2014). Modellen består av fyra domäner. 
Två externa domäner som är strategiskt inriktade: verksamhetsstrategi och IT- strategi, samt två 
interna domäner som är inriktade på organisationens infrastruktur: verksamhetens infrastruktur 
och processer samt IS-infrastruktur och processer (Gerow et al., 2014, Figur 1). SAM bygger på 
både en strategisk och funktionell anpassning mellan dessa fyra domäner, om en av domänerna 
förändras bör resterande anpassas i linje med förändringen (Coltman et al., 2015). 
 
Den externa domänen inriktas på externa förhållanden utanför organisationen, hur 
organisationen ska bli konkurrenskraftigt gentemot sina konkurrenter och på sin marknad. 
Den interna domänen berör organisationens interna förhållanden som istället fokuserar på 
produktutveckling, organisationsstruktur och utformning av affärsprocesser. Den interna 
domänen handlar också om att upprätta kundservice och kvalitet, samt utveckla mänskliga 
resurser (Henderson &Venkatraman, 1999). 
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Figur 1. Strategic Alignment Model (SAM) (Henderson & Venkatraman, 1999, s.476) 

SAM-modellen har genom åren utvecklats och byggts på av andra forskare. Dessa modeller 
bygger fortfarande på behovet av att samordna relationen och samspelet mellan verksamhetens 
affärssida och IT. Maes, Rijsenbrij, Truijens & Goedvolk, (2000) utvecklar SAM genom att i 
sin modell betona informationens betydelse för strategic alignment. Där information, kunskap 
och kommunikation mellan enheterna beskrivs som nyckeln till framgångsrik anpassning. 
Författarna argumenterar även för vikten av att inkludera IT-avdelningen i strategisk planering 
och att IT- och affärsstrategi behöver en högre grad av anpassning ju mer integrerad tekniken 
blir (Maes et al., 2000). År 2014 tillkommer ett praktiskt ramverk för chefer, som till skillnad 
från tidigare forskning inriktas mer på att visa ett praktiskt värde med SAM-modellen. 
Ramverket kan användas för att hjälpa organisationer att identifiera den nuvarande 
anpassningsnivån mellan IT och verksamheten. Ramverket ska även vara ett stöd i att uppnå 
och bevara anpassning och samspel mellan enheterna (Avison et al., 2004). Grover, Kearns & 
Sabherwal (2014) utvecklar SAM-modellen genom att förstärka kunskapsintegration som en 
viktig del av strategic alignment. Kunskapsintegration kan innefatta att individer delar och 
kombinera kunskaper för att på så sätt kunna generera nya kunskaper inom en grupp (Grover et 
al., 2014).  
 
2.1.2 SAM-modellen, det interna perspektivet 
Det interna perspektivet i SAM-modellen kan delas in i tre olika delar: infrastruktur, processer 
och kompetenser. På IT-sidan kan infrastruktur handla om portföljen eller uppsättningen av 
applikationer, olika programvaror, hårdvara, dataarkitektur och kommunikation (Henderson & 
Venkatraman, 1999). Processer är inriktade på centrala driften av IS-infrastrukturen så som 
systemutveckling, underhåll och övervakning. Kompetensdelen innebär att anställa, utbilda och 
utveckla de individer som krävs för att upprätthålla och effektivt hantera IS-infrastrukturen. I det 
interna verksamhetsperspektivet kan infrastruktur innebära att utformning av verksamhetens 
struktur med roller, ansvar och ledning. Processer är inriktade mot utformningen av 
verksamhetsprocesser som ska stödja verksamhetsstrategin. Kompetenser handlar om att anställa, 
utbilda och utveckla de individer som behövs för att upprätthålla och genomföra given strategi 
(Henderson & Venkatraman, 1999). 
 
Kopplingen mellan verksamhet och IT i det interna perspektivet bygger på en integration av 
verksamhetens och IT-funktionens processer, framförallt på en operativ nivå (Henderson & 
Venkatraman, 1999). Denna integration ska säkerställa att verksamhetens krav och 
förväntningar uppfylls med hjälp av IT-avdelningens förmåga. 
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2.1.3  Digital Transformation Strategy 
Digital transformation strategy bygger vidare på Henderson & Venkatramans (1999) diskussioner 
om behovet av anpassning och samarbete mellan IT-avdelningen och verksamheten (Matt, Hess 
& Benlian, 2015). Digital transformation strategy fokuserar på förändringsarbetet som 
organisationer står inför vid antaganden av ny teknik (Matt et al., 2015). Ny teknik inverkar ofta 
på stora delar av organisationen och går över gränser, både internt och externt. För att kunna 
hantera dessa förändringar har det av den anledningen blivit allt viktigare att formulera en digital 
transformation strategy (Bharadwaj et al., 2013). Bharadwaj et al., (2013) beskriver begreppet 
“Digital Transformation Strategy” som en övergripande strategi som ska sammanföra IT-
strategier och affärsstrategier. Strategin kan också likna en skiss som ska stödja organisationen i 
förändringsarbetet och hur arbetet ska styras samt koordineras (Bharadwaj et al., 2013). 
 
Anledningen till att digital transformation strategy kan vara nödvändig är att organisationers IT- 
strategier många gånger är koncentrerade på förvaltning av IT-infrastruktur och mer begränsad på 
att driva ny teknik och innovationer i affärsutveckling (Matt et al., 2015). IT-strategier tar ofta 
inte hänsyn till förändringar av verksamhetens processer och struktur som behöver stämma 
överens med tekniken (Matt et al., 2015). Verksamhetens affärsstrategier fokuserar istället på 
produkter, organisatoriska aspekter och på processer. Dessa strategier har en bredare utformning. 
Även om verksamhetens affärsstrategi vanligen inkluderar möjligheter och effekter av digital 
teknik, så saknas det ofta en plan och stöd för omvandlingen i organisationen (Matt et al., 2015). 
 
Digital transformation strategy kan delas in i fyra dimensioner. Dessa fyra dimensioner är: 
användning av teknik, förändringar i struktur, förändringar i värdeskapande och ekonomiska 
aspekter (Hess et al., 2016). Teknikdimensionen handlar om hur företag väljer att nyttja tekniken, 
om de vill bli marknadsledare eller använda teknik som ett hjälpmedel för att uppfylla 
verksamheten mål. Värdeskapandedimensionen handlar om hur tekniken ska hanteras i 
verksamhetens värdekedja för att generera nytta (Matt et al., 2015). Strukturella dimensionen 
handlar om förändringar i organisationen. Om tekniken medför mindre förändringar i strukturen 
kan det vara bättre att integrera tekniken i den befintliga organisationsstrukturen. Om ny teknik 
istället medför betydande förändringar kan det istället vara bättre att skapa en underordnad enhet 
inom organisationen (Hess et al., 2016). Däremot kan de tre tidigare dimensionerna bara 
förändras efter att den ekonomiska dimensionen har beaktats (Hess et al., 2016). 
 
Då digital teknik förändras i hög takt kan digital transformation strategy behöva utvärderas och 
omformuleras kontinuerligt (Matt et al., 2015). Matt et al., (2015) föreslår CIO, VD:n eller en ny 
roll, Chief Digital Officer (CDO), som potentiella kandidater för att leda och ansvara för digital 
transformation strategy. 
 
2.2 Robotic Process Automation (RPA) 
Robotic process automation (RPA) är ett populärt exempel på lightweight IT som blir allt 
vanligare i verksamheter. RPA är en mjukvara som används i verksamheter för att automatisera 
standardiserade arbetsuppgifter (Willcocks et al., 2015). RPA har visat framgångsrika resultat i 
praktiken, främst genom att öka effektiviteten och sänkta kostnader genom att ersätta mänsklig 
arbetskraft med “digital arbetsstyrka” (Kirchmer, 2017). Tekniken bygger på att efterlikna en 
användare genom att interagera med användargränssnittet på samma sätt som en människa gör 
(Asatiani & Penttinen, 2016). 
 
Utifrån en viss uppsättning regler kan roboten exempelvis navigera genom en applikation eller 
fylla i dataformulär (Willcocks et al., 2015). RPA används ofta för att överföra data från ett 
system och till ett annat (Willcocks et al., 2015). Processer som är lämpliga att automatisera med 
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hjälp av RPA är höga volymer av enkla och rutinbaserade uppgifter, där varje steg kan 
dokumenteras i en viss ordningsföljd (Asatiani & Penttinen, 2016). 
 
Som Willcocks et al., (2015) beskriver har affärsprocesser automatiserats i många år med hjälp av 
andra verktyg som Business Process Management (BPM). Det som skiljer RPA från BPM är att 
RPA kan kategoriseras som en lightweight IT då tekniken bygger på en front-end lösning som 
inte stör underliggande datorsystem. Till skillnad från BPM kräver inte RPA några 
programmeringskunskaper vid konfigurering (Willcocks et al., 2015). RPA konfigureras vanligen 
av medarbetare med verksamhets- och IT-kunskap, då det är av stor vikt att förstå och ha kunskap 
om verksamhetens processer (Kirchmer, 2017). Själva konfigurationen är inte beroende av IT-
utvecklare då RPA anpassas genom grafiska processflöden som liknar visualiseringsverktyg som 
Microsoft Visio (Willcocks et al., 2015). Att verksamheten själva anpassar RPA kan därför 
möjliggöra bättre anpassningar till verksamheten. Detta har lett till att RPA vanligen kringgår IT-
avdelningar och istället bedrivs från verksamhetens sida (Willcocks et al., 2015). 
 
2.2.1 Heavyweight IT och Lightweight IT 
Digital teknik kan delas in under två olika kategorier. För att öka förståelse för RPA föreslår 
Bygstad (2015) två begrepp, heavyweight IT och lightweight IT. 
 
Heavyweight IT är ett samlingsbegrepp på den ena teknologiska trend som Bygstad (2015) 
beskriver. Detta begrepp innefattar tyngre och komplexare IT-system som traditionellt hanteras av 
IT-avdelningen, och som ligger till grund för verksamheters informationshantering. Enterprice 
Resource Planning (ERP) och andra transaktionssystem är vanliga exempel på denna typ av 
system (Bygstad, 2015). Heavyweight IT innebär ofta mer avancerade systemintegrationer och 
databaslösningar, och beskrivs därmed som systematiska och kvalitetsorienterade (Bygstad, 
2015). Nackdelen är att dessa lösningar ofta är dyra och att Heavyweight IT inte är en optimal 
lösning för att besvara verksamheters snabba behov av innovation (Bygstad, 2015). 
 
Lightweight IT beskrivs som ett samlingsbegrepp för en lättare och billigare typ av teknik som 
blir allt vanligare i organisationer (Willcocks et al., 2015). Lightweight IT beskrivs som det nya 
paradigmet för mobila appar, sensorer, robotar och internet of things (Bygstad, 2015). Där RPA är 
ett vanligt exempel. Lightweight IT kan också ses som en arena för innovation, där tekniken kan 
svara på verksamheters omedelbara behov. Lightweight IT passar som ett bra komplement för de 
uppgifter som heavyweight IT vanligtvis lyckas mindre bra med, nämligen besvara användares 
enkla och omedelbara behov (Bygstad, 2015). Centralt för lightweight IT är att tekniken vanligen 
hanteras av verksamheten, avskilt från IT-avdelningen (Zimmermann, Rentrop & Felden, 2014). 
Lightweight IT kan till skillnad från heavyweight IT hanteras av personer utan 
programmeringskunskaper, konfigureringen utförs istället av användarna själva eller av 
systemleverantörerna (Willcocks et al., 2015). 
 
Att lightweight IT sprids allt mer i organisationer är inte ovanligt med tanke på digitaliseringens 
framfart och de nya behov som organisationer står inför (Zimmermann et al., 2014). IT-chefer står 
inför situationer där IT-resurser används för att stödja organisationens befintliga system, vilket 
ger allt för lite utrymme för digitalisering och affärsutveckling. Situationen leder till att många 
organisationer organiserar lightweight IT initiativ utanför IT-avdelningen (Willcocks et al., 2015). 
I likhet med detta argumenterar Bygstad (2015) att utvecklingen av lightweight IT bör hållas 
utanför IT-avdelningen för att ha en chans och uppnå sin fulla potential och kunna bidra till 
innovation. Mer specifikt föreslår Bygstad (2015) att relationen mellan teknikerna bör vara löst 
sammankopplade och har därmed utformat tre designprinciper för att öka förståelsen kring detta: 
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1. Relationen ska vara löst kopplat tekniskt 
Bygstad (2015) uttrycker att integrationen mellan lightweight- och heavyweight IT är komplex 
och dyr. Detta beror främst på att teknikerna är olika och skiljer sig åt. Bygstad (2015) hävdar att 
lightweight IT lösningar först ska stödja arbetsprocesserna framgångsrikt innan de integreras med 
heavyweight IT. Enligt författaren riskerar organisationen att bromsa innovationsprocessen om 
lightweight- och heavyweight IT integreras för tidigt. En integration mellan teknikerna skulle 
också öka de initiala kostnaderna och rekommenderas därför att utvecklas som en fristående 
lösning (Bygstad, 2015). 
 
2. Relationen ska vara löst kopplat organisatoriskt 
Bygstad (2015) argumenterar för att heavyweight IT inte är lämpat för lightweight IT. 
Lightweight IT är ett område som kännetecknas av ständig utveckling och innovation. Bygstad 
(2015) argumenterar för att IT-avdelningen inte heller har de resurser eller den tid som krävs för 
att engagera sig i lightweight IT lösningar, vilket gör att innovation bedrivs bäst genom att 
utveckla lösningar utanför IT-avdelningen. Bygstad (2015) föreslår därmed att teknikerna bör 
hanteras separata och i olika avdelningar. 
 
3. Relationen ska vara löst kopplade i form av standarder 
Det är vanligt att organisationer antar att standardisering kan underlätta relationen mellan 
heavyweight- och lightweight IT (Bygstad, 2015). Men enligt Bygstad (2015) är standarder ett 
hinder för lightweight IT lösningar. Problemet med standarder är att utvecklingsprocessen tar 
längre tid, vilket i sin tur bromsar innovationsprocessen och motivationen för utvecklarna. 
 
Genom dessa tre design-principer definierar Bygstad (2015) vad relationen mellan heavyweight 
IT och lightweight IT kännetecknas av i förhållande till en så kallad “lös koppling”. Det 
framkommer dock inte hur detta förhållande ska uppnås vilket gör att balansen mellan dessa 
tekniker inte alltid är självklar. I likhet med detta citerar Willcocks et al., (2015) ”Det centrala 
problemet vi har uppmärksammat är hur du balanserar behovet av IT i termer av styrning, 
säkerhet och flexibilitet med verksamhetsbehov för snabb leverans, billiga automatiserande 
lösningar mot pressande verksamhetsbehov som exempelvis bättre information, 
processförbättring, förbättrad kundservice, förmåga att svara på förändrade marknadsvillkor” 
(s.29, egen övers.) vilket förstärker tvetydigheten kring relationen mellan teknikerna. 
 
2.3 Sammanfattning av teori 
Att anpassa informationssystem i linje med verksamheten på ett sätt som stödjer deras behov har i 
decennier varit en utmaning för organisationer (Van den Hoff & De Winter, 2011). Som svar på 
denna utmaning har organisationer byggt upp ett strategiskt samarbete mellan IT-avdelningar och 
verksamheter för att IT ska kunna stödja verksamheters affärsprocesser (Avison et al., 2004). 
Strategic alignment model (SAM) upprättades 1993 av Venkatraman & Henderson (1999) och har 
sen dess varit grunden för strategic alignment. Modellen har sedan utvecklats vidare och byggts 
på av andra författare. Den ursprungliga och de vidareutvecklade SAM-modellerna bygger 
framförallt på en relation mellan verksamhet och IT (Grover, Kearns & Sabherwal, 2014). 
Traditionellt sätt har IT-avdelningar bistått verksamheter med utveckling och underhåll av 
verksamheters informationssystem, dessa tyngre system kan kategoriseras med begreppet 
heavyweight IT. Däremot blir det allt vanligare med lightweight IT som kommer in i 
verksamheter (Bygstad, 2015). Robotic process automation är ett exempel på denna teknik som 
allt mer sköts från verksamhetens sida och beskrivs ofta kringgå IT-avdelningar (Bygstad, 2015), 
och på detta sätt kan utmana strategic alignment. Transformation strategy beskrivs däremot som 
en strategi som organisationer kan använda sig av vid införande av ny teknik som blir allt 
viktigare för att hantera de förändringar som tekniken medför (Matt, Hess & Benlian, 2015). 
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3 Metod 
I följande avsnitt beskrivs studiens tillvägagångssätt för att kunna besvara vald frågeställning. De 
områden som behandlas är vald forskningsansats, litteraturstudiens och datainsamlingens 
genomförande, samt vilka urval som har gjorts. Därefter följer en redogörelse kring vilken 
analysmetod som har använts och vilka etiska överväganden som gjorts samt en avslutande 
metoddiskussion för att belysa ett kritiskt förhållningssätt till studien. 
 
3.1 Forskningsansats 
Syftet med studien är att undersöka hur relationen mellan IT-avdelningen och verksamheten 
påverkas i samband med att organisationer inför RPA. För att undersöka frågan har en kvalitativ 
forskningsansats valts. En kvalitativ forskningsansats är tolkande och möjliggör djupare förståelse 
för de problem som studeras (Myers, 2013). En kvalitativ ansats kan också möjliggöra en ökad 
förståelse för hur individer fungerar i den omgivning som de vistas i och ge en inblick i 
förhållanden (Myers, 2013). Valet av kvalitativ forskningsansats baserades på att den var bättre 
lämpad för att uppnå en ökad förståelse för hur ny teknik kan påverka förhållandet mellan IT-
avdelningen och verksamheten i organisationer. Då problematiseringen bygger på huruvida 
tekniken medför förändringar kring hantering och organisering och därmed relationen, så finns 
det flera aspekter som är viktiga att förstå. För att öka förståelsen kan detaljrika beskrivningar 
vara avgörande. Relationer bygger på ett utbyte mellan två eller flera individer som arbetar på 
olika enheter, vilket innebär att samtliga perspektiv är viktiga att förstå. För att studera relationer 
kan det vara betydande att individer får möjligheten att berätta sina egna upplevelser, vilket kan 
vara svårt att beskriva om svaret ska vara kort och koncist. Genom en riklig datainsamling kan 
forskaren lättare urskilja nyanser och komplexitet (Tracy, 2010), vilket också kan vara värdefullt 
när relationer ska studeras. En kvalitativ forskningsansats associeras ofta med intervjuer 
(Denscombe, 2009). Genom intervjuer har samtliga respondenter kunnat beskriva sitt synsätt på 
verkligheten, vilket har varit till hjälp för att kunna besvara undersökningens frågeställning. 
Genom inte alltför styrda intervjuer har respondenterna haft friheten att utveckla svaren på 
samtliga frågor. 
 
3.2 Litteraturstudie 
En litteraturstudie genomfördes för att samla in förkunskaper inom Strategic Alignment, Digital 
Transformation Strategy, Robotic Process Automation (RPA), Heavyweihgt IT 
och Lightweight IT i syfte för att få ökad förståelse för studiens problemområde. Litteraturstudien 
har också utgjort grunden för att kunna beskriva vad tidigare forskning har identifierat inom 
områdena.  
 
Litteraturstudien bygger på vetenskapliga artiklar och journaler. Sökmotorer och databaser som 
använts vid litteraturstudien är: Google scholar, Scopus och One search. För att hitta relevanta 
artiklar har följande sökord använts: Strategic alignment, Robotic Process Automation, 
RPA, Strategic alignment and RPA, Strategic alignment model, SAM, Transformations Strategy, 
Digital Transformation Strategy, Lightweight IT och Heavyweight IT. För att identifiera vilka 
artiklar som var relevanta för vår studie lästes först abstrakt. I ett nästa urvalssteg lästes 
artiklarnas inledning och slutsats igenom för att få en tydligare bild av artiklarnas innehåll. 
Artiklar som kunde vara användbara för vår studie lästes slutligen igenom och samlades i ett 
gemensamt dokument. Där sammanfattades begrepp som framkom i artiklarna och även en 
summering kring innehållet för att förstå hur varje artikel var relevant för vår studie. 
 
Artiklarna har också granskats utifrån citeringar, publiceringsår och tidskrifter. Som Webster & 
Watson (2008) beskriver finns de viktigaste bidragen med stor sannolikhet inom de ledande 
tidskrifterna. Artiklar från Basket of Eight har därför uppmärksammats extra mycket. Artiklar har 
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också valts ut genom att identifiera vilka författare som är viktiga inom respektive 
forskningsområde, som exempelvis Henderson och Venkatraman (1999) 
för strategic alignment, Bygstad för heavyweight- och lightweight IT, 
och Willcocks för robotic process automation. Vi har gjort vad Webster & Watson (2008) 
beskriver som en sökning bakåt, vilket betyder att referenslistan granskas för att för att finna äldre 
relevanta artiklar. Genom en sökning bakåt identifierades Henderson och Venkatramans artikel 
från 1999 som utgör en viktig grund för strategic alignment forskning. Vi har även gjort en 
sökning framåt, som innebär att studera vilka vetenskapliga artiklar som har citerat en ursprunglig 
källa (Webster & Watson, 2008). En sökning framåt har använts i vår studie för att undersöka 
hur strategic alignment forskning och SAM-modellen har utvecklats vidare av andra författare. 
Genom att utföra en sökning framåt har artiklar kring digital 
transformation strategy uppmärksammats, vilket har varit användbart för vår studie. 
 
3.3 Datainsamling 
För att samla kunskap och förståelse för hur RPA påverkar relationer i en organisation har 
datainsamlingen utgått från intervjuer. Intervjuerna har genomförts på respondenternas 
arbetsplatser. Eftersom det idag saknas forskning kring hur införandet av RPA påverkar relationen 
mellan IT-avdelningen och verksamheten, har respondenternas tolkningar och åsikter varit 
avgörande. Frågor kring teknik, hantering, organisering och samarbeten mellan olika enheter har 
varit betydande för att kunna förstå relationer. 
 
Insamlingen av data bygger på semistrukturerade intervjuer som innebär att frågorna är 
förutbestämda med möjlighet för följdfrågor (Denscombe, 2016). Semistrukturerade intervjuer 
har varit till hjälp när respondenterna exempelvis har beskrivit hur en ny avdelning har påverkat 
relationen. Följdfrågor kunde då möjliggöra en dialog med respondenterna och en djupare 
förståelse för varför RPA behöver både verksamhets- och IT-kompetens för att uppnå effektiv 
teknikanvändning. Beroende på vad respondenten svarat följde olika följdfrågor för att både 
kunna följa upp det antaganden och ordval som använts. Detta bidrog till djupare insikter i hur 
organisationsförändring har påverkat relationer. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) är 
semistrukturerade intervjuer mest lämpade i studier som antingen är explorativa eller förklarande 
där metoden hjälper forskaren att utforska ämnet och förklara teman. Semistrukturerade intervjuer 
innebär också att frågorna inte behöver ställas i samma ordning som i intervjuguiden (Bryman, 
2011). 
 
Datainsamlingen bygger på en intervjuguide som är uppdelade i sex olika teman (Se bilaga 1). 
Dessa består av följande: Tema (1) Personlig information, tema (2) Inledande om RPA, tema (3) 
RPA i organisationen, tema (4) RPA och medarbetare, tema (5) Involvering och samarbete mellan 
IT-avdelningen och verksamheten, tema (6) Involvering och samarbete med konsulter. Då studien 
utgår från att undersöka relationen mellan IT- avdelningen och verksamheten har vi använt oss av 
metoden brainstorming för att identifiera relevanta frågor som skulle kunna hjälpa oss att besvara 
frågeställningen. Dessa frågor har sedan delats in under sex olika teman beroende på frågans 
karaktär.  
 
Flera respondenter önskade att få tillgång till frågorna innan intervjutillfället. Av den anledningen 
skickades ett dokument ut via e-post cirka en vecka innan intervjun. Dokumentet innehöll vår 
intervjuguide och syftet med undersökningen. I dokumentet fanns också information om att 
undersökningen utgår från Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer (Se 3.6). 
 
Studien bygger på fem intervjuer, där tidsintervallen per intervju var mellan 45–70 minuter. En 
intervju genomfördes som en gruppintervju där två respondenter deltog samtidigt. Detta var ett 
önskemål från respondenterna. Intervjuerna dokumenterades med hjälp av ljudinspelning och 
stödanteckningar. Ljudinspelningen möjliggjorde att alla detaljer från respondenternas svar kunde 
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tas tillvara på och att ingen information gick förlorad. Efter varje intervjutillfälle transkriberades 
ljudinspelningen. En intervjuperson godkände inte ljudinspelning, i detta fallet antecknades 
respondentens svar löpande med hjälp av en dator. 
 
3.4 Urval 
För att besvara studiens frågeställning har ett antal urvalskriterier valts. Eftersom studien 
undersöker hur RPA påverkar relationen mellan IT-avdelningen och verksamheten, var det ett 
krav att utföra undersökningen i organisationer som använder RPA i sitt dagliga arbete. Studien 
har genomförts på tre stora organisationer som är verksamma inom den privata sektorn. 
Anledningen till att vi valde stora organisationer är för att större organisationer ofta hanterar en 
större mängd repetitiva arbetsuppgifter och kan därför ha ett ökat behov av RPA. 
Som Willcocks et al., (2015) beskriver är RPA optimalt för stora volymer av standardiserade 
processer. 
 
Ett annat urvalskriterium var att organisationer skulle ha använt RPA i minst ett år för att 
säkerställa att organisationerna erhållit tillräckligt med kunskap och erfarenheter inom området 
samt att det gick att identifiera organisatoriska effekter av införandet. Detta var särskilt viktigt för 
att kunna få djupare förståelse för hur ny teknik påverkar relationen mellan IT-avdelningen och 
verksamheten i en organisation. 
 
Då studien syftar till att undersöka hur RPA påverkar relationen mellan IT-avdelningen och 
verksamheten har dessa två enheter använts som utgångspunkt vid valet av 
respondenter. Respondenter från olika avdelningar har tillfört olika perspektiv men har också 
visat på spänningar och komplexitet som kan uppstå i relationen när ny teknik som RPA antas i 
organisationer. Vi har valt intervjupersoner som har ledande befattningar inom RPA- och IT-
avdelningen. Anledningen till att RPA-chefer har valts är att dessa personer haft stark koppling 
till verksamheten både innan RPA infördes och i nuläget. Att personer i ledande befattning har 
valts baseras på respondenternas insikt kring detaljer i RPA-projektet men också för deras 
kännedom kring arbetet på respektive avdelningar. Respondenter från verksamheten och RPA-
avdelningen benämns för verksamhet 1, verksamhet 2 och verksamhet 3. På samma sätt benämns 
respondenter från IT-avdelningen som IT 1, IT 2 och IT 3. 
 
I tabellen nedan presenteras samtliga respondenter utifrån befattning och organisationer samt 
information om intervjutiderna. Med hänsyn till respondenterna och organisationerna har namnen 
behandlats anonymt och därför ersatts med fiktiva namn. 
 
Organisation Respondent Befattning Intervjutid 
Organisation A Verksamhet 1 Verksamhets- och 

RPA-chef 
60 min 

Organisation A IT 1 IT-chef 70 min 
Organisation B Verksamhet 2 RPA-chef 70 min 
Organisation B IT 2 IT-chef 60 min 
Organisation B IT 3 Gruppchef IT- 

avdelningen 
60 min 

Organisation C Verksamhet 3 RPA-chef 45 min 
Tabell 1. Intervjupersoner 

Nedan följer en kort sammanfattning av de organisationer och respondenter som deltagit i 
undersökningen. 
 
Organisation A är en stor organisation inom i byggbranschen. Organisationen startade sin 
robotiseringsresa i slutet på år 2017 och har internt tre personer som är verksamma inom 
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RPA. Verksamhet 1 har arbetat inom organisationen i 7 år och är idag chef för RPA-avdelningen. 
Verksamhet 1 har varit ansvarig för RPA-projektet. IT 1 har arbetat i organisation i 2 år och är IT-
chef. Inom RPA-projektet har IT 1 varit ansvarig för de tekniska bitarna av RPA. 
 
Organisation B är en större organisation som är verksamma inom bank- och finansbranschen. 
Organisationen startade sin robotiseringsresa under mitten av 2016 och har internt 6 personer som 
är verksamma inom RPA. Verksamhet 2 har arbetat i organisationen i 6 år. Under dessa år har 
respondenten varit anställd som gruppchef inom projektledning. Verksamhet 2 startade igång 
RPA-projektet och har sedan dess haft en chefsroll inom projektet. IT 2 har arbetat 
inom organisationen i 1,5 år som IT-chef för olika systemutvecklingsteam. IT 3 har arbetat i 
organisationen i 1 år som gruppchef för systemutvecklingsteamet och är ansvarig för de system 
som RPA-mjukvaran arbetar i. 
 
Organisation C är en större organisation som är verksam inom hälso- och hygien branschen. 
Organisationen startade sin robotiseringsresa under början på år 2016 och har internt 8 personer 
som är verksamma inom RPA. Verksamhet 3 har arbetat inom organisationen i 4 år och har 
arbetat som projektledare för RPA-projektet. Respondenten är i dagsläget RPA-chef. 
 
3.5 Analysmetod 
Innan datainsamlingen analyserades utfördes en transkribering för att sammanställa all 
information från ljudinspelningarna till löpande text. För att strukturera datainsamlingen och lyfta 
fram relevant information tillämpades en tematisk analys. En tematisk analys beskriver 
betydelsen av kontinuerlig reflektion över genererade koder och sambandet mellan koder 
(Fejes och Thornberg, 2014). I denna studie har detta tillvägagångssätt använts för att enklare 
identifiera påverkan på relationen mellan IT-avdelningen och verksamheten i samband med att 
RPA införs i en organisation. Undersökningen har utgått från en checklista som är specifikt 
framtagen för att säkerställa ett tematiskt tillvägagångssätt (Braun & Clarke, 2006). Nedan 
presenteras de olika stegen för studiens tematiska analys. 
 
Bekanta sig med insamlad data handlar om att forskaren kan uppnå ett greppbart material genom 
att transkribera insamlad data (Braun & Clarke, 2006). Efter varje intervju har datainsamlingen 
transkriberats, där ljudinspelningar har skrivits ner till text. En respondent ville inte bli inspelad 
och i detta fall valde vi att tillsammans gå igenom dessa anteckningar omgående. På så sätt kunde 
mindre tydliga meningar från våra anteckningar klargöras medan minnet var färskt. 
 
Generera inledande koder handlar om att producera koder från data, koder som bedöms 
meningsfulla för studien. Det handlar även om att reducera data och göra den mer hanterbar 
(Braun & Clarke, 2006). I studien har detta utförts genom att granska den transkriberade 
datainsamlingen. Detta för att identifiera återkommande begrepp och händelser som 
respondenter har beskrivit. Varje respondent tilldelades en egen färgkod som användes vid 
kodningen. En återkommande kod har exempelvis varit “RPA-avdelningen”. 
 
Söka efter teman. Enligt Braun & Clarke (2006) används de genererade koderna för att skapa 
övergripande teman, vilket har använts i studien för att underlätta struktur på resultat och analys. 
Först kodades varje intervju separat, därefter samlades gemensamma koder från olika 
respondenter under gemensamma teman. De olika färgkoderna kunde särskilja och tydliggöra 
vilken respondent som sagt vad. Inledningsvis identifierades sju olika teman. Följande teman som 
identifierades var följande: Upphandling av RPA, Involvering av medarbetare vid antagandet av 
RPA, RPA-projekt växer fram till en RPA-avdelning, Kompetenser inom RPA-avdelningen, 
Relationen mellan IT-avdelningen och verksamheten, Ovisst ägandeskap av RPA och Åtgärder 
för att uppnå en relation. 
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Granska teman handlar om att granska de framtagna teman i syfte att reducera information som 
inte är relevant för att besvara studiens frågeställning. Granska teman kan också innebära att 
omorganisera teman för att uppnå en tydligare struktur (Braun & Clarke, 2006). Efter en 
granskning av våra teman valde vi att ändra benämningen på temat “Relationen mellan IT-
avdelningen och verksamheten” till “RPA har ett underliggande beroende”. Detta då tidigare 
benämningen kunde uppfattas vilseledande och skapa en bild av att detta tema endast var relevant 
för att besvara studiens frågeställning. Vi valde även att skapa tre underteman, dessa var 
följande: Underliggande beroende mellan heavyweight- och lightweight IT, Underliggande 
beroende av IT-avdelningen samt Kompetenser inom RPA-avdelningen- 
 
Definiera och namnge teman innebär att granskade teman namnges och analyseras för att 
identifiera det specifika i varje tema (Braun & Clarke, 2006). Slutliga huvudteman och 
underteman som har använts för att strukturera resultatet var följande: 4.1 Upphandling av RPA, 
4.2 Involvering av medarbetare vid antagandet av RPA, 4.3 RPA-projekt växer fram till en RPA-
avdelning, 4.3.1 Kompetenser inom RPA-avdelningen, 4.4 RPA har ett underliggande beroende, 
4.4.1 Underliggande beroende mellan heavyweight och lightweight IT, 4.4.2 Underliggande 
beroende av IT-avdelningen, 4.5 Ovisst ägandeskap av RPA och 4.6 Åtgärder för att uppnå en 
relation. 
 
Resultatets teman strukturerades därefter in i övergripande teman baserat på hur de olika teman 
kunde beskriva hur relationen mellan IT-avdelningen och verksamheten påverkas när RPA införs 
i en organisation. Analysen strukturerades utifrån följande teman: 5.1 Ny organisatorisk enhet, 
RPA-avdelningen, 5.2 RPA är delvis frigjord men ändå beroende av IT-avdelningen samt 5.3 
RPA ger upphov till spänningar och ställer nya krav på strategic alignment. 
 
Vidare har olika rubriker lyfts fram i diskussionsavsnittet för att tydliggöra studiens slutsats. 
 
3.6 Etiska överväganden 
Under studiens genomförande har etiska principer tagits hänsyn till. Dessa principer syftar till att 
skydda personer som har valt att delta i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra allmänna huvudkrav som är viktiga att förhålla sig till vid 
en undersökning. 
 
Informationskravet handlar om att forskaren ska informera och tydliggöra syftet med 
undersökningen för deltagaren (Vetenskapsrådet, 2002). Detta togs i beaktning genom att innan 
intervjun informera respondenterna om studiens syfte samt det bakomliggande intresset för 
undersökningen. I denna studie fick samtliga respondenter ta del av en intervjuguide som 
skickades innan intervjutillfället. Detta möjliggjorde att respondenterna kunde ta del av syftet med 
studien innan intervjutillfället samt ge en möjlighet att förbereda sig. 
 
Samtyckeskravet innebär att deltagare har rätt till att själv bestämma över sin medverkan och på 
vilka villkor de ska delta i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna hade även 
valmöjlighet att avbryta sitt deltagande i studien, då deltagandet var frivilligt. Samtyckeskravet 
följdes även genom att samtliga respondenter fick frågan om de godkände ljudinspelning i 
samband med intervjutillfället. 
 
Konfidentialitetskravet handlar om att personuppgifter ska behandlas konfidentiellt i syfte att 
skydda information från obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). I studien har detta tagits i hänsyn till 
genom att benämna både respondenter och organisationer med fiktiva namn. Den personliga 
informationen har även behandlas med tystnadsplikt och förvarats oåtkomligt för utomstående. 
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Nyttjandekravet innebär att all insamling av uppgifter endast får användas för forskningssyfte 
(Vetenskapsrådet, 2002). Med hänsyn till nyttjandekravet har datainsamlingen endast använts i 
syftet att besvara undersökningsfrågan. Studien har inte heller utlånats till andra kommersiella 
eller icke-vetenskapliga syften. 
 
3.7 Metoddiskussion 
Som Tracy (2010) beskriver är det viktigt att upprätta kvalitet inom studier. För att uppnå kvalitet 
inom studier kan kvalitetsaspekter som trovärdighet, ärlighet och transparens vara viktigt att 
förhålla sig till vid en kvalitativ studie. 
 
3.7.1 Trovärdighet 
En kvalitetsaspekt är trovärdighet som enligt Tracy (2010) förstärkas genom en omfångsrik 
data och genom att ge utrymme för reflektion. Genom en kvalitativ forskningsansats har 
relationer kunnat studeras djupare och inte enbart konstatera att de finns. Vid intervjuerna gavs 
därför stort utrymme för informanterna att reflektera kring hur RPA förändrat verksamheten och 
hur införandet påverkat dem själva, det egna arbetet och organisationen i stort. Detta gjordes för 
att få varje respondents egna perspektiv på relationen och samarbetet mellan IT-avdelningen och 
verksamheten. 
 
Enskilda intervjuer kan möjliggöra en djupare insikt i sociala och personliga frågor (Bryman, 
2011). Efter önskemål har en av intervjuerna utförts i grupp vilket kan ha inverkat på resultatet, 
där svaren kan påverkats av andras åsikter och synsätt. Det kan också finnas fördelar med 
gruppintervjuer där frågor i grupp kan uppmuntra till en diskussion (Bryman, 2011). I studien 
uppmärksammades framförallt fördelarna med en gruppintervju där respondenterna lyfte flera av 
frågorna till en detaljrik diskussion. För att möjliggöra att samtliga respondenters perspektiv lyftes 
fram ställdes varje fråga till en respondent i taget, där svarsordningen varvades mellan 
respondenterna. 
 
Respondenter i studien har valts utifrån två olika ”avdelningar”, IT-avdelningen och 
verksamheten. Detta för att studera relationen utifrån mer än endast ett perspektiv. Detta har bland 
annat visat skilda syner och sanningar. Däremot finns det fler perspektiv som hade kunnat vara 
intressanta att också studera. Exempelvis medarbetare på olika avdelningar och personer i 
ledningsgrupper.   
 
Däremot finns det flera faktorer som kan ha påverkat resultatet. En kvalitativ ansats har använts 
för att skapa förståelse för respondenternas uppfattningar, men som Myers (2013) beskriver finns 
det också risker för missförstånd vid kommunikation och formuleringar av frågor. För att undvika 
missförstånd ställdes följdfrågor vid oklarheter, för att få så utvecklande svar som möjligt från 
respondenterna. En fråga har omformulerats då flera av respondenterna inte förstod innebörden av 
frågan. Frågan var “Ser ni att styrning kan komma att påverkas av RPA-implementation?”, där 
styrning uppfattades olika. Vi valde därför att omformulera frågan till följande “Behöver 
särskilda riktlinjer, direktiv eller policies ändras vid ett RPA-införande?”. 
 
En respondent godkände inte ljudinspelning, vilket kan påverkat resultatet då alla ord och 
meningar inte antecknats under intervjun. Vid behov har vi kunnat säkerställa att ingen 
information gått förlorad med hjälp av mejlkontakt. 
 
3.7.2 Ärlighet och transparens 
Enligt Tracys (2010) är det viktigt att studiens genomförande och presentation bygger på ett 
transparent och ärligt förhållningssätt. I studien har det varit av stor vikt att inte utelämna 
information och val gjorda för studien. Det har också varit viktigt med detaljrika och ärliga 
beskrivningar för att läsaren själv ska kunna göra egna bedömningar av studien. 
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Genom att strukturera det empiriska materialet utifrån en tematisk analys kunde materialet 
reduceras och organiseras på ett sätt som underlättade studiens analys. Som Fejes & Thornberg 
(2014) tar upp är det viktigt att beakta att varje studie och analys är unik, där det mänskliga 
elementet i kvalitativ forskning kan utge både styrkor och svagheter. Styrkan kan vara att tillåta 
mänskliga insikter för att uppnå nya synvinklar. Svagheter kan däremot vara att forskaren själv är 
ett centralt verktyg inom den kvalitativa forskningen, där analysen speglas bland annat av 
forskarens färdigheter, utbildning och kreativitet. Inledande genomfördes kodningen 
individuellt, därefter genomfördes en granskning av koder och teman tillsammans. Detta för att se 
om vi hade analyserat olika och möjliggöra fler perspektiv på analysen. 
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4 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet från datainsamlingen. Syftet med studien är att bidra med 
förståelse kring hur relationen mellan IT-avdelningen och verksamheten påverkas av RPA i 
praktiken. Resultatet har strukturerats utifrån olika områden som antingen har en direkt eller 
indirekt påverkan på relationen. Följande teman har identifierats och strukturerats med hjälp av 
en tematisk analys. Resultatet inleds med temat “upphandling av RPA”, därefter följer 
“Involvering av medarbetare vid antagandet av RPA", RPA-projekt växer fram till en RPA-
avdelning", “Kompetenser inom RPA-avdelningen", “RPA har ett underliggande 
beroende”, “Underliggande beroende mellan heavyweight och lightweight IT”, “Underliggande 
beroende av IT-avdelningen", “Ovisst ägandeskap av RPA” och slutligen “Åtgärder för att 
uppnå en relation”.  
 
4.1 Upphandling av RPA 
Innan samtliga organisationer införde RPA uppmärksammades ett liknande behov av att uppnå 
effektivare arbetsprocesser. Enligt verksamhet 2 är aktiva arbeten kring strategiska initiativ 
förekommande i organisationen, där digitalisering är ett uppmärksammat ämne. Vidare berättar 
Verksamhet 2 att RPA är en del av denna strategi och att tekniken är ett hjälpmedel för att uppnå 
effektivitet i de processer som i dagsläget är repetitiva. På ett liknande sätt berättar verksamhet 3 
att effektivisering genom teknik har varit ett sätt för organisationen att bli konkurrenskraftig på, 
och att RPA därmed var ett strategiskt beslut. Verksamhet 1 uttrycker också problematiken med 
tidskrävande processer och att verksamheten var i behov av en effektivare lösning, och därför 
valde att investera i RPA. 
 
I samtliga organisationer har upphandlingen av RPA styrts av verksamheten. I organisation A har 
RPA introducerats av konsulter som tidigare hjälpt verksamheten att kartlägga affärsprocesser. 
Verksamhet 1 berättar att konsulterna definierade ett antal processer som var repetitiva och 
typiskt lämpade för en RPA-lösning. RPA-projektet startades igång med hjälp av konsulter och 
även med hjälp av en person från verksamheten, som hade en god insikt i de processer som 
identifierats. På ett liknande sätt berättar IT 1 att verksamheten identifierade ett behov och därför 
valde att driva det vidare. 
 
Under upphandlingen och uppsättningen av RPA har involveringen av IT-avdelningen hanterats 
olika på samtliga organisationer. Verksamhet 1 i organisation A berättar att IT-avdelningen var 
med i RPA-projektet redan från start. Detta för att IT-avdelningen skulle involveras och bli 
medvetna om vad RPA är men också för att IT-avdelningen skulle kunna ge synpunkter gällande 
IT-säkerheten. IT 1 som också arbetar i organisation A, lyfter att IT-avdelningen främst varit 
involverade för att kunna bidra med ett tekniskt perspektiv vid upphandlingen. IT-avdelningen har 
även bistått verksamheten med den tekniska uppsättningen av RPA. Verksamhet 2 berättar att de 
drivit upphandlingen själva. De har sedan tidigare haft en god relation med RPA-konsulterna och 
därför inte haft ett behov av att involvera IT-avdelningen. I likhet med detta berättar verksamhet 3 
att de till en början enbart tog hjälp av konsulter. Det visade sig dock att RPA inte var kompatibelt 
med underliggande system vilket gjorde att verksamheten var i behov av IT-avdelningens 
kunskaper för att lyckas med uppsättningen av RPA. 
 
4.2 Involvering av medarbetare vid antagandet av RPA 
Verksamhet 2 förklarar att de finns flera potentiella utmaningar med ett nytt fenomen som RPA. 
Dels handlar det om att fenomenet är relativt nytt vilket innebär att det inte finns ett facit att utgå 
från. Mycket handlar om att organisationer behöver testa sig fram och bemöta de hinder som 
uppkommer längs vägen för att uppnå en bra lösning. 
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På frågan om IT-avdelningen var involverade i RPA-implementationen, beskrev verksamhet 3 att 
en aktiv kommunikation möjliggjorde positiva attityder bland medarbetare, även inom IT-
avdelningen. IT 1 förklarar att organisation A har varit noga med att belysa att roboten är en 
programvara som inte ska ersätta den mänskliga faktorn, utan istället ska användas för att frigöra 
personalen från repetitiva arbetsuppgifter för att de ska kunna arbeta med mer värdeskapande 
uppgifter. På ett liknande sätt argumenterar verksamhet 1 för att RPA kan medföra en viss negativ 
klang och att det är viktigt att förklara för medarbetare i organisationen vad RPA innebär och 
medför. 
 
”Genom en aktiv kommunikation har vi pratat mycket om RPA i organisationen. Vi har pratat 
mycket om att roboten inte är här för att ersätta någon utan är här för att hjälpa medarbetare på 
organisationen att värdesätta andra saker. RPA är nu en värdefull hjälp i vardagen där processer 
inom ekonomiavdelningen har automatiserats.” – Organisation A, Verksamhet 1. 
 
På ett liknande sätt beskriver verksamhet 2 att det är viktigt att involvera alla i organisationen och 
nämner att det är ett revolutionerande arbetssätt som tar tid att anamma och acceptera. 
 
”All utveckling innebär en viss förändring, så även RPA i detta fallet. Det är viktigt att alla 
hänger med i förändringen och vad den medför. En kommunikationsplan är en vital del av 
projektet!” – Organisation B, Verksamhet 2. 
 
I de organisationer där medarbetare inte har involverats i RPA-implementationer förekommer det 
negativa attityder som skapar spänningar mellan enheterna. Enligt IT 2 har IT- avdelningen 
varken varit involverade under eller efter RPA-implementationen. IT 3 instämmer och berättar att 
IT-avdelningen enbart fått ta del av den information som de själva har sökt upp. 
 
4.3 RPA växer fram till en RPA-avdelning 
Samtliga organisationer beskriver att en ny typ av enhet har vuxit fram, som ett resultat av 
införandet av RPA. Denna enhet benämns som RPA-avdelningen och har fått en viss autonomi. 
 
”Ett projekt växte snabbt ut till en avdelning som numera bedriver egen verksamhet” - 
Organisation B, verksamhet 2.  
 
”I dagsläget lever vi mycket i två separata öar där RPA-avdelningen fungerar som en egen enhet. 
Detta beror på att RPA kräver en kombination av kompetenser som vanligtvis finns i separerade 
avdelningar. Genom sammansättning av ett nytt team har därför också en ny enhet skapats.”– 
Organisation B, IT 2 
 
Verksamhet 1 förklarar att det har skapats en virtuell enhet på organisationen där främst tre 
medarbetare arbetar i dagsläget, men förväntas bli större i framtiden. IT 1 som arbetar på samma 
organisation berättar att RPA-utvecklaren sitter på IT-avdelningen och de resterande två 
medarbetarna på verksamheten. På ett liknande sätt beskriver verksamhet 3 att organiseringen av 
RPA-avdelningen blivit uppdelad, där tre medarbetare sitter på verksamheten och fem sitter på 
IT-avdelningen.  
 
Samtliga respondenter är överens om att medarbetarna på RPA-avdelningen arbetar inom olika 
inriktningar. Medarbetare med verksamhetskompetens arbetar med att identifiera och definiera 
lämpliga processer. Arbetet överlämnas sedan till IT-avdelningen, som levererar det som 
verksamheten behöver utifrån ett tekniskt perspektiv. Detta omfattar bland annat uppsättning, 
driftsättning, integrationer och behörigheter för den digitala medarbetaren. 
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”Det är vi på verksamheten som gör grovjobbet med att hitta och definiera processen. När detta 
är klart lämnar vi över arbetet till IT som bidrar med utveckling och driftsättning av de tekniska 
delarna. Vi har haft många diskussioner kring vem som ska äga RPA och har kommit fram till att 
det är bäst att dela på det. Att både verksamhet och IT arbetar med RPA.” - Organisation C, 
Verksamhet 3. 
 
Verksamhet 3 beskriver att samarbetet mellan utvecklare och business analyst har fungerat bra. 
Utvecklarna uppfyller det RPA kräver utifrån ett tekniskt perspektiv. Inom RPA-avdelningen har 
en väldefinierad process utformats som beskriver hur RPA-teamet ska arbeta. IT-avdelningen är 
dock autonoma och beskrivs disponera över både tiden och IT-leveransen. Verksamhet 3 
beskriver att de arbetar med sprintar, där de stämmer av olika projekt varannan vecka. 
 
4.3.1 Kompetenser inom RPA-avdelningen 
Samtliga respondenter berättar att en blandning av kompetenser är att föredra bland medarbetare 
som ingår i RPA-avdelningen. Verksamhet 2 beskriver att det främst är två typer av kompetenser 
som är utmärkande, en god processkännedom och teknisk bakgrund. 
 
”Det är viktigt att ha med verksamhetsanalytiker med god processkännedom, men 
rekommenderar också starkt att ha med personer som har en teknisk bakgrund inom 
programmering och datorteknik.” – Organisation B, Verksamhet 2. 
 
På ett liknande sätt uttrycker verksamhet 1 att det krävs olika typer av arbetsuppgifter för att 
uppnå effektivisering inom RPA. Arbetsuppgifterna omfattar både utveckling och att identifiera 
lämpliga processer för robotautomatisering. 
 
”Vilken kompetens som efterfrågas beror lite på arbetsuppgifter inom RPA. För att exempelvis 
utveckla i Blue Prism behövs det erfarenhet och någon som vill utföra enklare programmering. 
Det gäller att hitta kombinationen av att vilja göra processen bättre samtidigt koppat till en viss 
teknisk kompetens i botten. Det behövs också personer som har sinne för processbeskrivningar då 
det också är stor fördel att kunna processerna.”- Organisation A, verksamhet 1. 
 
IT 1 som arbetar i organisation A instämmer med tidigare resonemang och berättar att en 
kombination av kompetenser är viktigt för att kunna hantera RPA och driva utvecklingen framåt. 
 
”Det behövs en person med god processkännedom men jag tycker även att den datatekniska delen 
är ganska bra att ha med. Det är så mycket man kan göra i bakgrunden som kanske användaren 
på slutet inte gör. Det är nog mest optimalt med en blandning, tillsammans blir man stark att 
komma på grejer.” – Organisation A, IT 1. 
 
Enligt verksamhet 3 kommer RPA att kombineras med flera olika tekniker i framtiden, som ett 
svar på digitaliseringens framfart. Det är viktigt att personer som arbetar med RPA är nyfikna på 
att processförändringar och tekniken. På ett liknande sätt berättar verksamhet 2 att den 
kombinerade kompetensen inte är ett krav genom att uttrycka ”allt går att lära”. Verksamhet 1 
berättar också att det är viktigt med nyfikenhet och detaljfokus. Enligt respondenten är RPA en 
innovativ teknik som kommer att utvecklas i framtiden och är därför viktigt att involvera personer 
med rätt inställning och attityd, och inte enbart utgå från kompetens. 
 
4.4 RPA har ett underliggande beroende 
4.4.1 Underliggande beroende mellan heavyweight IT och lightweight IT 
IT 3 belyser att de två olika avdelningarna egentligen är beroende av varandra utan att ha någon 
integrationsmässig koppling, och förklarar att all utveckling i underliggande system som roboten 
arbetar i har en direkt påverkan på RPA-processerna. IT 2 uttryckte en önskan om att RPA-
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avdelningen borde organiseras närmare IT- avdelningen. Detta för att underlätta 
kommunikationen mellan enheterna samt minimera risker som kan leda till fel. Ett närmare 
samarbete skulle också kunna hjälpa verksamheten att identifiera fördelar med RPA-lösningen. 
Som IT 2 uttrycker kan samordning vara en lösning för att minimera risker. 
 
“I dagsläget lever vi i två separata öar. Jag menar om man knappt vet om att denna robotlösning 
finns så är det väldigt lite chans att samordna detta för att det ska bli riskfritt” - Organisation B, 
IT 2.  
 
IT 3 berättar att en viss frustration kan uppkomma om den dagliga systemutvecklingen påverkar 
roboten. Respondenten uttrycker att de ofta får samtal från medarbetarna på RPA-avdelningen 
som uttrycker sitt missnöje när roboten slutar att fungera. 
 
”Men det är svårt att veta vad roboten berör och vilka ändringar i systemet som kan komma att 
påverka roboten. Då kan jag tycka att de kan informera oss om vad roboten faktiskt gör.” – 
Organisation B, IT 3. 
 
Organisation A, B och C fortsätter att belysa för beroendet mellan teknikerna. IT 3 berättar att det 
är svårt att undvika problem med RPA-lösningen då roboten alltid är beroende av det system som 
roboten läser av. Skulle utveckling i systemen innebära ändringar i form av att flytta ett fönster 
eller en knapp så fallerar hela robotlösningen. Om avdelningar arbetar åtskilt är risken för sådana 
här typer av fel relativ hög då IT- avdelningen inte har koll på vilka förändringar som påverkar 
roboten. 
 
”Jag menar låt oss säga att vi får en beställning av en kund där de gärna skulle vilja se räntan på 
formuläret de får in. Självklart ändrar vi i formuläret och gör så att det ser så snyggt ut som 
möjligt. Vi har dock inte ändrat någon funktionalitet, utan bara flyttat på ett fält. Trots att 
ändringarna är små, påverkas roboten direkt och slutar fungera, vilket är en stor risk med dessa 
lösningar.” Organisation B, IT 3. 
 
På ett liknande sätt berättar IT 1 att det finns utmaningar med att RPA-avdelningens arbete 
krockar med IT-avdelningens arbete. Enligt IT 2 är det viktigt att ta hänsyn till att backuper av 
system påverkar robotens arbete. I dessa fall behöver roboten pausas, därför är kommunikationen 
mellan avdelningarna viktig. Verksamhet 3 tar upp ytterligare ett problem som uppstått med 
tekniken. Som respondenten beskriver har IT-system någon form av template eller mall som 
beskriver datorns funktioner, installationer och hur systemet ska supportas. Verksamhet 3 
beskriver att mallen i organisation C inte var kompatibel med RPA-mjukvaran vilket resulterade i 
att IT-avdelningen fick skapa en egen mall som både var tidskrävande och kostsam att utveckla. 
 
IT 3 belyser även att ett bristande samarbete kan påverka säkerheten, men att risken säkerligen 
kan minimeras om robotlösningen används i ett IT-system där uppgraderingar inte utförs frekvent. 
Organisation B arbetar däremot ständigt med systemutveckling där produktionssättningen sker 
varje vecka vilket ökar risker för fel. IT 2 berättar att risken för följdfel också kan ske utan 
medarbetares vetskap. 
 
4.4.2 Underliggande beroende av IT-avdelningen 
I samtliga organisationer synliggörs ett beroende och samarbete mellan RPA- och IT-
avdelningen. Beroende för att kunna uppnå en effektivare hantering av RPA men också för att 
vissa arbetsuppgifter kräver ett tekniskt kunnande.  
 
IT 1 berättar att IT-avdelningen var delaktiga i implementationen av RPA och ansvarade för 
uppsättningar av servrar, vilket leverantörer sedan har fått tillgång till. Efter implementationen har 
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IT-avdelningen varit involverade när robotiseringsprocessen behöver kombineras med andra 
tekniker. I organisation A arbetar roboten som en användare med behörigheter och olika 
rättigheter. IT-avdelningen har också varit involverade i robotens rättigheter och ansvarat över 
utökningen av rättigheterna i programvaran. I organisation B valde verksamheten att ta hjälp av 
RPA-leverantörens IT-avdelning både före och efter implementationen istället för att 
implementera mjukvaran med hjälp av sin interna IT-avdelning. IT 2 beskriver att konsulterna har 
haft en betydande roll under projektet. Verksamheten har tillsammans med konsulterna har skött 
inköp, licenser, utvecklingen av robotarna och dess miljöer samt hur de ska testas. I organisation 
C berättar verksamhet 3 att RPA-projektet styrts med hjälp av både en projektledare från 
verksamheten och en IT-projektledare från IT-avdelningen. Verksamheten valde också att ta hjälp 
av RPA-konsulter de första sex månaderna, i syfte att få ökade kunskaper kring RPA. Verksamhet 
3 beskriver däremot att samarbetet mellan konsulterna och verksamheten blev mindre lyckat, då 
konsulterna inte uppfyllde verksamhetens förväntningar. Till stor del handlade det om svårigheter 
vid uppsättningen av RPA. Verksamhet 3 beskriver att det delvis var ett resultat av att 
verksamheten brustit i rollen som beställare. 
 
“Vi visste inte exakt vad som krävdes för att göra en bra RPA-implementering ur ett tekniskt 
perspektiv. Alla sa att det va så lätt tekniskt och vi hade ju IT med, det var ju egentligen deras 
ansvar att för att det skulle bli bra, men det blev inte bra.”- Organisation C, Verksamhet 3. 
 
Verksamhet 3 beskriver missuppfattningar kring RPA och uttrycker att tekniken inte enbart 
omfattar enklare programmering. För att uppnå en skalbar miljö med många licenser och en 
arkitektur med flera robotar som arbetar parallellt, krävs en sofistikerade miljö som IT- 
avdelningen vanligtvis bistår med. RPA kan också bli mer komplext desto fler tekniker som 
integreras och det kan därför vara bra att ha ett nära samarbete med IT-avdelningen. 
 
IT 3 betonar vikten av att IT-och RPA-avdelningen bör organiseras nära varandra för att på ett 
enkelt sätt uppnå ett bra samarbete och kommunikation. IT 3 beskriver att kommunikationen varit 
bristfällig vid flera tillfällen. IT 3 berättar också att bristande kommunikation har lett till att 
enheterna har arbetat med samma process, vilket resulterade i dubbelarbeten. 
 
”Vi hade alltså fått en beställning från två olika håll. Både IT-avdelningen och RPA- avdelningen 
hade arbetat med samma process. Där stod organisationen med två automatiseringsalternativ, på 
en och samma process. Så det är ju en sådan sak att vi verkligen behöver ha någon typ av 
kommunikation mellan varandra. Detta var verkligen bortkastad tid som dessutom kostar.”- 
Organisation B, IT 3.  
 
IT 2 beskriver att beställningar har inkommit från två olika håll inom organisationen, vilket har 
resulterat i att resurser har förbrukats i onödan då RPA- och IT-avdelningen inte har varit insatta i 
varandras arbeten. 
 
IT 2 fortsätter att förklara vinsterna som skulle kunna uppnås med ett internt samarbete, att 
robotlösningen också skulle kunna bistå IT-avdelningen. RPA skulle kunna användas i IT-
avdelningens utvecklingsarbete samt i olika tester och testmiljöer. Även upphandling av ny teknik 
skulle kunna bli effektivare om upphandling sköts gemensamt. Det är vanligt att verksamheten 
själva genomför IT-köp trots att kunskapen saknas. Det är ofta oklart vilka frågor som ska ställas 
till leverantören samt vilka avtal som anordnas. Enligt IT 2 saknar verksamheten förståelse för hur 
eller om köpet har en direkt påverkan på andra system i organisationen. Verksamheten har även 
uppfattat IT-investeringar som billiga, men som i slutänden har inneburit tidskrävande 
integrationer och ett beroende av IT-avdelningens hjälp. Både IT 2 och 3 uttrycker att det är 
viktigt att involvera IT-avdelningen redan vid upphandling, även om IT-avdelningen inte har en 
avgörande roll i beslutet. 
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”Ju mer IT kan vara involverade, även om verksamheten bestämmer sig för att driva 
investeringen själva, så är det bättre. Just för att ge ett verkligt perspektiv och input på vad som 
är lönsamt och inte.” – Organisation B, IT 2. 
 
Verksamhet 3 beskriver även vikten av ett nära samarbete mellan business analyst och utvecklare 
i RPA-teamet. Verksamhet 3 förklarar att samarbetet inom RPA-teamet har fungerat bra men 
uttrycker svårigheter med att medarbetarna i RPA-avdelningen har olika rapporteringslinjer och 
mål.  
 
“Min chefs chef är samma som IT-sidans chefs chef, där emellan brukar det alltid smyga sig in 
lite målstyrning som ibland kan skilja. Som exempel sa vi förra året att vi skulle automatisera 20 
processer men då kom vi från verksamheten på att vi behövde arbeta mer med analytics och AI 
och ville skjuta lite på det men då stod IT på sig och var mer fyrkantig att har vi sagt 20 så ska 
det vara 20. Målstyrning har varit lite så där, jag skulle inte säga att det har varit en konflikt utan 
det gick att lösa.” - Organisation C, Verksamhet 3. 
 
4.5 Ovisst ägandeskap av RPA 
Det framkommer diskussioner om vilken enhet som ska driva RPA och var avdelningen bör vara 
placerad organisatoriskt. I organisation B är samtliga respondenter överens om att RPA-
avdelningen idag tillhör verksamheten, som en del av business support, inte IT-avdelningen. 
Däremot beskriver IT 3 att oklarheter skulle kunnat styras upp bättre om RPA-avdelningen 
tillhörde IT-avdelningen. På detta sätt kan kontrollen över RPA öka. Verksamhet 2 förklarar att 
förankringen mot IT-avdelningen har varit komplicerad eftersom IT-avdelningen anser att RPA 
ska bedrivas från deras enhet. Verksamhet 2 håller delvis med IT-avdelningens argument. 
 
“Men å andra sidan utvecklar vi processer, inte system och processerna finns ute i verksamheten. 
Samtidigt går det inte heller att sätta upp en RPA plattform utan IT, så de måste vara med.” – 
Organisation B, Verksamhet 2. 
 
I organisation A beskriver IT 1 att RPA-avdelningen tidigare har tillhört verksamheten då RPA 
setts som en verksamhetsanlägenhet. Detta synsätt har också delats med IT-avdelningen som 
också ansett att tekniken ska bedrivas från verksamheten till en början. 
 
”På IT jobbar vi inte med att hitta, det är inte vår sak att hitta en funktion. Det gör andra och 
väljer de att gå vidare med lösningen, så är det vi som står för implementationen. I vår 
organisation är det ekonomiavdelningen som har hittat ett behov, därför ansvarar även dom för 
att uppnå behovet.” – Organisation A, IT 1. 
 
Ägandeskapet över RPA har nyligen flyttats över till IT-avdelningen. Enligt IT 1 beror det på att 
RPA tidigare har använts inom ett begränsat område. Organisationen vill nu istället utöka 
användningen av RPA och automatisera processer inom flera områden, och inte enbart användas 
på affärsprocesserna inom ekonomi som tekniken tidigare har fokuserat på. Genom att bredda 
användningsområdet av RPA så ökar fokus på integrationer mellan olika IT-system, vilket också 
ställer nya krav på teknisk kompetens. I organisation A förekommer det dock olika åsikter kring 
vilken del av organisationen som RPA-avdelningen egentligen tillhör. Till skillnad från IT 1, 
uppfattar istället verksamhet 1 att RPA-avdelningen är placerad mellan verksamheten och IT-
avdelningen. 
 
I organisation 3 berättar verksamhet 3 att IT-avdelningen tidigare varit ägare av kontraktet för 
RPA i organisationen. I dagsläget äger både verksamheten och IT- avdelningen RPA-avdelningen 
tillsammans, där de gemensamt driver och ansvarar för RPA. 
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4.6 Åtgärder för att uppnå en relation 
Samtliga organisationer är överens om att det behövs ett samarbete mellan enheterna och därmed 
även en relation för uppnå effektivisering med tekniken. Organisationer har inte beaktat det 
underliggande beroendet som RPA faktiskt har, vilket har synliggjorts i de negativa effekter som 
uppkommit vid ett bristande samarbete. I samtliga organisationer har åtgärder vidtagits för att 
undvika negativa effekter och öka ett samarbete mellan RPA-avdelningen, IT-avdelningen och 
verksamheten. 
 
IT 2 berättar att IT-avdelningen genomförde en omorganisering av kontorsmiljön under 
sommaren. Detta för att möjliggöra en större samlingsyta där både IT- och RPA-avdelning kan 
samlas för att utbyta information. Detta har möjliggjort ett samarbete mellan enheterna vilket 
också har lett till en bättre inblick i varandras arbete. För att öka samspelet mellan IT- och RPA-
avdelningen har en gruppchef på IT-avdelningen fått ansvar över en del på RPA- avdelningen 
vilket också har resulterat i bra samordning. IT 2 och 3 förklarar att det kan vara bra med inblick i 
andra enheters arbete, då det bidrar till ökad förståelse och kan på så sätt möjliggöra bättre 
utvecklingslösningar i systemet. 
 
Verksamhet 3 belyser också vikten av ett nära samarbete mellan olika enheter. 
 
"Jag tycker det är viktigt att RPA-utvecklarna sitter nära IT-avdelningen medan det vi gör på 
verksamheten handlar mer om att förstå processer och hur allt hänger ihop. Därför är det viktigt 
att vi sitter nära verksamheten. Jag tycker att det är det bästa sättet att jobba på.”- Organisation 
C, verksamhet 3. 
 
Verksamhet 3 argumenterar också för att RPA-avdelningen behöver en relation till både IT-
avdelningen och verksamheten och att det är därför viktigt att RPA-avdelningen placeras i 
närheten av både verksamheten och IT-avdelningen för att helheten ska bli bra. I organisation C 
är avdelningarna placerade på olika geografiska platser. Verksamhet 3 berättar att de genomför 
regelbundna resor till Tyskland för att öka relationen till RPA-utvecklarna som sitter på IT-
avdelningen. Kommunikationen mellan de virtuella enheterna bygger på gemensamma team-
möten som sker en till två gånger per år. Skype används också som en kommunikationskanal 
inom teamet. 
 
I organisation A har en dokumentationsplattform använts för att skapa gemenskap mellan både 
verksamheten, IT-avdelningen och RPA-avdelningen. IT 1 berättar att information enkelt har 
kunnat utbytas genom dokumentationsplattformen, vilket har minskat både dubbelarbeten och 
risken att arbeten sammandrabbas. I dokumentationsplattformen har information kring 
exempelvis kommande uppdateringar delats, vilket RPA-avdelningen har kunnat använda i 
förebyggande syfte för att stoppa robotens arbete och på så sätt undvika fel. 
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5 Analys 
I detta avsnitt analyseras resultatet av det empiriska materialet i förhållande till litteraturen. I 
analysen strukturerades resultatet under tre övergripande teman. Analysens teman var följande: 
“Ny organisatorisk enhet, RPA-avdelningen”, “RPA är delvis frigjord men ändå beroende av IT-
avdelningen" och “RPA ger upphov till spänningar och ställer nya krav på strategic alignment”.  
 
5.1 Ny organisatorisk enhet, RPA-avdelningen 
Litteraturen beskriver att lightweight IT kännetecknas av ständig utveckling och innovation 
(Bygstad, 2015). Enligt Bygstad (2015) kan det vara en fördel att bedriva lightweight IT utanför 
IT-avdelningen för att snabbt kunna svara på verksamhetens behov. En integration med tyngre 
system skulle kunna bromsa innovationsprocessen då dessa system vanligtvis innebär mer 
komplexitet och riskerar därmed att minska flexibiliteten som kännetecknar lightweight IT. I 
likhet med detta beskriver Matt et al. (2015) att ny teknik kan bidra till organisatoriska 
förändringar vilket kan jämställas med Bygstads (2015) resonemang kring 
teknikinförande som numera kan drivas utanför IT-avdelningen. 
 
Resultatet visar att samtliga verksamheter har tagit egna initiativ till att bedriva RPA i 
organisationen. Denna teknik har bedrivits utanför IT-avdelningen och har resulterat i en ny 
organisatorisk enhet som benämns för RPA-avdelningen. Som resultatet visar finns det ett behov 
av kunskapsintegration i RPA-avdelningen i form av att RPA-avdelningen behöver 
teammedlemmar med olika kompetenser, både från verksamheten men också från IT-
avdelningen. Grover et al., (2014) beskriver kunskapsintegration som en viktig del för att 
uppnå strategic alignment. Kunskapsintegration kan innefatta att individuella kunskaper delas och 
kombineras för att generera ny kunskap inom en grupp (Grover et al., 2014). Till skillnad 
från Willcocks et al., (2015) och Bygstad (2015) som beskriver teknisk kunskap som mindre 
viktig för RPA, betonar resultat istället vikten av både tekniska kunskaper och god 
processkännedom. Studiens resultat visar på att samtliga respondenter har varit enade om att en 
blandning av medarbetare med god processkännedom och teknisk bakgrund är betydande för att 
utnyttja tekniken maximalt.  
 
Som det beskrivs i litteratur så konfigureras RPA genom grafiska processflöden där det är viktigt 
att förstå processer snarare än att kunna programmera (Bygstad et al., 2015; Willcocks et al., 
2015; Kirchmer, 2017). I studiens resultat framkommer det att hanteringen av RPA kan delas upp 
i “mjuka och hårda värden”. Mjuka värden handlar om att identifiera och definiera processer som 
kan automatiseras med hjälp av RPA. Till skillnad från mjuka värden, fokuserar hårda värden på 
installation och uppsättningen av både hård- och mjukvara. Hårda värden omfattar också 
driftsättning av processer och att tilldela behörigheter till den digitala medarbetaren, det vill säga 
roboten. Resultatet visar att mjuka värden vanligen hanteras av individer med processkännedom, 
där business analyst är en vanligt förekommande roll för denna typ av arbetsuppgifter. Hårda 
värden hanteras istället av individer med teknisk bakgrund där kompetensen vanligen förekommer 
bland medarbetare på IT-avdelningen. Resultatet visar att en kombination av olika kompetenser är 
betydande för att hantera RPA i organisationer. Kombinationen av dessa kompetenser visar 
därmed att uppdelningen mellan heavyweight- och lighweight IT inte blir lika tydlig när RPA 
etableras i organisationer. 
 
5.2 RPA är delvis frigjord men ändå beroende av IT-avdelningen 
Bygstad (2015) beskriver i sina designprinciper att heavyweight- och lightweight IT bör vara löst 
kopplat både organisatoriskt och tekniskt. Författaren argumenterar för att en integration 
mellan heavyweight- och lightweight IT är komplex och dyr vilket främst baseras på att 
teknikerna är olika och skiljer sig åt (Bygstad, 2015). Ur ett tekniskt perspektiv 
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beskriver Bygstad (2015) att teknikerna bör hanteras åtskilt till en början. Det är också viktigt 
att lightweight-lösningar först ska stödja arbetsprocesserna framgångsrikt innan de integreras 
med heavyweight IT (Bygstad, 2015). Studiens resultat visar däremot att det finns ett automatiskt 
beroende mellan lightweight IT och heavyweight IT, att RPA delvis är frigjort men ändå beroende 
av heavyweight IT. Detta beror på att RPA-mjukvaran läser av underliggande system vilket 
också betyder att roboten påverkas av de förändringar som sker i IT-infrastrukturen. 
 
Som resultatet visar kan en mindre ändring i ett IT-system påverka robotens arbete. Detta innebär 
att en mindre justering av en pixel eller fält är tillräckligt för att stoppa robotens arbete. Detta har 
blivit tydligt både vid uppdateringar och backuper. Som en respondent beskriver förknippas 
vanligen RPA med enklare programmeringskunskaper, men i själva verket är RPA mer komplex 
än vad många antar. För att organisationer ska kunna möjliggöra en skalbar miljö där flera robotar 
arbetar parallellt i arkitekturen, krävs en avancerad miljö där teknisk kompetens är en 
nödvändighet. Studiens resultat visar att IT-kompetens efterfrågas allt mer i samband med RPA. 
Inom organisation C har anpassningen mellan RPA och de underliggande IT-system medfört ett 
omfattande arbete. Resultatet visar uppkomst av negativa effekter när organisationer inte 
uppmärksammar det underliggande beroendet som finns mellan lightweight- och heavyweight IT, 
det vill säga mellan RPA och IT-infrastrukturen. Detta var mest tydligt i organisation B där RPA 
bedrivits isolerat från IT-avdelningen. 
 
Bygstad (2015) argumenterar för att teknikerna bör vara löst kopplade till 
varandra. Organisatoriskt sätt innebär detta att innovation bedrivs mer effektivt utanför IT-
avdelningen. Heavyweight- och lightweight IT består av olika kunskapsområden vilket tenderar 
att vara mer komplext på grund av teknikernas inbyggda strukturer av teknik och arbetsmetoder 
(Bygstad, 2015). Däremot belyser författaren svårigheten att hålla teknikerna helt separerade. En 
blandning eller hybridform mellan innovativ teknik och mer komplexa IT-system är vad 
verklighetens förhållanden verkar kräva (Bygstad, 2015). Resultatet visar på att en relation 
mellan IT-avdelningen och RPA-avdelningen är nödvändigt, att heavyweight- och lightweight IT 
behöver en organisatorisk koppling. Resultatet visar att konsekvensen av bristande samarbete 
mellan IT-avdelningen och RPA-avdelningen har resulterat i ineffektiv användning av RPA. 
Detta har bland annat synliggjorts genom dubbelarbeten. Som två respondenter beskriver har 
avdelningarna varit omedvetna kring vilka processer som utvecklats inom IT- respektive RPA-
avdelningen, vilket har resulterat i att enheterna utvecklat samma typ av lösning. Resultatet visar 
också att RPA skulle kunna användas bredare i organisationen om IT-avdelningen involveras. 
Som en respondent från IT-avdelningen uttrycker så finns det processer inom IT-avdelningen som 
hade kunnat automatiseras med hjälp av RPA vid exempelvis test i 
systemet. Relationens betydelse har även belysts genom att uppmärksamma vikten av att 
involvera IT-avdelningen i tekniska upphandlingar och beslut. I organisation C har upphandlingen 
och implementationen bestått av en långsam och tidskrävande process. Flera tekniska problem 
uppkom där konsulterna inte kunde uppfylla verksamhetens förväntningar. Beställaren uttryckte 
också att bristen på IT-kompetens resulterade i orealistiska förväntningar i förhållande till vad 
som var funktionellt möjligt i organisationen. 
 
Dessa organisatoriska kopplingar mellan enheterna skulle kunna relateras till vad Henderson och 
Venkatraman (1999) samt Matt (2015) beskriver kring att olika enheter behöver samspela för att 
uppnå effektiv hantering av teknik. Det kan innebära att involvera både verksamheten och IT-
avdelningen vid beslutsfattande på både en operativ och strategisk nivå, så att beslut tas i enighet 
med både verksamhets- och IT-strategier (Henderson och Venkatraman, 1999; Avison, 2004). 
 
Som en annan respondent uttryckte sig så kan involvering av IT-avdelningen redan i 
förhandlingar och i andra typer av beslut bidra till att verksamheten kan få hjälp med vilka frågor 
som ska ställas till leverantören, samt vilka avtal som ska sättas upp. Det handlar om att 
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verksamheten saknar den tekniska kunskapen för att förstå vilken påverkan som investeringarna 
har i förhållande till organisationens IT-portfölj. Genom att involvera ett tekniskt perspektiv kan 
verksamheten få verklig input på vad som är lönsamt och inte i förhållande till de strategiska 
besluten. Detta beaktades till viss del i organisation A där IT-avdelningen bjöds in till möten för 
att kunna känna sig delaktiga och ge stöd kring tekniska frågor. Samtliga respondenter är enade 
om att första steget i robotiseringsresan borde varit att samordna verksamheten och IT-
avdelningen. Detta för att öka kännedomen kring arbetet på de respektive avdelningarna. Som en 
respondent uttryckte sig så kunde en nära kommunikation mellan enheterna lättare identifiera 
saker som RPA kan användas mot. På så sätt kan organisationer skapa mer hållbara lösningar 
både på IT-avdelningen och i verksamheten.  
 
5.3 RPA ger upphov till spänningar och ställer nya krav på strategic alignment 
Enligt Matt et al., (2015) är det vanligt att ny teknik inverkar på stora delar av organisationen, 
både internt och externt. Resultatet visar att RPA är distruptiv i den mening att tekniken 
överskrider gränser vilket väcker spänning i organisationerna om vilken avdelning som ska driva 
RPA. Resultatet visar på ett underliggande beroende mellan ligthtweight- och heavyweight IT 
vilket betyder att RPA är beroende av både IT- och verksamhetskompetens för att uppnå 
effektivitet i organisationen. IT-avdelningar uttrycker att RPA är en IT-angelägenhet då IT-
avdelningen hanterar både uppsättningen och driftsättningen av RPA, men också för att 
systemutveckling påverkar robotens arbete. I motsats till denna argumentation beskriver 
verksamheten istället RPA som en verksamhetsangelägenhet då RPA-roboten definieras som en 
digital medarbetare som arbetar i affärsprocesserna och organiseras därför naturligt under 
verksamheten. I samtliga organisationer har verksamheten drivit RPA-upphandlingen utan 
involvering av IT-avdelningen. Resultatet visar även på att chefer för samtliga RPA-avdelningar 
är personer som tidigare arbetat på verksamheten. Kopplingen mellan RPA-avdelningen och 
verksamheten har därför också blivit mer naturlig än vad den varit mot IT-avdelningen, vilket 
visar på att RPA-avdelningen har en viss förskjutning mot verksamheten. Spänningarna var 
tydligast i organisation B där IT-avdelningen varken var delaktig i möten, beslut eller 
uppsättningar kring RPA. Resultatet visar även på att om RPA bedrivs isolerat utanför IT-
avdelningen kan detta leda till splittring mellan enheterna. 
 
För att uppnå ett effektivt och funktionellt IT-stöd organiserar sig många organisationer idag 
utifrån en IT-avdelning och en verksamhet där anpassning mellan enheterna är av stor vikt för att 
uppnå effektiv hantering av teknik (Henderson och Venkatraman, 1999; Gerow et al., 2014). Där 
IT-avdelningen sköter verksamhetens centrala IT-system medan verksamheten är mer affärs- och 
kundinriktad (Willcocks et al., 2015). Denna organisering har bakgrund i de tankar som 
Henderson och Venkatraman (1999) belyser inom strategic alignment. Resultatet visar en ny typ 
av relation än vad som förekommer i SAM-modellen, där två enheter har utvecklats till tre: 
verksamhet, RPA-avdelningen och IT-avdelningen. Istället för det tidigare samarbetet och 
bryggan mellan IT och verksamhet har resultatet visat att organisationer behöver hitta nya 
kopplingar mellan enheterna vid hantering av RPA. RPA-avdelningen behöver kopplingar både 
mot verksamheten och IT-avdelningen för att tekniken ska hanteras effektivt. Resultatet visar 
även på att det kan behövas kopplingar inom RPA-avdelning. Detta påstående baseras på att 
RPA-teammedlemmar med verksamhetsbakgrund som arbetar som business analyst behöver 
arbeta nära verksamheten medan RPA-teammedlemmar med tekniska kunskaper behöver arbeta 
nära IT-avdelningen. Resultatet visar även på att organisationer behöver hitta nya sätt att arbeta 
mot gemensamma mål, vilket inte alltid har visats sig vara enkelt. Resultatet visar på att 
organisationer är osäkra på organisering och hantering av RPA då tekniken är relativt ny och 
saknar därmed kunskap kring hur RPA kan bedrivas. Som vid alla förändringsarbeten behövs en 
tydlig målbild och strategi för vad organisationer vill uppnå med ny teknik (Matt et al., 2015). 
Organisationer bör vara medvetna om vilka organisatoriska förändringar tekniken kan innebära 
och vilken kandidat som är lämpligast för att leda förändringsarbetet (Matt et al., 2015). Utan en 
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tydlig och gemensam målbild är det svårt att förena olika enheter och avdelningar (Bharad et al., 
2013). 
 
Resultatet visar att kommunikation mellan RPA- och IT-avdelningen var viktigt för att kunna 
optimera hanteringen av RPA. I organisation B där RPA-projektet drivits utanför IT-avdelningen 
har kommunikation varit ett avgörande steg för att öka kontrollen och samarbetet mellan 
enheterna. För att uppnå en samverkan mellan RPA- och IT-avdelningen utsågs en nyckelperson 
för att upprätthålla en kommunikation mellan enheterna. Som Maes et al., (2000) beskriver kan 
relationer stärkas och teknik kan hanteras effektivare med hjälp av kommunikation. Författarna 
argumenterar för att kommunikation är nyckeln till en framgångsrik anpassning mellan enheter 
(Maes et al., 2000). Organisation A använder idag en dokumentationsplattform för att utbyta 
information mellan enheterna, i organisation A var det viktigt att alla fick information om 
tekniken redan i ett tidigt stadium. I organisation C sitter RPA-teamet utspritt på både IT-
avdelningen och i verksamheten för att kunna arbeta nära och kommunicera med respektive 
avdelning, och sköter kommunikationen inom RPA-teamet främst genom Skype. Verksamhet 3 
uttryckte vikten av att ha en nära kontakt både inom RPA-avdelningen men också med IT-
avdelning och verksamheten. 
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6 Diskussion 
Följande avsnitt omfattar en diskussion där grunden läggs för slutsatsen. Diskussionen belyser 
hur relationen mellan IT-avdelningen och verksamheten påverkas i samband med att RPA införs i 
en organisation. Diskussionen diskuterar även etiska aspekter som är viktiga att belysa vid 
införande av ny teknik. 
 
Syftet med studien var att bidra med förståelse för hur relationen mellan IT-avdelningen och 
verksamheten påverkas av RPA. Då omvärlden förändras i hög takt och nya typer av tekniker 
får allt större betydelse för organisationer, blir det också viktigt att förstå hur ny teknik påverkar 
inom organisationerna. Det blir också viktigt att förstå hur organisationer arbetar med frågan om 
hur IT på bästa sätt stödjer verksamhetens strategiska mål. Det vi kan se är att RPA är en ny typ 
av teknologi som är betydligt enklare att införa, konfigurera och stödja än många tidigare IT-
system. Detta kan vara en förklaring till varför relationen mellan IT-avdelningen och 
verksamheten förändras. Tidigare forskning om RPA har främst fokuserat på dess fördelar och 
innebörd (Willcocks et al., 2015; Kirchmer, 2017; Asatiani & Penttinen, 2016). Mindre 
uppmärksamhet har dock ägnats åt att undersöka hur RPA förändrar organiseringen av arbetet och 
de vidare effekterna av hur relationen mellan IT-avdelningen och verksamheten i stort förändras.  
  
Studiens resultat indikerar att RPA medför en organisatorisk förändring då tekniken är 
gränsöverskridande och ger upphov till spänningar och kontroverser mellan enheterna. Studien 
visar att tekniken har förändrat strategic alignment mellan IT och verksamhet, genom att en ny 
organisatorisk enhet har skapats, som benämndes RPA-avdelningen. RPA är även beroende av 
verksamhet- och IT-kompetens och skapar ett underliggande beroende mellan IT-avdelningen och 
verksamheten. 
 
6.1 Ny organisatorisk enhet, RPA-avdelningen  
Tidigare forskning belyser Strategic alignment modellen (SAM) som illustrerar hur verksamheter 
och deras IT-avdelningar behöver samspela och upprätthålla en relation för att kunna uppnå 
effektiv hantering av teknik (Henderson & Venkatraman). Många organisationer organiserar sig 
idag på ett liknande sätt (Coltman et al., 2015; Avison et al., 2004; Gerow et al., 2014). Studien 
resultat visar istället på att en ny avdelning har vuxit fram i samtliga organisationer som har 
studerats, vilket visar på att en ny typ av strategic alignment behöver upprättas vid hantering av 
RPA. Det betyder dock inte att RPA-avdelningen ersätter tidigare strukturer utan istället utmanar 
dem, vilket kan leda till spänningar och konflikter. I jämförelse med tidigare strategic alignment, 
är det viktigt att beakta den nya avdelningen som uppkommit mellan IT-avdelningen och 
verksamheten för att uppnå effektiv hantering av RPA.  
	
6.2 RPA är beroende av verksamhets- och IT-kompetens  
Flera författare (Bygstad 2015; Asatiani & Penttinen, 2016; Kirchmer, 2017) beskriver hur RPA 
skiljer sig från andra typer av automatiseringstekniker. Flera forskare antyder att RPA snarare 
kräver process- och verksamhetskunskap framför tekniskt kunnande. Willcocks (2015) studie 
visade däremot att det är först när IT-avdelningen var involverade som tekniken kunde hanteras 
effektivt. Studiens resultat visar likt Willcocks (2015) att en blandning av teknisk och 
verksamhetskompetens är nödvändigt för att kunna uppnå effektiv hantering av RPA. Studiens 
resultat visade också på att IT-kompetens behövs i ett tidigt stadie för att uppnå ett lyckat 
införande av RPA.  
  
En del av problematiseringen i denna undersökning bygger på att strategic alignment och IT-
avdelnings roll utmanas när verksamheter börjar ta egna initiativ till att bedriva teknik och själva 
försöker uppfylla sina behov. Vilken roll IT-avdelningen får när RPA kommer in i organisationer 



 27 

kan dock skilja sig. I de tre organisationer som har studerats har IT-avdelningen haft olika roller. 
Hur mycket IT-avdelningen har varit delaktiga påverkas av hur mycket hjälp som organisationer 
väljer att ta externt, från leverantörer och konsulter. I organisation B har en extern IT-avdelning 
och externa RPA-utvecklare nyttjats för att driva RPA-projektet. Detta betyder att RPA-projektet 
har hanterats utanför organisationens egna IT-avdelning. Studien visar däremot att behovet av 
samarbete med den interna IT-avdelningen ökade när konsulterna lämnade.  
  
Resultatet tyder inte på att IT-avdelningens roll skulle försvinna, snarare att arbetsuppgifterna 
ändras när det kommer till den här typen av teknik. Det handlar också om var organisationer 
väljer att rekrytera utvecklare ifrån, om medarbetare från IT-avdelningen tillsätts i RPA-
avdelningen eller om personer nyanställs på dessa positioner. Då det blir allt vanligare att 
organisationer använder extern kompetens kan det därför vara viktigt att även denna relation 
beaktas, där ytterligare en part behöver samspela med organisationen.    
 
6.3 Underliggande beroende mellan heavyweight IT och lightweight IT 
Bygstad (2015) argumenterar för en lös koppling mellan lightweight- och heavyweight IT, att 
teknikerna bör hanteras åtskilt åtminstone till en början. Vad den här lösa kopplingen egentligen 
innebär framgår inte lika tydlig. Det vi kan tolka av Bygstads (2015) lösa koppling är att det inte 
ska finnas beroenden mellan teknikerna eftersom det skapar problem.  
  
Studien visar att det behövs en stark koppling för att enheterna ska kunna hantera RPA effektivt. 
Att det finns en koppling och ett beroende mellan teknikerna har framgått tydligt i studien. 
Resultatet visade ett underliggande beroende mellan teknikerna på sådant sätt att RPA läser av 
underliggande system. En mindre ändring i IT-infrastrukturen kan medföra att RPA slutar att 
fungera. När det underliggande beroendet inte har uppmärksammats har också negativa effekter 
uppstått.  
 
6.4 RPA ställer nya krav på strategic alignment 
Studien visar på att relationen mellan de olika enheterna fortfarande är viktig när RPA kommer in 
i verksamheter. Det är däremot svårt att ge ett tydligt svar på hur relationen och organisatoriska 
kopplingar mellan olika enheter borde fungera. Kommunikation och delaktighet har visat sig vara 
viktiga faktorer. Kanske kan digital transformation strategy vara nödvändig för att organisationer 
ska kunna arbeta mot gemensamma mål och hantera RPA mer effektivt. Som Matt et 
al., (2015) beskriver fokuserar vanligen verksamhetsstrategier på produkter, organisatoriska 
aspekter och på processer. IT-strategier är istället ofta koncentrerade på förvaltning av IT-
infrastruktur och mer begränsad gällande ny teknik och innovationer i affärsutveckling. En 
övergripande digital transformation strategy skulle kunna sammanföra olika strategier och mål i 
organisationen.   
  
Som Bharadwaj et al., (2013) nämner kan digital transformation strategy också likna en skiss som 
ska stödja organisationer i förändringsarbeten och hur arbete ska styras samt koordineras. Här 
finns fyra dimensioner som kan vara till hjälp för att uppnå ett lyckat införande av ny teknik. Att 
ta hänsyn till dessa fyra dimensioner skulle kunna stärka relationer och organisatoriska kopplingar 
mellan enheter och kanske också minska den negativa påverkan som framträtt i resultat och 
analys. Den första dimensionen handlar om hur tekniken ska användas i organisationen, vad 
organisationen vill uppnå med tekniken. Andra dimensionen handlar om värdeskapande, hur 
tekniken ska kunna skapa värde i organisationen. Tredje dimensionen handlar om teknikens 
påverkan på organisering medan fjärde dimensionen tar ett ekonomiskt perspektiv (Bharadwaj et 
al, 2013). Kommunikation mellan enheterna hade kunnat underlätta förändringsarbetet, där de 
fyra dimensionerna skulle kunna ligga till grund för frågor kring organisering och hantering av 
RPA, men också för värdeskapande i hela organisationen.  
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6.5 RPA ger upphov till spänningar   
Studien visar på att relationen mellan IT-avdelningen och verksamheten påverkas av en förändrad 
arbetsfördelning vid hantering av RPA. Detta gör att nya roller skapas och att företag behöver 
hitta nya sätt att organisera sig på. Då RPA är gränsöverskridande, i den mening att tekniken 
inverkar på olika delar i organisationen, har det uppkommit spänningar   
mellan IT-avdelning och verksamhet. Spänningar och kontroverser växer också på grund av att 
enheterna inte har en gemensam målbild av vem som ska bedriva RPA.   
  
Inom RPA området har tidigare forskning främst fokuserat på fördelarna med RPA och de 
framgångsrika resultaten som tekniken medför i organisationer (Willcocks et al., 2015; Kirchmer, 
2017; Asatiani & Penttinen, 2016). Eftersom studien visar på organisatoriska förändringar är det 
viktigt att organisationer är medvetna om att en ny teknik som RPA kan medföra rädslor i 
organisationen. Ur ett etiskt och hållbarhetsperspektiv kan det vara bra att involvera alla 
medarbetare då begrepp som robot eller digital medarbetare kan uppfattas som ett hot mot 
individer. Detta beror på oroskänslor över att tekniken ska ta över arbetsuppgifter som människan 
tidigare utfört. Detta gör att organisationer behöver ta ansvar genom att informera medarbetare 
om syftet med att ta in tekniken och vad som händer i organisationen. Studien visar på tydlig 
splittring mellan IT-avdelningen och verksamheten i samband med att RPA drivs isolerat och 
utanför IT-avdelningen. Eftersom studien också visar på att det finns ett underliggande beroende 
mellan enheterna, har splittringen även bidragit till ineffektiv användning av RPA. Organisationer 
kan också behöva ta ansvar genom att utbilda och vidareutveckla medarbetare, för att medarbetare 
ska ha en chans att kunna hantera nya typer av arbetsuppgifter som kan uppkomma i samband 
med att ny teknik införs i organisationer.  
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7 Slutsats 
I detta avsnitt besvaras studiens slutsats som baseras på analysen och diskussionen. Slutsatsen 
syftar till att besvara studies frågeställning och presentera hur relationen mellan IT- avdelningen 
och verksamhet påverkas i samband med att RPA införs i en organisation. Avslutningsvis 
presenteras förslag på framtida forskning inom området.  
 
Studien inleddes med att beskriva hur strategic alignment fått betydelse för hur dagens 
organisationer arbetar för att få IT att stödja verksamheten på ett effektivt sätt. Samtidigt som IT 
(och därmed IT-avdelningen) får en allt större betydelse i organisationer, har det på senare tid 
utvecklats en ny typ av IT-lösningar. RPA är ett exempel på sådan teknik och beskrivs kräva 
mindre IT-kompetens än tidigare för att installera och underhålla, vilket utmanar tidigare 
tankesättet kring strategic alignment. Litteraturen som låg till grund för studien visade att det 
saknades forskning kring hur RPA påverkar relationen mellan IT-avdelningen och verksamheten. 
Syftet med denna studie var därför att bidra med förståelse kring hur relationen mellan IT-
avdelningen och verksamheten påverkas av RPA i praktiken 
 
Studien har ämnat besvara följande frågeställning: Hur påverkas relationen mellan IT-
avdelningen och verksamheten när RPA införs i en organisation? 
 
Studien visar att RPA ger upphov till spänningar i relationen mellan IT-avdelningen och 
verksamheten. RPA är gränsöverskridande i den mening att tekniken inverkar på olika delar inom 
organisationen vilket skapar kontroverser i organisationen om vilken avdelning som ska bedriva 
RPA. Som ett resultat av att RPA sprids i organisationer, visar studien också på att en ny typ av 
organisatorisk enhet kan växa fram. I de studerade organisationerna benämndes denna nya 
organisatoriska enhet för RPA-avdelningen och visar på att både IT- och verksamhetskompetens 
behövs för att effektiv användning av tekniken ska uppnås. Vidare indikerar studien att en tidigare 
typ av strategic alignment utmanas i form av att en ny relation växer fram, vilket är uttryck för en 
ny typ av strategic alignment. Den nya relationen omfattar både verksamheten, IT-avdelningen 
och RPA-avdelningen vilket resulterat i att organisationer behöver hitta nya kopplingar mellan 
enheterna vid hantering av RPA. Studien pekar dessutom på att det finns ett underliggande 
beroende mellan IT-avdelningen och verksamheten i den mening att RPA är beroende av IT-
infrastrukturen. 
 
7.1 Fortsatt forskning 
Denna studie har fokuserat på hur relationen mellan IT-avdelningen och verksamheten påverkas i 
samband med att organisationer inför RPA. Studien har gett en bild av konsekvenserna av 
automatisering vad gäller strategic alignment. Det framkommer flera debatter och diskussioner 
kring att automatisering antagligen kommer att påverka tillgången på en viss typ av arbete, men 
det höjs också röster för att nya typer arbetsuppgifter och arbetsroller kommer att skapas som en 
följd av automatisering. Framtida forskning skulle därför kunna utföra en studie kring hur RPA 
påverkar människors arbetsuppgifter och arbetsroller. 
 
Då denna studie visar hur relationen mellan IT-avdelningen och verksamheten påverkas när RPA 
införs i en organisation, skulle ett annat förslag för framtida forskning kunnat vara att identifiera 
viktiga faktorer för att upprätthålla en relation mellan IT-avdelningen och verksamheten, samt nya 
sätt att organisera sig på. I fortsatt forskning skulle det även vara intressant att inkludera personer 
på olika nivåer, exempelvis ledningen som har en betydande roll inom strategic alignment.  
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Bilaga 1 Intervjuguide  
TEMA 1: PERSONLIG INFORMATION 
1. Vilken utbildning och yrkesmässig bakgrund har du? 

2. Vad är din nuvarande titel? 

3. Vilka är dina främsta arbetsuppgifter och ansvarområden? 

TEMA 2: INLEDANDE OM RPA  
1. Vad är RPA enligt din uppfattning? 

2. Tror ni att RPA kommer leda till en förändring på arbetsmarknaden? 

a. Exempelvis leda till ett kompetensskifte? 

TEMA 3: RPA I ORGANISATIONEN 
1. När och hur kom organisationen först i kontakt med RPA? 

2. Vilket intresse och skäl ligger bakom beslutet att implementera RPA i organisationen? 

3. Vad tänker du kring att organisationer behöver en plan att utgå utifrån vid implementering 

av RPA?  

a. Vilka aspekter kan vara viktiga att beakta vid implementeringen? 

b.  Kan speciella insatser alternativt åtgärder när RPA antas i en organisation? 

c. Påverkar RPA på så sätt att företag och individer behöver anpassa sig? 

4. Vad krävs för att RPA ska kunna återbetalas, ekonomiskt eller i effektivitet? 

5. Har RPA lett till några organisatoriska förändringar i organisationen? I så fall på vilket 

sätt och varför? 

6. Behöver särskilda riktlinjer, direktiv eller Polices ändras vid ett RPA-införande? 

7.  Ser ni några utmaningar med RPA? 

TEMA 4: RPA OCH MEDARBETARE 
1. Kan RPA leda till att nya roller eller arbetsuppgifter? I så fall vilka? 

2. Behöver medarbetare någon speciell kompetens för att arbeta med RPA? 

3. Ser ni några etiska problem med RPA?  

a. Exempelvis motstånd från medarbetare eller ökad arbetslöshet? 

TEMA 5: INVOLVERING OCH SAMARBETE MELLAN IT-AVDELNINGEN OCH 
VERKSAMHETEN 
1. Har IT-avdelningen varit involverade innan implementeringen av RPA? 

2. Om ja: Har ni haft någon form av samarbete? i sådana fall på vilket sätt? Vad anser ni om 

samarbetet mellan verksamheten och IT-avdelningen? 

3. Om nej: Vad är anledningen till att IT-avdelningen inte har varit involverade? 



 

4. Anser ni att det borde funnits ett samarbete och i sådana fall varför? 

5. Har IT-avdelningen varit involverade under implementering av RPA? 

6. Om ja: Har ni haft någon form av samarbete? I sådana fall på vilket sätt? Vad anser ni om 

samarbetet mellan verksamhet och IT-avdelningen? 

7. Om nej: Vad är anledningen till att IT-avdelningen inte har varit involverade? 

8. Anser ni att det borde funnits ett samarbete och i sådana fall varför? 

9. Har IT-avdelningen varit involverade efter implementering av RPA? 

10. Om ja: Har ni haft någon form av samarbete, i sådana fall på vilket sätt? Vad anser ni om 

samarbetet mellan verksamhet och IT-avdelning? 

11. Om nej: Vad är anledningen till att IT-avdelningen inte har varit involverade?  

12. Anser ni att det borde funnits ett samarbete och i sådana fall varför? 

 
Tema 6: INVOLVERING OCH SAMARBETE MED KONSULTER 
1. Har IT-konsulter varit involverade innan implementeringen av RPA? 

a. Om ja: Har ni haft någon form av samarbete? i sådana fall på vilket sätt? Vad 

anser ni om samarbetet mellan verksamheten och IT-konsulterna? 

b. Om nej: Vad är anledningen till att IT-konsulterna inte har varit involverade? 

c. Anser ni att det borde funnits ett samarbete och i sådana fall varför? 

2. Har IT-konsulter varit involverade under implementering av RPA? 

a. Om ja: Har ni haft någon form av samarbete? I sådana fall på vilket sätt? Vad 

anser ni om samarbetet mellan verksamhet och IT-konsulterna? 

b. Om nej: Vad är anledningen till att IT-konsulterna inte har varit involverade? 

c. Anser ni att det borde funnits ett samarbete och i sådana fall varför? 

3. Har IT-konsulter varit involverade efter implementering av RPA? 

a. Om ja: Har ni haft någon form av samarbete, i sådana fall på vilket sätt? Vad 

anser ni om samarbetet mellan verksamhet och IT-konsulterna? 

b. Om nej: Vad är anledningen till att IT-konsulterna inte har varit involverade?  

c. Anser ni att det borde funnits ett samarbete och i sådana fall varför? 
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