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Abstract 
 
Den nya dataskyddsförordningen som även kallas GDPR, ställer idag krav som företag och 
organisationer måste uppfylla samt regler som måste följas när det kommer till hur 
personuppgifter ska behandlas. Att radera data är en stor del i GDPR och i Rätten att bli 
bortglömd som är en del i GDPR, måste data raderas. Detta är regler som såklart ska följas men 
det manuella arbetet för detta är en väldigt lång och tidsödande process för den som ska utföra 
det arbetet. Robotic Process Automation är en relativt ny teknik som används för att 
automatisera manuella, repetitiva och tidskrävande affärsprocesser inom företag och 
organisationer. 
 
Syftet med studien är dels att undersöka hur fallföretaget kan uppfylla GDPR-kravet Rätten att 
bli Bortglömd med RPA tekniken. Rätten att bli bortglömd innebär att personuppgifter som kan 
kopplas till en viss individ ska raderas bort från ett företag om den specifika individen skulle 
begära det. Studien kommer även belysa de problem som uppstår mellan RPA tekniken och 
Rätten att bli Bortglömd inom fallföretaget. Studiens empiri består av den egna erfarenheten 
men kommer även kompletteras med intervjuer samt avstämningsmöten som skall användas 
som stöd och underlag för själva genomförandet av RPA. 
 
Studiens resultat visar de identifierade hindren som har uppstått i undersökningen. Det finns 
inget regelverk för hur fallföretaget går tillväga när de ska söka och radera personuppgifter. 
Undersökningens avgränsade process för Rätten att bli bortglömd var varken standardiserad, 
mogen, regelbaserad, repetitiv eller återkommande vilket gör automatiseringen problematisk 
och olämplig för RPA automation. För att uppfylla kravet Rätten att bli bortglömd med hjälp av 
RPA tekniken måste fallföretaget jobba med att få fram ett tydligt regelverk för hur de ska söka 
och hitta personuppgifter. Därefter krävs det att processen standardiseras och process stegen 
väl definieras för att kunna identifiera vilka delar av processen som går att automatisera med 
RPA. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
I dagens digitala värld ställs det krav på företags flexibilitet och effektivisering, dessutom krävs 
att de tjänster som företag erbjuder genererar värde för sina kunder. Digitaliseringens 
dramatiska utveckling gör att organisationer ständigt måste anpassa sig efter nya 
förutsättningar, nya verktyg blir tillgängliga nästan varje dag och de flesta har stor potential att 
ge en stor inverkan på hur organisationer arbetar idag. Det blir därmed möjligt för processer 
att utvecklas till att bli mer effektiva, agila samt möta regelefterlevnad och på så sätt förbättras 
kundupplevelser och den allmänna kvalitén i produkter (Kirchmer 2017, s.2). Robotic Process 
Automation (RPA) är en av dessa tekniker och har visat sig vara en intressant teknik den senaste 
tiden.  
 
RPA är en teknik som använder sig av mjukvarurobotar som automatiskt utför repetitiva och 
rutinbaserade uppgifter, de används för att utföra administrativa uppgifter och aktiviteter som 
människor och kunskapsarbetare (som businesscontrollers) vanligtvis skulle utföra (Mähring et 
al. 2018, s.46). RPA erbjuder många fördelar som förbättrad affärseffektivitet, ökad 
produktivitet, datasäkerhet och förbättrad precision, samtidigt som organisationer kan lätta 
sina anställda från repetitiva och tråkiga uppgifter (Bourgouin et al. 2018, s.46). Företag kan 
ägna sig åt värdeskapande aktiviteter genom att automatisera de processer som inte är särskilt 
värdeskapande för företaget i sig, men däremot är av stort värde för kund som till exempel 
fakturering eller hantering av personuppgifter. I praktiken har RPA redan visat betydande 
verkan främst genom att öka effektiviteten genom minskad arbetskraft eller bättre ersättning 
av mänsklig personal genom ”digital personalstyrka” (Kirchmer 2017, s.2). Meningen är inte att 
ersätta och bli av med befintlig personal, utan meningen är att frigöra dem från de tidskrävande 
uppgifterna. 
 
Den 25e maj 2018 ersattes personuppgiftlagen (PUL) av det nya dataskyddsförordningen 
General Data Protection Regulation (GDPR). PUL har funnits sedan 1998 och har haft som syfte 
att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas 
(Riksdagen 2019). Sedan den 25:e maj 2018 har reglerna skärpts, ”GDPR är till för att skydda 
enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av 
personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU. Den har till syfte att skapa en 
enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter” (Datainspektionen 2019a). De 
skärpta reglerna kräver att organisationer som på något sätt behandlar personuppgifter måste 
ha kontroll över hur de behandlar samt förvarar dessa personuppgifter. 
 
RPA har visat fördelar inom kostnadsbesparingar och prestationsindikatorer i olika 
sammanhang och organisationer som tidigt anpassar sig till RPA kan finna radikala förändringar 
i back-office genom mycket lägre kostnader och förbättring av servicekvalitén, även ökning av 
kravuppfyllnad mot olika regelverk och minskad leveranstid av tjänster (Lacity 2015, s.3). Trots 
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det är tidigare studier om RPA få, de som finns har fokuserat på upplevelser av RPA 
retrospektivt, det vill säga efter införandet. Beskrivningar av RPA som finns på webbsidor tar 
upp på vilket sätt RPA införs och vilka processer RPA är ämnade för, men inga studier finns som 
belyser införandet av RPA i praktiken, från det att ett beslut har tagits till dess att det har 
implementerats. Framför allt saknas kunskap kring hinder och möjligheter vid införande av RPA 
och en av de viktigaste utmaningarna för en RPA strävan är att effektivt kunna identifiera 
processer och uppgifter som är lämpliga för automatisering (Leopold et al. 2018, s.67). GDPR 
ställer i sin tur ett antal krav på organisationers skydd av personuppgifter vilket bland annat 
inbegriper Rätten att bli glömd, att med jämna mellanrum gallra personuppgifter och dessutom 
inte sparar eller samlar på sig personuppgifter i onödan. 
 

1.2 Problemområde 
Problemområdet är baserat på en dialog med representanter från studiens fallföretag, 
fallföretaget är ett IT-konsultbolag som arbetar med systemutveckling. Fallföretaget har i 
dagsläget ett antal manuella processer som de önskar effektivisera. De flesta processerna har i 
väsentlig del hög effektiviseringsgrad och kan med hjälp med RPA tekniken öka varsamhetens 
effektivitet. Fallföretaget är väldigt måna om att vara i enlighet med regelverket GDPR. För det 
krävs det att fallföretaget uppfyller en del krav som har att göra med hur personliga uppgifter 
behandlas. I Rätten att bli bortglömd krävs det att fallföretaget raderar personliga uppgifter om 
en individ skulle kräva det. I dagsläget kräver detta i sin tur ett omfattande manuellt arbete då 
personliga uppgifter finns i stora mängder dokument som sparas inom flera system i 
fallföretaget. Detta är en lång process som är så pass tidskrävande att det sannolikt inte 
genomförs fullt ut då det tar allt för mycket tid i anspråk. I och med att genomförandet av 
processen behandlar en enorm mängd dokument och är till stor del ett manuellt arbete, har 
det legat i fallföretagets intresse att veta om det går att automatisera detta arbete med RPA.  
 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är dels att undersöka hur fallföretaget kan uppfylla GDPR-kravet Rätten att 
bli Bortglömd med RPA tekniken och dels belysa vilka hinder som uppstår mellan RPA tekniken 
och Rätten att bli Bortglömd inom fallföretaget. Avsikten är att utifrån ovannämnda att även 
programmera en RPA robot för att kunna belysa problematiseringen kring RPA tekniken och 
fallföretagets process i Rätten att bli Bortglömd. 
 
1.4 Undersökningsfrågor 
Studiens slutgiltiga resultat ska besvara dessa undersökningsfrågor: 
 

1. Vilka hinder uppstår vid införandet av RPA vid regelverk som GDPR och Rätten att bli 
bortglömd? 

2. Vad krävs av fallföretaget för att uppfylla kravet enligt artikel 17 i GDPR, mer specifikt 
Rätten att bli bortglömd med hjälp av RPA tekniken?  
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1.5 Målgrupp 
Målgruppen för studien kommer främst rikta sig till fallföretaget där studien genomförs, men 
även organisationer som är intresserade att ta del av min erfarenhet och veta vilka hinder som 
kan uppstå när ett regelverk som GDPR ska automatiseras med RPA. 
 

1.6 Avgränsning 
Studien kommer avgränsas till att studera en specifik del av GDPR då GDPR är ett så pass 
omfattande regelverk. Den specifika delen som studien har avgränsats till är artikel 17 i GDPR, 
Rätten att bli bortglömd, där undersöks det hur denna del går att automatisera med RPA samt 
då identifiera vilka hinder som uppstår. Då den oerhörda datamängden som finns i varje system 
skulle ta alldeles för mycket tid att undersöka har studien avgränsats till ett enda system samt 
även antalet personuppgifter som ska sökas, Det valda systemet i denna studie blir då 
fallföretagets e-postsystem.  
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2. Fördjupad bakgrund  
Detta kapitel om fördjupad bakgrund förklarar några punkter inom GDPR för att kunna ge 
läsaren en bättre förståelse av vad GDPR lagen innebär i förhållande till studien. 
 
2.1 GDPR 
EU:s nya dataskyddsförordning, som på engelska heter General Data Protection Regulation 
(GDPR), trädde i kraft den 25 maj 2018. Den nya förordningen innebär bland annat ett skydd 
för enskildas rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR 
gäller inom all slags verksamhet oavsett vem som utför personuppgiftsbehandlingen, detta 
gäller för företag, organisationer, föreningar, myndigheter och även privatpersoner 
(Datainspektionen 2019a). 
 

2.2 Personuppgifter och personuppgiftsbehandling 
Med personuppgifter menas all information om en identifierad eller identifierbar person. Det 
är information som namn, adress, id-kortsnummer, inkomst, kulturell profil, IP-adress samt 
hälso- och sjukvårdsuppgifter (Europa 2019). Även bilder och ljudupptagningar som behandlas 
i dator kan ses som personuppgifter även om inga namn nämns. Känsliga personuppgifter tillhör 
särskilda uppgiftskategorier, det är som huvudregel förbjudet att behandla känsliga 
personuppgifter, men Datainspektionen (2019a) menar att det finns undantag. De noterar att 
behandlare måste ha klart för sig vilket stöd han eller hon har för behandlingen innan känsliga 
uppgifter behandlas. Känsliga personuppgifter är uppgifter om etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons 
sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter som entydigt 
identifierar en person (Datainspektionen 2019a). 
 
Alla former av åtgärder med personuppgifter anses som personuppgiftsbehandling. Exempel 
av personuppgiftsbehandling kan vara insamling, registrering, organisering, strukturering, 
lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning, spridning eller 
tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, raderande eller 
förstöring (Datainspektionen 2019a). Enligt Datainspektionen (2019a) gäller 
dataskyddsförordningen även för helt eller delvis automatiserad behandling av 
personuppgifter. 
 

2.3 De registrerades rättigheter 
De registrerades rättigheter innebär att de registrerade ska få information om när och hur deras 
personuppgifter behandlas och även ha kontroll över sina egna uppgifter. Enligt GDPR ska de 
registrerade bland annat ha rätt till att få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, de 
har även rätt att få ut sina uppgifter eller flytta sina uppgifter (Datainspektionen 2019c). Nedan 
listas de rättigheter som Datainspektionen tar upp enligt GDPR, listan är hämtad från 
Datainspektionen (2019c). 
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Rätt till information 
De registrerade har rätt att få information när dennes personuppgifter behandlas. 
 
Rätt till tillgång 
De registrerade ska ha rätt av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida 
personuppgifter behandlas. 
 
Rätt till rättelse 
Den registrerade har rätt att få sina personuppgifter rättade om de skulle vara felaktiga. 
 
Rätt till begränsning av behandling. 
I vissa fall har den enskilde rätt till att kräva att behandlingen av deras personuppgifter 
begränsas.  
 
Rätt till dataportabilitet 
Den som lämnat sina uppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på 
annat håll, till exempel i annan social medietjänst 
 
Rätt att göra invändningar 
En enskild har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvarighets behandling av 
hans/hennes personuppgifter. 
 
Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering 
Den enskilde har rätt till att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form 
av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för 
den enskilde eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom/henne. 
 
Rätt till radering (Rätten att bli bortglömd) 
Rätt till radering, även känd som Rätten att bli Bortglömd innebär att varje person har rätt att 
vända sig till myndigheter och företag som behandlar personuppgifter som avser 
honom/henne och be att uppgifterna raderas. Det finns ett flertal punkter som gäller för 
radering av den enskildes personuppgifter, till exempel om uppgifterna inte längre behövs för 
det ändamål de samlades in för eller om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke 
och den enskilde återkallar samtycket.  
 
Rätten att bli bortglömd är artikel 17 i GDPR, och det är denna del som kommer undersökas 
huruvida RPA går att applicera samt belysa vilka hinder som eventuellt kan uppstå vid en 
implementation. 
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras vilken forskningsansats som har använts för att genomföra denna 
studie. Jag förklarar några grundläggande begrepp som hjälpte mig att genomföra en 
forskningsstudie med kvalité. Jag tar även upp vilka tillvägagångsätt jag använt mig av för 
datainsamling. 
 
3.1 Kvalitativa och Kvantitativa metoder 
Alvehus (2011, s.20) skriver in sin bok att en kvalitativ metod intresserar sig för meningar eller 
innebörder snarare än för statistiskt verifierbara samband så att de mest grundläggande 
karakteristiken kan sammanfattas. Patel och Davidson (2003, s.14) beskriver kvalitativ inriktad 
forskning som forskning där datainsamlingen fokuserar på ”mjuka” data som kan vara i form av 
kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, ofta verbala analysmetoder i textform. Kvantitativ 
inriktad forskning å andra sidan fokuserar mer på ”hård” data, det är sådan forskning som 
innebär mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder (Patel 
& Davidson 2003, s. 14). Alvehus (2011, s.21) beskriver kvantitetens betydelse i form av 
huruvida fenomen är vanligt förekommande eller inte. Denna studie har genomförts med en 
kvalitativ infallsvinkel på det sättet att den insamlade datan är av kvalitativ karaktär. 
 

3.2 Explorativ Studie 
När det finns luckor i vårt kunskap kommer undersökningen att vara utforskande. Utforskande 
studier kallas för explorativa studier, Patel och Davidson (2003, s.12) skriver att det främsta 
syftet är att inhämta så mycket kunskap som möjligt om ett bestämt problemområde. Då 
tidigare studier inom RPA tillsammans med GDPR är väldigt begränsat, har denna studie till stor 
del varit explorativ. Denscombe (2004, s.39) beskriver den explorativa forskningen att upptäcka 
information som inte tidigare förelåg, att forskaren ger sig in i nytt territorium för att rapportera 
det man har funnit. Och då tidigare forskning inom RPA och GDPR är väldigt tunn, blev detta en 
väldigt explorativ studie. Under studien använde jag mig av olika tekniker som intervjuer, 
avstämningsmöten, tidigare forskningsartiklar samt den egna erfarenheten för att samla på mig 
information och empiri inom det valda problemområdet.  
 

3.3 Fallstudie  
Fallstudie innebär att det görs en undersökning på en mindre avgränsad grupp som kan vara en 
individ, en grupp individer, en organisation eller en situation (Patel & Davidson 2003, s.54). 
Fallstudiens fördelar kan vara att forskaren försöker få ett helhetsperspektiv istället för att 
fokusera på isolerade problemområden. Med ett helhetsperspektiv försöker forskaren fånga så 
mycket och täckande information som möjligt, dessa kommer då till användning när forskare 
vill studera processer och förändringar. Då fallstudier fokuserar på ett helhetsperspektiv kan 
resultaten användas för att diskutera generaliserbarheten i förhållande till en tänkt population. 
En annan fördel med fallstudier är att forskaren kan använda sig av flera olika 
forskningsmetoder, till exempel om fallet är en arbetsplats, kan såväl intervjuer som 
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observationer och enkäter kombineras i datainsamlingen (Patel & Davidson 2003, s.54–55). 
Med flera olika forskningsmetoder har forskaren flera källor med i sin forskning, detta kallas för 
triangulering. Förutom att studien till viss del var explorativ, var den även att vara en fallstudie 
då jag undersökte ett enskilt företag i en enskild situation, där jag studerade en viss process 
inom fallföretaget och relationen mellan den valda processen (radera personliga uppgifter) och 
den valda tekniken (RPA).  
 

3.4 Urval 
”I alla typer av undersökningar görs det en eller annan form av urval. Om du gör en fallstudie 
måste du bestämma dig för vilket fall du ska studera, om du ska göra intervjuer måste du välja 
vilka du ska intervjua om du arbetar med fokusgrupper måste du veta vilka som ska bjudas in 
till diskussion och så vidare” (Alvehus 2013, s. 66). I ett snöbollsurval använder forskaren sig av 
de respondenter som forskaren redan har varit kontakt med för att hitta nästa respondent att 
intervjua inom samma tema. Till exempel kan tidigare intervjurespondenter tipsa och ge förslag 
på vilka andra personer som skulle vara relevanta att intervjua (Alvehus 2013, s.68). 
Snöbollsurval användes i studien genom att stämma av med regionchefen för fallföretaget över 
vilka roller som var lämpliga att intervjua för att besvara frågor kring en RPA implementation av 
GDPR regelverk samt, hur väl organisationen förhåller sig till kravuppfyllnaden av GDPR. Vidare 
blev intervjupersonerna tillfrågade vilka fler de ansåg lämpliga att besvara på de frågor som 
avsåg hjälpa mig att besvara syftet. Snöbollsurvalet var ett bra alternativt med tanke på att 
deltagarna behövde besvara specifika frågor kring det valda ämnet i studien. Deltagarna visste 
då vilka som var bäst lämpliga att besvara frågorna för att kunna hjälpa mig föra studien framåt. 
 

3.5 Reliabilitet och Validitet 
Vid forskning är det viktigt att veta att forskaren undersöker det som avses att undersökas, det 
är att ha god validitet. Det som också är viktigt att veta är att det görs på ett tillförlitligt sätt, 
det vill säga att forskningen har en god reliabilitet (Patel & Davidson 2003, s.98). Höst et al. 
(2006, s.41–42) beskriver dessa två kategorier i sin litteratur såhär: Reliabiliteten: är 
tillförlitligheten i datainsamlingen och analysen med avseende på slumpmässiga variationer. 
Det vill säga att samma resultat uppkommer om undersökningen görs på nytt, resultat kan då 
ses som reliabelt, pålitligt. Validitet: är att studien verkligen mäter det som avses att mäta. God 
reliabilitet och validitet uppnåddes genom att datainsamlingen skedde med både intervjuer och 
regelbundna avstämningsmöten där de data som samlats in bekräftades och korrigerades. 
 
Lincoln och Guba (2000 refererad i Alvehus 2013, s.126) framför ytterligare en form av validitet 
och menar att resultaten ska vara autentiska. Det vill säga att de som har studerats ska kunna 
känna igen sig i beskrivningarna som kommer att tas med i forskningen. För att öka 
autenticiteten i mitt intervjumaterial har jag, efter transkribering och analys, skickat tillbaka 
materialet till respondenterna för att bekräfta att det som sagts under intervjun har utryckts 
och förståtts rätt. Detta gav även en chans för respondenterna att förtydliga eller lägga till 
viktiga punkter eller påståenden som har utlämnats eller inte tagits upp under intervjun. Det 
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Alvehus (2013, s.126) även nämner i litteraturen är att respondenterna kan revidera materialet 
så att det som ursprungligen var sagt får en helt ny mening och frågan är då om revideringen 
verkligen är lika autentisk som det som sagts under intervjun.  
 

3.7 Datainsamling 

3.7.1 Intervjuer 

Då denna undersökning till viss del använt sig av en kvalitativ ansats var det naturligt att 
använda sig av intervjuer som val av datainsamling. Intervjuer erbjuder ett effektivt redskap för 
den kvalitativa forskaren då forskaren får interagera med respondenterna och på det viset 
samla, ställa frågor om känslor, motiv och åsikter, få reda på hur personer ser på ett 
händelseförlopp eller hur ett visst fenomen framställs i berättelser och anekdoter (Alvehus 
2013, s.80). Intervjuer kan ha olika grader av struktur, det handlar om tre olika typer av 
intervjuer, öppna intervjuer som också kallas för ostrukturerade intervjuer, halvstrukturerade 
intervjuer och strukturerade intervjuer. De ostrukturerade intervjuernas uppläggning består av 
en intervjuguide med öppna frågor som inte ställs i någon särskild ordning, vilket gör intervjun 
mer utforskande. En halv/semistrukturerad intervju som är den vanligaste formen av intervju 
vid kvalitativa forskningar, består av formulär som innehåller ett fåtal öppna frågor eller 
bredare teman som samtalet centreras kring. Intervjuaren får aktivt lyssna för att arbeta med 
följdfrågor. Helstrukturerade intervjuer är i form utav bland annat enkäter och frågeformulärer, 
det finns färdiga frågeställningar som intervjuaren inte avviker från (Alvehus 2013, s.83). 
 
I studien användes både halvstrukturerade och ostrukturerade intervjuer. De halvstrukturerade 
användes tidigt i studien för att får ett inblick av hur verksamheten fungerar inom fallföretaget 
och för att få en helhetsbild i hur fallföretaget arbetar men både GDPR och RPA (Bilaga 3), och 
även för att få information om hur de i nuläget jobbar med personuppgiftshantering (Bilaga 4).  
I ostrukturerade intervjuer behöver intervjuaren fortfarande ställa upp med ett antal frågor 
som intervjuaren vill ha svar på och ett antal uppföljnings- eller sonderingsfrågor (Bell 2016, 
s.192). Om intervjun spelas in behövs det inte göras lika mycket anteckningar, intervjuaren 
måste även komma ihåg att be om lov att spela in redan innan intervjun börjar. Då studien även 
har en explorativ ansats har ostrukturerade intervjuer använts. Både halvstrukturerade och 
ostrukturerade intervjuer var de bästa alternativen för att få fram den kvalitativa data som 
behövdes. Med ostrukturerade intervjuer fick jag möjligheten att diskutera lite djupare kring 
problemområdet med respondenterna. 
 
Genomförandet av arbetet krävde en del möten med båda mina handläggare, till dessa möten 
hade jag frågor som jag behövde ha svar på för att föra arbetet framåt. Dessa möten sågs som 
avstämningsmöten och var även tillfällen att använda sig av ostrukturerade intervjuer. Mötena 
började med färdiga frågor som uppkom under arbetets gång och avslutades med diskussioner 
kring det valda ämnesområdet. Under dessa så kallade ostrukturerade intervjuer tog jag upp 
frågeställningar kring de hinder som jag har stött på, möjligheter och även lösningar kring det 



 9

valda temat. Mötena bokades av mig när behovet uppkom, det vill säga när svar behövdes för 
att kunna driva arbetet framåt. När intervjuerna startades bads även tillåtelse att spela in 
intervjuerna. 

3.7.3 Avstämningsmöten 

Regelbundna avstämningsmöten var en viktig del under studien, dels för att bekräfta det som 
sagts tidigare och för att diskutera djupare kring det valda området. Avstämningsmötena 
användes även för att begränsa och föra arbetet framåt i rätt riktning. I dessa 
avstämningsmöten diskuterades även de hinder som uppstod under min forskning.  

3.7.4 Forskningsdagbok 

Dagbok inom forskningsmetodik är personliga reflektioner eller privata noteringar av saker som 
hänt (Bell 2016, s.288). Bell (2016, s.290) förklarar att forskningsdagboken förs av forskare för 
att beskriva hur forskningen fortskrider och kan även innehålla personliga tankar och 
reflektioner. Bell (2016, s.290) konstaterar ytterligare att forskningsdagboken är av stor vikt då 
forskaren ska beskriva forskningsprocessen i en slutrapport.  
 
Utöver intervjuer och olika former av avstämningar har jag använt mig av en forskningsdagbok 
där jag skrev ner tankar, idéer och reflektioner som hjälpte mig att föra studien framåt. I 
forskningsdagboken antecknades även hinder som uppstod vilket försvårade både forskningen 
och en del av implementationen av RPA ur ett GDPR perspektiv. Forskningsdagboken användes 
främst för att dokumentera de hinder som uppstod under studien. Forskningsdagboken 
användes genom hela studien för att dokumentera de hinder som uppstod och kunna bli 
påmind om vad som gjorts och vad som skulle göras.  
 

3.8 Utveckling 
Förutom förarbetet som bestod till stor del av datainsamling genom intervjuer, 
avstämningsmöten och forskningsdagbok, bestod undersökningen även av RPA utveckling. 
Utveckling avser att undersöka på vilket sätt RPA tekniken går att applicera på studiens utvalda 
och avgränsade process. Innan själva utvecklingen, genomfördes även online kurser via UiPath 
Academy (UiPath 2019). Dessa online kurser hjälpte mig att få en bredare kunskap inom både 
RPA och själva utvecklingsverktyget UiPath. 

 
3.9 Metod för genomförande 
Metod för genomförande delades upp i tre faser, fas 1 identifiera, fas 2 Dokumentera och fas 
3 utveckla (Figur 1). Metoden för hela genomförandet är inspirerad av metoder som används i 
andra RPA projekt. Asatiani och Penttinen (2016, s.69) tar upp i sin artikel en den del faser i RPA 
projekt innan den faktiska RPA implementationen i en organisation. I den första fasen som tas 
upp görs en identifiering av potentiella områden som är berättigade för RPA. I den andra fasen 
görs en bedömning av processen och de underliggande uppgifterna som de anställda för 
närvarande utför. Målet med denna fas är att bryta ner och dokumentera processen till 
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konkreta steg. I den tredje fasen görs ett fall för organisationen utifrån den samlade 
informationen. Fallet beskriver hur roboten kommer att automatisera processen. Om fallet 
accepteras av organisationen görs en konfigurering av en RPA robot. När konfigureringen är 
klar går man in i den sista fasen som är att implementera RPA roboten. Även UiPath Academy 
(UiPath 2019) nämner olika etapper som RPA projekt sträcker sig över. Dessa etapper är 1-
Analys, 2-Design, 3-Utveckling, 4-Systemintegrations testning, 5-Testfall av användaracceptans 
och 6-Garanti. De första tre etapperna påminner om de olika faserna som Asatiani och 
Penttinen (2016, s.69) tar upp i sin artikel. Och även här har min metod tagit inspiration, i 
UiPaths tre första etapper, i Analys, där en lämplig process identifieras och krav analyseras, i 
Design, där projektet bryts ned till funktionaliteter och förbereder uppgifter till utveckling och 
i Utveckling, där själva utvecklingen sker och alla funktionaliteter utvecklas. 
 
Metod för mitt genomförande sker på liknande vis, studien delades upp i tre faser (Figur 1).  
Under den första fasen identifierades var RPA automatiseringen skulle ske, det vill säga att 
området identifierades mer specifikt samt att en specifik process identifierades som 
fallföretaget var intresserade av att automatisera. Vid den andra fasen gjordes en 
dokumentation av den utvalda processen, dokumentationen blev ett underlag för hur 
automation gjordes. Här skrevs processens olika steg ner som underlättade konfigurationen av 
RPA roboten, även en processkarta över bör-läge gjordes för att kunna se hur automatiseringen 
skulle kunna se ut. Under sista fasen gjordes själva utvecklingen. Utvecklingen genomfördes 
med utvecklingsverktyget UiPath. Som nämnt innan är UiPath ett mjukvaruprogram för 
automatisering med RPA. I genomförandets alla tre faser identifierades olika hinder som skrevs 
ner i forskningsdagboken. Efter alla tre fasers utförande användes de identifierade hindren som 
underlag för att undersöka vad som krävs av fallföretaget för att kunna använda RPA för Rätten 
att bli bortglömd.  
 

 

Figur 1. Genomförandemetod. Källa: Författaren 
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3.10 Källkritik 
”För att vi ska kunna göra en bedömning om fakta eller upplevelser är sannolika måste vi 
förhålla oss kritiska till dokumenten” (Patel & Davidson 2003, s.64). Patel och Davidson (2003, 
s.64) skriver i sin litteratur att vi (forskaren) måste ta ställning till varför ett dokument 
tillkommit, till vilket syfte och av vem samt under vilka omständigheter. 
 
De litteratundersökningar som gjorts i denna studie har varit på OneSearch via Karlstads 
Universitets hemsida. OneSearch är en databas för artiklar, tidskrifter, avhandlingar och 
rapporter, även böcker går att söka. Resultatet av mina sökningar har varit filtrerade under 
Akademiska tidskrifter för att kunna använda forskningsrelaterade artiklar. Google Scholar som 
också är en databas för forskningsrelaterade artiklar, har använts. För artiklarna som har hittats 
i dessa databaser har jag kontrollerat i vilket syfte som artiklarna har skrivits för, det vill säga 
för forskningssyfte eller inte. Jag kontrollerade även vem eller vilka som skrivit artikeln, det vill 
säga om det är en vanligt skribent, ett företag eller faktiska forskare. Att hitta relevanta artiklar 
att koppla mitt arbete har varit väldigt viktigt för min studie, framförallt artiklar som skrivits av 
forskare samt för forskningssyfte. 
 

3.11 Etiska övervägande inklusive GDPR-hänsynstagande 
Vetenskapsrådet (2002) berättar i sin litteratur om forskningsetiska principer. Forskaren måste 
inför varje vetenskaplig undersökning göra en vägning av värdet av det förväntade 
kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för berörda 
undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare samt eventuellt för tredje person. 

Principerna är inte avsedda att ersätta forskarnas egna bedömningar och egna ansvar utan är 
avsedda att vägleda forskaren vid planering av projekt. Det finns fyra allmänna huvudkrav när 
det kommer till de grundläggande individskyddskravet. Nedan presenteras de fyra huvudkraven 
lite kort enligt Veteskapsrådet (2002). 
 
Informationskravet 
Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i 
projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De ska upplysas om att deltagandet 
är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. 
 
Samtyckeskravet 
Forskaren skall inhämta uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagarens samtycke. 
Deltagarna skall även kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder för 
dem. Deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
 
Konfidentialitetskravet 
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet 
och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 



 12

 
Nyttjandekravet 
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 
Uppgifterna får alltså utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

För att vara i enlighet med dessa krav har jag utformat ett informationsbrev (Bilaga 1) och 
samtyckesbrev (Bilaga 2) enligt mallarna som finns tillgängliga för kursen. Informationsbrevet 
innehåller syftet till min uppsats, generell information om att deras deltagande är frivilligt, att 
de kan avbryta när som helst utan att ange orsak samt att deras information kommer att 
behandlas på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. I Samtyckesblanketten skriver 
både intervjuare och respondent under för att visa att båda parter samtycker. I 
informationsbrevet finns även information om hur Karlstad Universitet behandlar 
personuppgifter enligt GDPR, och även vilka rättigheter forskningspersonen har. 
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4. Litteraturöversikt 
I detta kapitel presenteras studiens centrala begrepp och de tidigare forskningen som gjorts 
inom RPA och vilka kriterier som gör en process lämplig för RPA tekniken. Kapitlet ska ge en 
bakgrundsförståelse inom det valda ämnet. En analysmodell presenteras slutligen för att 
använda som guide under studiens genomförande. 
 
4.1 Robotic Process Automation 
Många forskare nämner i sina studier hur Robotic Process Automation (RPA) är en av de nyare 
och mest omtalade tekniken de senaste åren. Madakam et.al (2019, s.1) beskriver RPA som en 
av de mest avancerade teknologierna i modern tid inom områden som bland annat 
datavetenskap, maskinteknik och informationsteknik.  
 
RPA, även kallad för mjukvarurobotar är en mjukvara som används för att automatisera 
affärsprocesser för en bråkdel av kostnaden än vid traditionella lösningar utan att behöva ändra 
på processen eller nuvarande IT-system (Lamberton et.al 2017 s.11). Vidare beskriver Leopold 
et al. (2018, s.67) att RPA uppstår i form av en mjukvarurobot som automatiskt utför repetitiva 
och rutinbaserade uppgifter. Robot definieras av Madakam et al. (2019, s.2) som en 
elektromekaniskt designad maskin som med hjälp av datorprogrammering är kapabel att utföra 
en serie komplexa handlingar automatiskt. Ordet ”Robotics” är en tvärvetenskaplig filial av 
teknik och vetenskap som omfattar elektroteknik, datavetenskap, maskinteknik m.m. 
(Madakam et al. 2019, s.3). Robotarna används för att ersätta mänskliga aktiviteter vid 
repetitiva, tråkiga och manuella rutinuppgifter av lågt värde för företagen. Termen ”Robotic 
Process Automation” betecknar visionen av fysiska robotar vandrandes runt i olika kontor som 
utför olika uppgifter, men Madakam et al. (2019, s.4) menar att termen egentligen innebär 
automatisering av uppgifter som tidigare utförts av människor. Vidare beskrivs termen 
”Automation är tekniken för att få en apparat, process eller ett system att arbeta automatiskt” 
(Madakam et al. 2019, s.3–4).  
 
Medans RPA har visat fördelar inom kostnadsbesparingar och prestationsindikatorer i olika 
sammanhang så är en av de viktigaste utmaningarna för en RPA strävan att effektivt identifiera 
processer och uppgifter som är lämpliga för automatisering (Leopold et al. 2018, s.67). En 
process betraktas oftast genom att beskriva att det är ”en kedja av aktiviteter” (Ljungberg & 
Larsson 2001, 2012: 59–60). Madakam et al. (2019, s.3) skriver att process är en viktig del av 
något system eller organisation och är aktiviteten för att slutföra en uppgift. Processen kan 
utföras av människor eller ting, eller en kombination av båda och exempelvis utföra jobb som 
innefattar överföring av data från flera olika inmatningskällor som e-post och kalkyler till olika 
system som affärssystem och CRM-system (Madakam et al. 2019, s.3). Lacity (2015b, s.3) ger 
ett exempel på hur RPA skulle kunna användas, hon exemplifierar genom att berätta hur 
roboten kan instrueras till att logga in i ett e-handelssystem och extrahera ett personnummer 
från en låneansökan, logga ut och sedan logga in i ett krediteringssystem och skriva in 
personnumret den tidigare hämtat för att kunna se kreditvärderingen, sedan logga ut och logga 
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in i ett lånegodkännande system, ange kreditvärderingen och hämta ränta, tillämpa regler för 
att godkänna lånet för att sedan skicka ett godkännande meddelande till kunden och så vidare. 
 

4.2 Lämpliga processer för RPA 
Lacity et al. (2015a, s.9) skriver i sin artikel att RPA experter har rapporterat att RPA är mest 
lämplig för processer med höga transaktionsvolymer, hög nivå av standardisering, är 
regelbaserade och mogna. Även Willcocks et al. (2017, s.22) nämner att i 
identifieringsprocessen så kunde de föreslå att RPA var mest lämplig för processer där process 
standardiseringen, transaktionsnivåerna, regelbaserade processerna och mognaden var höga. 
Detta kan även läsas i Asatiani och Penttinens (2016, s.68–69) artikel, författarna skriver i sin 
artikel att man bör bedöma om en uppgift är lämplig för RPA baserade på om aktiviteterna är 
regelbaserade eller inte. Asatiani och Penttinen skriver att aktiviteter som kräver mycket 
kreativt tänkande och icke regelbaserade uppgifter som är sällan återkommande och har hög 
variation är ej lämpliga för RPA. Med en tabell illustrerar Asatiani och Penttinen (2016, s.69) 
vilka kriterier som gäller för RPA, några av dessa kriterier har även andra författare tagit upp i 
sina teorier. Kriterierna är; höga transaktionsnivåer som betyder att uppgifter hanterar mycket 
volymer som förs över mellan olika system, stabil miljö som menas men att uppgiften är 
fördefinierad och uppgiften förblir densamma varje gång den utförs vilket även tyder på 
mognad, låga kognitiva krav som menas med att uppgiften inte kräver någon bedömning eller 
en komplex tolkningsförmåga och är regelbaserad, begränsat behov av undantagshantering 
vilket betyder att uppgiften är väldigt standardiserad, där väldigt få eller inga undantag uppstår 
när uppgiften utförs . 
 
Moffitt et al. (2018, s.3) lyfter i sin artikel tre särskilda tillfällen om när RPA anses vara lämplig. 
Det första är att processerna ska vara väldefinierade. Moffitt et al. (2018, s.3) menar att 
väldefinierade processer är mer lämpliga för automatisering, eftersom robotar för närvarande 
behöver precisa instruktioner för att framgångsrikt kunna slutföra uppgifter. Uppgifter med 
betydande tvetydighet lämpar sig inte för automation. Det andra Moffitt et al. nämner är 
processer med repeterbara uppgifter som hanterar höga volymer av data, detta kan till 
exempel vara uppgifter som sker i en ekonomiavdelning där det arbetas mycket med 
lönehantering och kundförfrågningar, dessa uppgifter är för det mesta vardagliga och 
återkommande vilket gör dem goda kandidater för automation. Det tredje är mogna processer, 
de har mer förutsägbara resultat och kostnaderna är kända och är även mindre riskabla att 
automatisera menar Moffitt et al. (2018, s.3). I samma artikel nämns även att RPA är mindre 
lämpligt för de uppgifter som kräver mänsklig bedömning, som har osäkra resultat eller som 
inträffar väldigt sällan. Lämpliga processer för automation är de som kräver betydande mängd 
mänsklig ansträngning för att utföra repetitiva och regelbaserade uppgifter (Moffitt et al. 2018, 
s.5). 
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4.3 Effekter av RPA 
I den här studien har effekter avgränsats bort men det kan vara intressant att veta vad teorin 
säger om vilka effekter som RPA medför. I en intervju mellan Xavier Lhuer från McKinseys 
London office och Leslie Willcocks, professor i teknologi, (Lhuer 2016, s.2) får Willcocks frågan 
om vilka affärsfördelarna är med RPA. Willcocks berättar att de största fördelarna i 16 
fallstudier som hon varit med om, har varit en avkastning som har varierat mellan 30 till 200 
procent efter det första året. Även Lacity et al. (2015, s.4) skriver i sin undersökning om hur 
några utav hennes klienter som infört RPA kunnat automatisera 35% av deras back-office. 
Klienterna har rapporterat flera och signifikanta fördelar inom kostnader, processeffektivitet, 
noggrannhet, regelefterlevnad, pålitlighet, minskning av fel och kundtillfredsställelse. 
Organisationer som tidigt anpassar sig till RPA kan finna radikala förändringar i back-office 
genom mycket lägre kostnader och förbättring av servicekvalitén, även ökning av 
kravuppfyllnad mot olika regelverk och minskad leveranstid (Lacity 2015, s.4). Vidare tar 
Willcocks (Lhuer 2016, s.2) upp långsiktiga fördelar som kan ses i företag inom försäkringar och 
banker. Dessa företag finner automatiseringen som en snabb och billig lösning att tillämpa en 
överlägsen förmåga att lösa problem inom regelefterlevnad. Företagen får en bättre 
kundservice eftersom det finns mer kraft i processerna, ett företag som involverar mycket 
kundförfrågningar kan då frigöra anställda för att hantera de mer komplexa frågorna. Willcocks 
berättar att det även finns fördelar för de anställda. I varje fallstudie de undersökte välkomnade 
människorna den nya teknologin då de avskydde arbetsuppgifterna som maskinerna tog över, 
detta lättade trycket av arbete som de anställda kände. Även Lacity (2015b, s.3) konstaterar 
fördelen med RPA för de anställda på så sätt att de anställda befrias från långdragna uppgifter 
vilket gör att de kan fokusera på mer varierande, utmanade och mer värdefulla arbetsuppgifter. 
Willcocks tillägger att de behöver automationen för att lätta på stressen som bildas i 
organisationer. 
 

4.4 Kritiska aspekter 
Även om RPA anses vara en lovande teknik för att effektivisera en verksamhet så finns det en 
del fallgropar och hinder som kan uppstå under en RPA implementation. Även små misstag kan 
kosta organisationer genom att processer tar längre tid att utföras och det kan då bli kostsamt 
att behöva åtgärda problemen. Därför är det viktigt att veta vilka vanliga fel som kan uppstå för 
att kunna säkerställa en framgångsrik RPA implementation. EY’s tabell (2016 refereras i 
Lamberton et al. 2017, s.14–15) tar upp ett antal hinder som kan förekomma när RPA ska 
implementeras. Några av de hindren som nämns är bl.a. ”Rikta in RPA i fel processer” vilket 
innebär i processer som är alldeles för komplexa. Detta resulterar i betydande 
automationskostnader där ansträngningen kunde ha spenderats på flera andra processer 
istället. Ännu ett hinder är att använda sig av fel leveransmetod, till exempel när företag 
försöker tillämpa en överutvecklad mjukvaruleveransmetod med RPA vilket då resulterar i 
längre leveranstider upp till månader när kunde varit veckor. Ytterligare ett hinder som nämns 
i tabellen är ”Automatisera för mycket av en process eller inte optimera för RPA”, här beskrivs 
det att företag många gånger försöker att helt eliminera den mänskliga inmatningen i en 
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process vilket resulterar i en betydande automationsansträngning, det leder till ytterligare 
kostnader eller förseningar till andra förmåner. De hinder som kommer att studeras kommer 
till största del identifieras genom hela studien, från identifiering av den lämpliga processen att 
utforska till själva utvecklingen av processen med RPA. 
 

4.5 GDPR och automatisering 
Ett av de största hindren som organisationer har haft med att vara i enlighet med GDPR har 
varit brist på kunskap och förståelse för förordningen. GDPR består av hela 99 artiklar som ska 
hållas reda på för att uppfylla de kraven som GDPR ställer. Perry (2019, s.10) påpekar i sin artikel 
att det är viktigt att upprätthålla GDPR kraven så enkelt och resurssnålt som möjligt för att 
säkerställa att företag inte faller och bryter mot GDPR regler och riskerar dryga böter. Perry 
(2019, s.10) skriver i artikeln att en nyckelstrategi är att identifiera vilka manuella lösningar och 
tekniker som används för regelefterlevnad, för att ersätta dem med automatisering. 
”Automatisering kommer att bli nyckeln till att upprätthålla en kravuppfyllnad mot olika 
regelverk över tid, eftersom det kommer att tillåta teknologi att ta ledningen i områden som 
data upptäckande och klassificering och identifiering av personuppgifter” (Perry 2019, s.11). 
Perry (2019, s.11) fortsätter att beskriva i sin artikel att automatisering av dessa processer inte 
bara bidrar till enorm tidsbesparing och avlägsnar de mänskliga felen utan gör det även möjligt 
att implementera standardiserade arbetsflöden för processer som därav gör det möjligt att 
automatiskt flagga, hantera och därefter åtgärda fel gällande integritetsaspekterna. 
 

4.6 GDPR och epost 
I kandidatuppsatsen “A case study on managing customer data to comply with GDPR” av 
Shahriar Hossain studeras hur ett fallföretag hanterar sina kunders personuppgifter. En av 
studiens forskningsfrågor fokuserar på vilka utmaningar som fallföretaget står inför när det 
kommer till att hantera kundernas personuppgifter för att hanteringen ska ske i enlighet med 
GDPR. Studien är särskild intressant då författaren bland annat tar upp hur fallföretaget arbetar 
med hantering av personuppgifter i deras epostsystem. 
 
I sin analys framhåller Hossain (2019, s.24) att flera källor rekommenderar att inte hantera 
personliga uppgifter genom epostsystem i långa loppet, detta för att underlätta kravuppfyllnad 
av GDPR. Författaren nämner även att det är viktigt att överföra viss information från 
epostsystem till mer lämpliga system, så som CRM-system och ERP-system. I det analyserade 
fallet följer företaget denna metod genom att flytta personlig information från 
epostmeddelanden till lämpliga dokument som förvaras i deras servrar eller i det 
kundhanteringssystem som fallföretaget använder (Hossain 2019, s.27).  
 
Hossain nämner att fallföretaget har bestämt sig för att lagra personliga uppgifter under 
maximalt 6 månader för att sedan radera dem om de inte längre är nödvändiga för ändamålet. 
De personliga uppgifterna som raderas kommer från inkommande epost, utgående epost, 
dokument i deras servrar och sådana som lagras i systemet Visma (Hossain 2019, s.27).  
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Hossain har i sin studie identifierat två huvudsakliga utmaningar för fallföretaget när det gäller 
att bedriva datahantering i enlighet med GDPR: dessa är tid och arv. För den första utmaningen, 
tid, skriver Hossain att det tar oerhört mycket tid att uppnå kraven för GDPR, det finns heller 
inte mycket tid för fallföretagets anställda att arbeta fullt ut med GDPR. Det andra är arv, innan 
GDPR trädde i kraft hade fallföretaget andra rutiner vilket gjorde att personliga uppgifter 
sparades över flera hårdvaror och mjukvaror inom organisationen. Bristen på skydd och 
underhåll utgjorde även en stor säkerhetsrisk för dessa personliga uppgifter (Hossain 2019, 
s.30). 
 

4.7 Analysmodell 
Patel och Davidson (2003, s.23) nämner i sin litteratur att forskare många gånger använder sig 
av modeller. Modellen är ett sedvanligt sätt för forskaren att åskådliggöra en teori eller en del 
av en teori. ”Forskaren använder modellen under forskningsarbetets gång som en länk mellan 
teori och verklighet eller som hjälp i arbetet att ta fram hypoteser som ska prövas” (Patel & 
Davidson 2003, s.23). Litteraturen nämner även att forskaren inte har ambitionen att 
presentera slutgiltig resultat med modellen till skillnad mot i teori. 
 
Analysmodellen (figur 2) som presenteras nedan visar en process och de typiska kriterierna som 
gör en process lämplig för en RPA automatisering. Som modellen visar är det kriterierna som 
befinner sig innanför processen som ska tas hänsyn till när man ska automatisera med RPA. 
Dessa kriterier måste sedan värderas för att veta hur väl processen lämpar sig för RPA. På högra 
sidan om processen finns en nivåskala, ju högre nivå dessa kriterier har desto lämpligare blir 
processen för RPA. Under studiens olika faser (figur 1) kommer denna modell (figur 2) att 
fungera som ett stöd för att värdera hur väl den undersökningens process lämpar sig för en RPA 
automation men även för att identifiera vilka olika hinder som kan uppstå under faserna. 
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Figur 2 – Analysmodell för lämpliga RPA processer. Källa: Författaren 
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5. Genomförande 
Genomförandet har främst skett genom regelbundna avstämningsmöten, intervjuer och 
utveckling av RPA roboten. Eftersom studien var till viss del explorativ var regelbundna 
avstämningsmöten viktiga och formade studien på ett bra sätt. I detta kapitel lyfter jag fram de 
moment som var av störst vikt och hjälpte till att forma och avgränsa studien för att besvara 
syfte och frågeställningar 
 
5.1 Respondenter 
I denna studie har tre respondenter deltagit och haft givande roller i studien, samtliga 
respondenter arbetar inom fallföretaget. Respondenterna kommer att refereras som 
Respondent A, B och C. Respondenterna har varit involverade i både intervjuer och 
avstämningsmöten. Respondent A och B har varit deltagande under hela studiens gång som 
både bollplank och mentorer för att kunna diskutera det valda ämnesområdet djupare och se 
till att rätt ämnesområde studerats. 
 
Respondent A är regionchef, har även en roll som CISO som står för Chief Information Security 
Office och är IT-säkerhetsdirektör vilket är viktigt när det gäller informationssäkerhet som GDPR 
är relaterat till. Respondent A har arbetat i företaget i totalt 13 år. Respondentens bakgrund 
består av en karriär inom IT branschen under en längre tid och har haft positioner som bland 
annat driftchef och IT-chef. 
 
Respondent B är IT-arkitekt och har arbetat i företaget i 14 år, har även haft projektledarroller 
och arbetat en del med robotisering och RPA. Respondenten B har en bakgrund i tekniska 
studier och har en systemvetenskaplig utbildning. Har även arbetat som bland annat utvecklare 
och projektledare. 
 
Respondent C arbetar som systemadministratör i företaget och har som huvudsakliga syfte att 
hålla igång konton, klienter och servrar så att de fungerar som de ska. Respondent C har även 
varit inblandad i arbete inom IT-säkerhet och GDPR relaterade frågor. Respondent C har en 
bakgrund inom Virtual Reality. 
 
Respondent A och B har agerat som mentorer och handledare under hela studiens gång. De 
har under en stor del av studien varit inblandade under avstämningsmöten för avstämning och 
djupare diskussioner kring det valda ämnesområdet. 
 

5.2 Fas 1 – Identifiera 
Under identifieringsfasen har en stor del av avgränsningen skett, här har till största del 
sonderingsintervju och avstämningsmöten varit de momenten som jag använt mig av för att 
avgränsa studien till ett specifikt system. 
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5.2.1 Sonderingsintervju 
I en första sonderingsintervju med Respondent A, används intervjuguiden (Bilaga 3) främst för 
att förstå verksamheten och hur de ser på RPA och GDPR arbetet inom fallföretaget. 
Sonderingsintervjun hjälpte mig att förstå vikten av det GDPR relaterade arbetet inom 
fallföretaget och även att få en förståelse kring hur pass överbelastande GDPR arbetet kan bli i 
fallföretaget. Respondent A berättade att intresset ligger i att veta om det möjligtvis går att 
använda RPA tekniken för att automatisera de delar i GDPR som behandlar stora mängder data 
manuellt och tar alltför långt tid att utföra. Respondent A utryckte också en positiv syn i att 
använda RPA tekniken med tanke på att det är så pass mycket data som ska hanteras, då blir 
en robot ett utmärkt verktyg för att hantera så pass stor mängd data. Det finns heller inga 
oroligheter kring att en robot får hantera så pass mycket data eftersom den kommer att agera 
utifrån specifika instruktioner från regelbaserade processer. 

5.2.2 Avstämningsmöten 
Under avstämningsmöten med både respondent A och B diskuteras att intresset ligger kring 
personuppgifter som sparas inom fallföretagets olika system. Intresset ligger både på 
Lagringsminimering samt Rätten att bli bortglömd då båda dessa delar behandlar mycket data 
men vi kom till slut fram till att Rätten att bli bortglömd skulle vara en bra avgränsning för 
studien. Både Respondent A och B utryckte att det vore intressant att veta hur RPA, som 
vanligtvis riktar sig till repetitiva och regelbaserade processer, skulle kunna användas för att 
automatisera kravuppfyllnaden av GDPR regelverket med Rätten att bli bortglömd som 
avgränsning.  

Under ytterligare avstämningsmöte som formade studien var endast Respondent B och jag 
deltagande i. Avstämningsmötet genomfördes med behovet av att veta vilka system som ska 
undersökas och analyseras för en RPA automatisering. Respondent B gick igenom vilka system 
och delsystem som personuppgifter lagras inom fallföretaget. Under identifieringen av system 
förklarar respondent B att ekonomi och HR-avdelningen kommer att avgränsas bort, 
argumenten är att de personuppgifter som lagras i dessa avdelningar är i form av strukturerad 
data, vilket respondent B förklarar att de vet att strukturerad data är lätt att hitta och att det 
går med säkerhet att automatisera. Dessutom är avdelningarna underbemannade och det finns 
inte någon tid att delta eller bidra i forskningen. Respondent B förklarade även att om studien 
fokuserar i ett system med ostrukturerad data skulle det göra forskningen gott. 
Avstämningsmötet resulterade i att undersökningen endast ska fokusera på ett system. Studien 
avgränsades ytterligare till att undersöka hur personuppgifter går att sökas samt hittas i e-post 
hos en tidigare anställds e-postkonto i Outlook systemet som används av fallföretaget. 
Respondent B föreslår ett möte med Respondent A för att dokumentera hur Respondent A 
skulle gå till väga om till exempel en före detta anställd skulle begära Rätten att bli bortglömd, 
det vill säga få sina personuppgifter raderade från fallföretaget. Mötet resulterade i en rimlig 
avgränsning som till slut blev en undersökning inom e-post. Då det är så pass många system 
inom fallföretaget med så pass omfattande volym skulle en automatisering av det hela innebära 
allt för mycket tid, något jag inte har för denna undersökning. En viktig detalj som respondent 
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B tog upp är att det inte finns något regelverk för hur det hittas och tas bort personuppgifter i 
fallföretaget, det finns heller ingen bestämd roll för vem som genomför den här processen. 

5.3 Fas 2 – Dokumentera 
Under fas 2 använder jag mig av ett intervjutillfälle med halvstrukturerade och öppna frågor 
(Bilaga 4). Intervjun sker med Respondent C, något som Respondent A rekommenderat. 
Intervjutillfället användes till för att specificera en del av kraven som krävs för att roboten ska 
kunna hitta en specifik individ i en användares e-post. Intervjun fokuserade på hur 
respondenten ser på GDPR och även hur roboten skulle kunna konfigureras för att kunna 
genomföra en RPA automatisering. Vad vi ska tänka på är hur vi ska göra det möjligt att 
automatisera en sådan process som innebär att få tillgång till en enskild e-postkorg och hitta 
och därefter radera personuppgifter som identifierar en viss individ. Fokus har legat inom det 
avgränsade området vilket är e-post. 

När respondenten får frågan om att han/hon tycker att de uppfyller kraven inom GDPR säger 
respondenten att det finns en del osäkerheter kring var gränserna dras.  

”Om du tar en vanlig användares inkorg då kommer den garanterat vara fylld av både 
jobbmail och vanliga mail, och då är frågan; ska man se hela mailkorgen som en del av 

företagets info eller tittar man per mailnivå, på vad som gäller, för det är en oerhört stor 
skillnad för lagstiftningen beroende på var gränsen dras.” - Respondent C 

Vidare berättade respondenten att om en användare skickar ett e-post som innehåller 
personuppgifter till en annan person har antalet personuppgifter fördubblats då det inte längre 
är en e-postkorg som har uppgifterna, utan det är två. Om mottagaren har vidarebefordrat e-
posten har personuppgifterna ännu en gång skickats och helt plötsligt fyrdubblats, och 
beroende på vart gränsen dras kan detta fortsätta på det viset hur länge som helst. 
Respondenten berättade att de viktigaste och mest använda nyckelorden som vanligtvis 
identifierar en viss individ. 
 

”Förnamn tror jag kommer bli de viktigaste, för oftast kanske man bara nämner någon i 
förnamn, och så kan det även finnas flera i företaget med samma namn, så man får titta på 
kontexten. Så förnamn tillsammans med andra faktorer, e-post är då rimligt. De flesta har 

företagstelefon så telefonnummer skulle jag bedöma är företagsuppgifter och inte 
personuppgifter, även om det råkar vara en person som använder den.” – Respondent C 

 
Respondent C menar att rena indikatorer för att hitta en viss individ kan vara svåra, men 
vanligaste skulle vara förnamn, efternamn, personnummer, telefonnummer och e-post. Även 
olika kombinationer mellan dessa för att med säkerhet hitta rätt individ. När Respondent C fick 
frågan om vilka tekniska fel som skulle kunna uppstå för just den här roboten i den här 
processen berättade respondent C att kontextbedömningar blir ett problem för roboten, ”för 
hur ska roboten veta vad som är en jobbkonversation eller inte” menar respondenten. Vad som 
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faktiskt blir problematiskt är för roboten att veta om e-posten ska sparas som 
företagsinformation eller raderas som personuppgifter. Respondent C berättade dessutom att 
även om det är en robot som ska genomföra sökningen är det en extrem stor datamängd som 
ska tittas igenom, vilket blir väldigt tidskrävande även om det är automatiserat. I frågan om 
möjligheterna som respondenten ser hos RPA, berättade respondenten om förmågan att lära 
roboten kunskaper som tar en vanlig människa väldigt långt tid att lära.  
 
”Sharegate är ett sätt att flytta sharepoint miljöer och informationen i dem från en plats till en 
annan. Sharegate kan bäst beskrivas som att när du ger den en uppgift, Sharegate använder 

alltid högsta domänen, och Sharegate kommer göra vad som behöver göras för att få en 
uppgift gjord, men det gör att det även kan bli väldigt fel med Sharegate, det är väldigt lätt att 
användarkontot som Sharegate får låna tar över massa resurser som den kanske inte ska ha.” 

– Respondent C 
 

Respondent C påstår att det är den nivån som behövs komma upp i med RPA, för att verkligen 
lösa GDPR problematiken. Respondenten förtydligar att det är på den nivån det behövs 
komma till för att verkligen få RPA att fungera i det här sammanhanget, det gäller även utan 
RPA, säger respondenten. 
 

”För att få GDPR att fungera kommer du behöva en form av aktör som har oerhört 
omfattande behörigheter i ett system och miljö för att verkligen behöva söka igenom allting 

och hitta allt som behöver hittas.” – Respondent C 
 

Respondent C menar att det blir väldigt svårt att verkligen garantera att en människa faktiskt 
får alla sina uppgifter hittade och raderade. Respondent C anser att det största problemet ligger 
hos själva lagstiftningen och förklarade, att lära roboten använda Sharegate och liknande 
verktyg som hanterar stora datamängder på ett effektivt sätt är ett bra sätt att lösa det på. 
När jag frågade om vem som är ansvarig om någon skulle begära rätten att bli bortglömd 
svarade respondenten med att det är han själv eller hans kollega som arbetar på IT-avdelningen 
som ansvarar för att ta fram all data rent operativt, rent administrativ och juridiskt är 
regionchefen. Respondenten sa att det är respondenten själv som ansvarar för att ta fram all 
data, sen är det regionchefen som säkrar det och godkänner det.  
 
I och med att det inte finns någon dokumentation för själva processen bad jag respondenten 
att visa vilka steg som utförs när personuppgifter ska letas i en e-postkorg. Eftersom intervjun 
genomfördes i distans via Microsoft Teams, som är ett alternativ för Skype, så delade 
respondenten sin skärm för att visa mig hur sökning av personuppgifter går till i en e-postkorg. 
Respondenten visade och berättade att det enklaste sättet att söka personuppgifter är genom 
sökrutan och då söka kombinationer av olika nyckelord, som till exempel både förnamn och 
efternamn, eller förnamn och personnummer och så vidare. Respondenten visade olika steg i 
den här processen men ändrade steg allteftersom för att kunna få till en bra sökning. För att 
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sammanfatta processen som respondenten visade mig blev stegen: att söka efter nyckelord i 
sökrutan med olika kombinationer, spara resultatet i en ny mapp och sedan göra en mänsklig 
kontextbedömning på vad som är företagsinformation och personinformation. Respondenten 
berättade dessutom att roboten måste titta i alla undermappar. 
 
”Första sorteringen blir att titta igenom alla inkorgar och special korgar, gör en ny mapp och 

lägga dom där. För en andra sortering, titta på kontexten, kanske filtrera bort, göra en ny filter 
lista där man exempelvis sorterar bort konversationer med andra inom bolaget, eftersom det 
är mellan två företagsmail så är det inget som ska lämnas ut. Så varje gång det finns ett mail 

mellan en användare och en annan användare inom bolaget så är det bedömt som 
företagsinformation och inte personuppgifter, oavsett om det finns personuppgifter i mailet 

eller inte, då behöver man inte heller titta i andras inkorgar heller. Känns det rimligt?”  – 
Respondent C 

 
Respondent C sa även under intervjun att det finns en risk att kontot tas bort om en anställd 
slutar. Respondenten tillägger att e-postkorgen arkiveras efter att en anställd har slutat, e-
postkorgen blir då en fil. Respondenten vet inte heller om de kan ge roboten tillgång till servern 
där filen ska hämtas eftersom den hamnar i företagets centrala filserver, vilket innehåller 
oerhört mycket känslig data. Respondenten föreslog då att bara titta generellt i en vanlig inkorg. 
Respondenten säger att det roboten behöver göra är endast att titta igenom alla mappar, 
skapar en egen undermapp och överföra data till de egna undermapparna, den enda 
behörigheten som behövs då är användarens konto. För att då kunna gå vidare behöver jag lista 
ut regler som gör att roboten kan tolka kontexter. Finns det en annan användare som har 
adressen@företagetsNamn.com involverad utöver användarens egna 
förnamn.efternamn@företagetsNamn.com så ska jag strunta i det, det ska jag se som 
företagsinformation menar respondenten. 

5.4 Fas 3 – Utveckla 
Under fas 3 av min studie utvecklar jag själva RPA roboten utifrån dokumentationen jag fick 
med mig från fas 2. Dokumentationen används för att kunna utveckla automationsroboten i 
den process som valdes för undersökningen.  
 

5.4.1 Utvecklingsverktyget UiPath 
Själva utvecklingen genomfördes via utvecklingsverktyget UiPath. UiPath är ett 
utvecklingsverktyg som använder sig av drag-and-drop funktioner, det innebär att utvecklaren 
skapar ”koden” genom att använda sig av olika funktioner och aktiviteter som 
utvecklingsverktyget tillhandahåller. Funktionerna dras till en arbetsyta där ett visuellt flöde 
skapas. 
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5.4.2 Utveckling av roboten. 
Inför utvecklingen av processen fanns ingen färdig dokumentation eller tydliga steg över hur 
processen såg ut. Jag utgick utifrån den informationen som jag hade fått genom respondent C, 
vilket enbart var en visning av hur det möjligtvis skulle kunna sökas i e-post inom Outlook i 
Office 365. Innan jag började testa sökningen skapade jag två e-postkonton som jag skulle få e-
post med testdata ifrån. Jag skickade e-post ifrån de skapade e-postkonton till min egna 
personliga e-post. Från det ena kontot skulle det skickas e-post som skulle betraktas som 
företagsinformation, medan från det andra kontot skickades e-post som betraktades som 
personuppgifter. E-posten som skulle betraktas som företagsinformation innehöll testdata med 
en speciell indikator som skiljde sig från resten av e-posten, dessa e-post innehöll 
@foretagsnamn.com, som indikerade på att dessa inte skulle raderas då de var 
företagsinformation. Från det andra kontot skickades e-post med olika kombinationer av 
personuppgifter som jag hade bestämt med respondent C, dessa var förnamn, efternamn, 
personnummer, telefonnummer, adress, och personlig e-post. När min inkorg hade fyllts med 
e-post som innehåll testdata började jag med kombinationssökning via sökfältet. Jag kunde 
dessvärre inte söka på alla kombinationer samtidigt vilket gjorde bara det steget i processen 
tog väldigt långt tid. 
 
Jag anser inte att det är relevant för studien att skriva ner steg för steg hur utvecklingen gick till 
då själva programmeringen inte är det som undersöks i denna studie. Utan kommer 
sammanfatta och lyfta fram endast de hindren som jag stötte på under själva 
utvecklingsarbetet.  
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6. Resultat 
Nedan presenteras de hinder som identifierades under genomförandets alla faser. Tabellen 
ger även en kort beskrivning kring de uppkomna hindren som identifierades.  
 
6.1 Identifierade hinder under fas 1. 
 

Hinder Förklaring 

Avgränsningar 

Rätten att bli bortglömd kräver att personliga uppgifter tas bort 
från ett företag. Dessa uppgifter finns i flera system inom 
fallföretaget och i en alldeles för stor datamängd, vilket gjorde att 
studien fick avgränsas ganska mycket på grund av den korta 
tidsramen. 

Inget regelverk 
Respondent B bekräftar tidigt i studien att det inte finns något 
regelverk för hur en sökning av personuppgifter utförs inom 
fallföretaget. 

Ingen bestämd roll 

Respondent B sa i ett avstämningsmöte att det inte finns någon 
bestämd roll för vem som söker personuppgifter inom 
fallföretaget, vilket gjorde det svårt för mig att hitta rätt person att 
vända mig till för att gå igenom processen steg för steg. 

 
6.2 Identifierade hinder under fas 2. 
 

Hinder Förklaring 

Otydlig gräns 
Det finns en otydlig gräns kring hur långt sökningen ska göras för 
att hitta personuppgifter inom e-post. Oklart om det ska tittas i 
både mottagarens inkorg och utkorg. 

Kontextbedömning 
Det finns en osäkerhet kring hur roboten ska hantera 
kontextbedömningar. Kontextbedömningar måste vanligtvis och 
säkrast göras av en människa. 

E-postkontot tas bort 
När en anställd slutar tas kontot bort och e-posten konverteras till 
en fil, vilket lämnar stora frågetecken kring hur en RPA 
implementation skall genomföras i ett verkligt case. 

Ej tillgång till den centrala 
filservern 

Att komma åt fallföretagets centrala filservern innebär väldigt höga 
behörigheter vilket är väldigt osäkert roboten kan få. 
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6.3 Identifierade hinder under fas 3. 
 

Hinder Förklaring 

Arbeta med en ofullständig 
process 

Att få arbeta med en process som inte utförts tidigare blev ett stort 
hinder på vägen. Detta blev till slut en process jag själv definierade 
och formade. Det gör processen väldigt olämplig för RPA i och med 
att det inte finns något att utvärdera på förhand. 

Ingen tydlig start eller slut 
I och med att jag fick definiera processen på egen hand är det svårt 
att avgöra hur processen verkligen börjar och hur den ska avslutas.  

Ingen testmiljö 
I och med att jag inte fick möjligheten testa automationen i en 
verklig testmiljö hindrades studien till att testa en sökning bland en 
stor datamängd. 

 
6.4 Processkarta – Bör-läge 
Figur 3 som visas nedan är en processkarta och är menad att ge en översiktlig samt visuell bild 
över studiens avgränsade process i fallföretaget, från början till slut. I och med att det inte 
finns någon bestämd eller dokumenterad process för den specifika uppgiften att söka och 
sortera personuppgifter inom e-postkorgen, så är denna processkarta ett bör-läge för hur 
processen kan se ut med RPA tekniken involverad. De mörkblåa boxarna representerar 
aktiviteter som både människan och roboten utför. Den vänstra kolumnen med rubrik 
Människa, innehåller aktiviteter som kräver mänsklig interaktion. Den högra kolumnen med 
rubrik Robot, är de automatiserade aktiviteterna som inte kräver någon mänsklig inblandning, 
dessa aktiviteter klarar roboten att utföra på egen hand. När robotens aktiviteter är 
genomförda hamnar de två sista aktiviteterna i den vänstra kolumnen igen. Dessa aktiviteter 
kräver mänsklig interaktion innan hela processen når sitt slut. De tre raderna representerar 
förberedelsen av processen, sortering av företagsdata/företagsinformation och sortering av 
personuppgifter.  
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Figur 3. Processkarta bör-läge. Källa: Författaren. 
 

6.5 Processen 

6.5.1 Standardiserad 

Processen som involverar Rätten att bli Bortglömd med en e-post som det avgränsade systemet 
visade sig inte vara standardiserad. Processen har inte genomförts förr, varken fullt ut eller till 
viss del. Det finns inga bestämda steg som definierar processen. Det finns ingen bestämd 
modell för hur det ska letas efter personuppgifter i en individs e-post. 

6.5.2 Höga transaktionsvolymer 
Till viss del behandlar processen höga nivåer av transaktioner. Processen behandlar enorma 
mängder data då processen ska hitta e-post med personuppgifter i. Ska RPA roboten leta 
igenom e-post hos en tidigare anställd som har varit anställd i 10 år, kan e-posten räknas upp 
till tusentals dokument som ska behandlas. Processen kan ses som en process av höga 
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transaktionsvolymer på det sätt att det kommer att överföra stora mängder data i sorterade 
mappar inom samma system (e-post), men behandlar inga transaktioner mellan andra system. 

6.5.3 Regelbaserad 

I och med att det inte finns någon dokumentation i fallföretaget av en färdig process är det 
svårt att avgöra hur pass regelbaserad processen blir. Processen är till viss del regelbaserad 
genom att det finns regler som bestämmer att viss e-post som innehåller personuppgifter 
måste sparas då det kan ses som företagsdata. E-post med personuppgifter utifrån de 
bortsorterade företagsdata blir personuppgifter som eventuellt ska raderas. 

6.5.4 Mogen: 
Det finns ingen mognad av processen i och med att processen inte har genomförts tidigare. 

6.5.5 Repetitivt 

I och med att personuppgifter som ska sökas måste matas in i början av processflödet resulterar 
det i att processen inte blir repetitivt då det alltid kommer vara nya personuppgifter som ska 
sökas. 

6.5.6 Återkommande 

Respondent A, B och C har samtliga bekräftat att processen aldrig utförts tidigare men det kan 
inte uteslutas att det inte kommer att inträffa.  Det är i det här fallet inte en återkommande 
process. 
 
Utifrån resultatet från temat lämpliga processer för RPA har jag i figur 4 visualiserat en nivåskala 
för hur pass väl fallföretagets process, Rätten att bli bortglömd uppfyller kriterierna för en ideal 
process som lämpar sig för automatisering med RPA. Resultatet visar att processen ej är 
standardiserad, trots det finns det ett tillvägagångsätt för hur man söker i e-post, skalan är 
därmed fylld en nivå. Processen behandlar stora mängder data där e-post sorteras i olika 
mappar, därav en hög nivå på Höga transaktionsnivåer. Resultatet visade att vissa regler 
bestämmer aktiviteternas flöde, men regler måste fortfarande klargöras i vad som gäller 
radering av personuppgifter i e-post inom fallföretaget, därför fylls den till nivå två. Eftersom 
denna process aldrig har utförts är mognaden väldigt låg. Det är endast en del av processen 
som är repetitiv, därav den låga nivån. I och med att själva processen aldrig utförts i fallföretaget 
går med säkerhet säga att den inte är återkommande, därför är ingen nivå ifylld i figur 4, med 
det sagt är det viktigt att poängtera att enligt respondent A kommer processen att hända i 
framtiden. 
 
Med resultatet utifrån temat Lämpliga processer för RPA går det att se var problematiken ligger 
hos fallföretaget. De låga nivåerna indikerar att processen inte är en typisk process som lämpar 
sig för RPA. Dessa låga nivåer visar vad som behöver förbättras för att för att kunna 
automatisera Rätten att bli bortglömd inom det avgränsade området. 
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Figur 4. Nivåskala. Källa: Författaren 
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7. Analys 
Analysen kommer att förklara och analysera resultatet från genomförandet och den egna 
erfarenheten i studien. Analysen görs med stöd från litteraturöversikten där kriterierna för en 
RPA process bedöms, analyseras och jämförs med resultatet. Alla hinder jämförs inte bara 
med vad som har tagits upp i litteraturöversikten utan även av det som har tagits upp i den 
förjdupade bakgrunden om GDPR. 
 
Att förhålla sig till regelverket GDPR är väldigt tidskrävande, det är en process som är 
tidsödande och det är tid som kan användas till mer lönsamma uppgifter för företaget, något 
som även upplevdes hos Hossains (2019, s.27) fallföretag där respondenterna utryckte att 
förhålla sig till GDPR tar alltför mycket tid. En RPA automation skulle möjligtvis underlätta 
arbetsbördan hos fallföretaget, vilket är varför intresset ligger i automatisering av GDPR. 
 
Tidigare forskning om RPA i förhållande till GDPR är mycket begränsad. I och med att RPA är en 
relativ ny teknik som bara de senaste åren lyckats blomma ut i marknaden har undersökningen 
och genomförandet varit väldigt explorativ. Därmed har resultaten från de identifierade 
hindren varit svåra att jämföra med någon befintlig teori. Däremot finns det mycket att ställa 
sig mot när det gäller att värdera denna processes lämplighet för RPA. Litteraturöversikten 
säger att de mest lämpliga processerna att automatisera med RPA är de processer som är 
repetitiva, som har höga transaktionsnivåer, som är regelbaserade och samt mogna (Willcocks 
et al. 2017, s.22). I och med att processen saknade dokumentering var det svårt att direkt 
avgöra eller bedöma hur väl RPA skulle passa för just denna process. Artikel 17 i GDPR, Rätten 
att bli bortglömd, har visat sig vara en problematisk process automatisera i fallföretaget då 
ingen dokumentation eller kartläggning har gjorts för processen inom det avgränsade området.  
För fallföretaget har det visat sig att den här processen aldrig tidigare utförts, processen är då 
inte standardiserad. Processen är inte repetitiv då det handlar om ostrukturerad data i 
anställdas inkorgar, vilket innebär att roboten alltid kommer att få arbeta med inkorgar och 
ostrukturerade data. Analysen presenterar de hinder som jag stött på under alla faser och ställs 
mot teorin i litteraturöversikten som är baserad på den tidigare och väldigt begränsade 
forskning inom det valda området. Utifrån de hinder som har identifierats går det att veta vad 
som krävs av fall företaget för att kunna uppfylla de krav som Rätten att bli bortglömd kräver 
av företag. 
 

7.1 Identifierade hinder under fas 1. 

7.1.1 Avgränsningar 

Rätten att bli bortglömd kräver att personliga uppgifter tas bort från ett företag. Dessa 
uppgifter finns i flera system inom fallföretaget och i en alldeles för stor datamängd, vilket 
gjorde att studien fick avgränsas ganska mycket på grund av den korta tidsramen. Rätten att 
bli bortglömd säger att all data som kan kopplas till en individ ska raderas. För att testa detta 
måste en automation göras i varje system där personuppgifterna befinner sig i. Att gå igenom 
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varje system som fallföretaget erhåller personuppgifter i skulle innebära ett så pass stort 
arbete som tidsramen inte tillåter för min studie. Därav kunde jag inte testa en RPA 
automation på själva processen i sin helhet, utan fick avgränsas väldigt mycket. Det går att dra 
paralleller till Hossains (2019, s.30) studie där fallföretaget hade andra rutiner innan GDPR 
vilket medförde att personuppgifter spreds över flera system. Att däremot arbeta med att 
automatisera det avgränsade områden kan vara en bra start i ett så pass stort projekt. Genom 
att börja automatisera småskaligt kan det automatiserade processerna sedan integreras till en 
fullskalig auotmationslösning. 

7.1.2 Inget regelverk 

Respondent B bekräftar tidigt i studien att det inte finns något regelverk för hur en sökning 
görs för att hitta personuppgifter inom fallföretaget. Att det inte finns något regelverk för hur 
det söks efter personuppgifter inom fallföretaget bilder väldigt problematisk för studien då 
teorin säger att en av de viktigaste utmaningarna i en RPA strävan är att effektivt identifiera 
processer och uppgifter som är lämpliga för RPA (Leopold et.al 2018, s.67). Det går därmed 
inte att identifiera om uppgiften är lämplig eller inte. Dessutom blir det svårt att redan här 
veta om processen och aktiviteterna är repetitiva, vilket är en av de kriterier som en process 
ska vara för att lämpa sig för RPA enligt Leopold et.al (2018 s.67–68), Madakam et al. (2019, 
s.3) samt Moffitt et al. (2018, s.3). Fallföretaget rekommenderas att börja arbeta med att 
utforma ett tydligt regelverk för hur de aktivt söker efter personuppgifter inom varje system. 
Med ett tydligt regelverk blir det då lättare att identifiera varje aktivitet inom processen och 
processen kan då optimeras för RPA. Detta är oerhört viktigt då det gäller processer som har 
att göra med regelverket GDPR. 

7.1.3 Ingen bestämd roll: 
Respondent B sa i ett avstämningsmöte att det inte finns någon bestämd roll för vem som 
söker personuppgifter inom fallföretaget, vilket gjorde det svårt för mig att hitta rätt person 
att vända mig till för att gå igenom processen steg för steg. När det inte finns någon bestämd 
roll, det vill säga ingen expert på området för det med sig att ingen särskild person i företaget 
har kunskapen om hur processen egentligen går till, steg för steg. Det i sin tur leder till att det 
tar längre tid att dokumentera processens samtliga steg för att sedan kunna automatisera 
med RPA. Fallföretaget behöver inte nödvändigtvis utse en speciell roll som ansvarar för att 
utföra processen, men genom att skapa en tydlig dokumentation över hur processen ser ut, 
steg för steg, kan andra anställda ta del av processen och ändra eller optimera om det så 
skulle behövas. 
 

7.2 Identifierade hinder under fas 2. 

7.2.1 Otydlig gräns 
Det finns en otydlig gräns kring hur långt man ska söka efter personuppgifter inom E-post. Det 
är oklart om man ska titta igenom mottagarens inkorg och utkorg. Detta blir ett hinder som 
försvårar arbetet då lagsstiftningen är väldigt oklar kring hur långt det ska sökas för att radera 
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personuppgifter i mottagarnas inkorgar. Som tidigare nämnt är ett tydligt regelverk viktigt att 
ha för sådana komplexa processer som har med GDPR att göra. Detta skulle underlätta 
automatiseringen oerhört mycket för studiens process. 

7.2.2 Kontextbedömning 

Det finns en osäkerhet kring hur roboten ska hantera kontextbedömningar. 
Kontextbedömningar måste göras av en människa och kräver kreativt tänkande för att avgöra 
vare sig ett e-post ska klassificeras som företagsinformation eller personuppgifter. Asatiani och 
Penttinen (2016, s.68–69) skriver i sin artikel och är tydliga med att processer och uppgifter 
som just kräver kreativt tänkande och involverar komplexa tolkningsfrågor inte är lämpade för 
RPA. Asatiani och Penttinen (2016, s.68–69) menar att de processer som är lämpliga ska inte 
kräva någon kognitiv bedömning och ska vara regelbaserad vilket Moffitt et al. (2018, s.3) även 
skriver i deras artikel. Processer som involverar någon typ av bedömning är mindre lämpliga för 
RPA. Som lösning för den studerade processen kan tydliga regler för vad som gäller i just den 
valda processen minska bedömningsfrågorna. Indikatorer kan vara en lösning där en e-post 
som innehåller ett visst nyckelord kan klassificeras på ett enkelt sätt. 

7.2.3 Kontot tas bort 
När en anställd slutar tas kontot bort och e-posten konverteras till en fil, vilket lämnar stora 
frågetecken kring hur en RPA implementation skall genomföras i ett verkligt case. Nu blev 
studien avgränsat till att undersöka hur RPA går att använda inom sökning och radering av 
personuppgifter (Rätten att bli bortglömd) inom e-post. Vilket har testats på min personliga e-
post med eget testdata. Om automationen fungerar i en mer passande testmiljö med större 
volymer data blir svårt avgöra. Tydliga regler måste definieras för vad som gäller inom 
fallföretaget när det gäller ett borttaget konto och e-post korgen har konverterats till en fil. 

7.2.4 Ej tillgång till den centrala filservern 
Att komma åt fallföretagets centrala filserver innebär väldigt höga behörigheter vilket är väldigt 
osäkert att roboten kan få. Dessa höga behörigheter är endast ett fåtal anställda som har inom 
fallföretaget. Detta medför att det inte finns någon möjlighet att testa en process som kräver 
att man kommer åt e-posten när den har konverterats till en fil som sedan förvaras i 
fallföretagets centrala filserver. Hela processen behöver inte nödvändigtvis automatiseras, 
detta kan lösas med att automationen skickar en förfrågan till en behörig användare om frågar 
om roboten kan få tillgång till filen. Den behörige användaren tar då ett beslut om roboten ska 
få tillgång eller inte. 
 

7.3 Identifierade hinder under fas 3. 

7.3.1 Arbeta med en ofullständig process 

Att få arbeta med en process som inte utförts tidigare blev ett stort hinder på vägen, detta blev 
till slut en process jag själv definierade och utformade. Det gör processen väldigt olämplig för 
RPA i och med att det inte finns något att utvärdera på förhand. Här hamnar genast alla kriterier 
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på lägsta nivå, det enda jag vet är att processen kommer behandla mycket data vilket höjer 
nivån för transaktioner då data kommer att flyttas till olika mappar. Asatiani och Penttinen 
(2016, s.68–69) skriver att höga transaktionsnivåer är stora volymer data som förs över mellan 
olika system, i detta falla förs data inte över mellan olika system utan bara mellan olika mappar 
inom samma system. Asatiani och Penttinen (2016, s.68–69) skriver även om stabil miljö som 
menas med att uppgiften är fördefinierad, vilket i det här fallet inte var. Även Moffitt et al. 
(2018, s.3) skriver att processen måste vara väldefinierad för att lämpa sig för RPA. Att 
automatisera en process som aldrig utförts förr kan lösas genom att processen testas inom 
fallföretaget där processen genomförs fullt ut för att få den dokumenterad. Processen kan 
exempelvis genomföras tre gånger för att försäkra sig att stegen alltid är samma och därmed 
höjs standardiseringen. Därefter kan en dokumentation göras för att sedan använda RPA som 
en automationslösning. 

7.3.2 Ingen tydligt start och slut 

I och med att jag fick definiera processen på egen hand var det svårt att avgöra hur processen 
verkligen skulle börja och hur den ska avslutas. Det här blev ett hinder för mig under 
utvecklingen då det inte finns något tydligt slut på den här processen. Detta är något som 
fallföretaget måste definiera så att automatiseringen kan avslutas på ett bra sätt. Som nämnt 
ovan måste processen genomföras fullt ut mer än en gång för att försäkra sig  om var 
processen har sin början och sitt slut. 

7.3.3 Ingen testmiljö 
I och med att jag inte fick möjligheten att testa automationen i en verklig testmiljö hindrades 
studien till att testa en sökning bland en stor datamängd. Under studien blev jag uppmanad 
att testa automationen på en egen e-post, detta medför till att det blir svårt att bedöma hur 
väl roboten jag utvecklade skulle hantera så pass mycket data. Även här vore det bästa att 
genomföra processen fullt ut i ett riktigt case så att den kan standardiseras, dokumenteras 
och därefter automatiseras med RPA. 
 

7.4 Processens automationsgrad 
Processkartan i Figur 3 visar att hela flödet inte går att automatisera fullt ut. Den mänskliga 
interaktionen är en viktig faktor i den här processen då personuppgifter måste matas in innan 
själva automationen går igång, och en människa måste göra en sista bedömning innan det 
slutgiltiga beslutet tas. Däremot säger beskriver EY’s tabell (2016 refereras i Lamberton et al. 
2017, s.14–15) att det är ett misstag att försöka automatisera för mycket av en process där den 
mänskliga inmatningen försöker elimineras helt. En betydande automationsansträngning 
innebär att automationen kan ta längre tid än vad den borde ta. Att processen måste involvera 
en sista bedömning som görs av en människa indikerar på att processen inte är en typisk 
process som lämpar sig för RPA. Moffitt et al. (2018, s.5) nämner i sin artikel att de processer 
som involverar mänsklig bedömning inte lämpar sig för RPA. 
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7.5 Processen 

7.5.1 Standardiserad 

I teorin belyser både Lacity et al. (2015, s.9) och Willcocks et al. (2017, s.22) att processen ska 
ha en hög nivå av standardisering. Resultatet visar att fallföretagets process för Rätten att bli 
bortglömd är det motsatta, det gäller dock enbart e-post i Outlook som studien avgränsade sig 
till som system. Utifrån den egna erfarenheten och det resultat jag fick ut visar det att det ej 
går att säga att fallföretagets process är standardiserat i och med att stegen i processen inte är 
definierade. Att processen inte var standardiserad gjorde att utvecklingen tog längre tid då jag 
själv fick bestämma en process för hur fallföretaget effektivt kunde söka personuppgifter på 
bästa sätt. 

7.5.2 Höga transaktionsvolymer 

Studien visade att e-post i Outlook kan innehålla tusentals e-post som kan innehålla 
personuppgifter. Processer som har höga transaktionsnivåer och hanterar höga volymer av 
data är processer som lämpar sig bra för RPA automatisering (Lacity et al. 2015, s.9; Willcocks 
et al. 2017, s.22; Moffitt et al. 2018, s.3). Hantering av stora mängder data gör automatisering 
optimal då en robot kan söka igenom den stora datamängden mycket snabbare an vad än vanlig 
människa klarar av. Enligt respondenterna är det stora mängder data som befinner sig i e-
postkontona, därmed lämpar sig processen teoretisk sätt för RPA, men i och med att 
automationen inte gjordes i en riktig testmiljö med stor mängd data kunde automationen 
endast testas med begränsad data. 

7.5.3 Regelbaserad 

Resultatet visar att processen inte är tillräckligt regelbaserad. I fallföretaget finns det inga 
tydliga regler för vad som gäller vid sökning av speciella mappar eller hur långt man ska gå när 
det gäller att söka i andra inkorgar som man har skickat e-post till, vilket komplicerade 
utvecklingen. Lacity et al. (2015, s.9) och Willcocks et al. (2017, s.22) påpekar att processerna 
ska vara regelbaserade för att lämpa sig för RPA tekniken. Detta innebär att processen till en 
början måste hantera en del undantag. Regelbaserade processer resulterar i att mindre 
undantag behöver hanteras i processen och gör processen mer förutsägbar och mer lämplig 
för en automatisering med RPA. 

7.5.4 Mogen 

Processens mognad går med säkerhet säga är på en väldigt låg nivå. I och med att processen 
inte har utförts tidigare finns det ingen bestämd struktur för hur fallföretaget ska söka 
personuppgifter i en användares e-postkorg. En mogen process är vad Moffitt et al. (2018, s.3) 
nämner att en process måste vara för att lämpa sig för automatisering med RPA. Moffitt et al. 
(2018, s.3) säger att mogna processer har mer förutsägbara resultat. När processen inte är 
mogen innebär det att stegen i processen kan komma att ändras i framtiden vilket kan medföra 
att automationen inte längre fungerar som den ska då en RPA automation utvecklas enligt 
fördefinierade instruktioner. 



 35

7.5.5 Repetitivt 

Repetitivt går inte heller säga att processen är på en särskilt hög nivå. Det var endast 
inställningarna i avancerad sökning som är en repetitiv aktivitet i processen, vilket var 
aktiviteterna som gjordes i e-post korgen. Sekvensen innan kräver att man matar in de 
personuppgifter man önskar söka efter, varje gång en individ ska sökas måste 
personuppgifterna anpassas efter den individen.  Processen Rätten att bli bortglömd i e-post 
utförs bara en gång per individ, därav ändras alltid inmatningen i början av processen. I teorin 
är det flera forskare som nämner att uppgifterna som lämpar sig för RPA är repetitiva. Moffitt 
et al. (2018, s.5) nämner att lämpliga processer för automation är de som kräver betydande 
mängd mänsklig ansträngning för att utföra repetitiva och regelbaserade uppgifter, en 
automatisering i det här avseendet medför ingen större skillnad för fallföretaget då den 
repetitiva aktiviteten i processen är så pass minimal. 

7.5.6 Återkommande 

I och med att samtliga respondenter bekräftar att den här processen aldrig utförts är det 
uppenbart att processen inte är återkommande vilket gör den här processen mindre lämplig 
för en RPA automatisering. 
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8. Slutsats 
Det här kapitlet presenterar slutsatserna baserat på det som har tagits upp under 
analyskapitlet. 
 
Syftet med studien var dels att undersöka hur fallföretaget kan uppfylla kravet Rätten att bli 
Bortglömd med RPA tekniken och dels belysa vilka hinder som uppstod mellan RPA tekniken 
och Rätten att bli Bortglömd inom fallföretaget. Avsikten var att utifrån ovannämnda även 
programmera en RPA robot för att kunna belysa problematiseringen kring RPA tekniken och 
fallföretagets process i Rätten att bli Bortglömd. 

 
Undersökningsfråga 1 – Vilka hinder uppstår vid införandet av RPA vid regelverk som GDPR 
och Rätten att bli bortglömd? 
Ett första hinder uppstod redan i början då fallföretaget lagrar personuppgifter i så pass många 
system, studien fick därmed avgränsas till att bara studera ett enskilt system i Rätten att bli 
bortglömd som kom att bli epostsystemet outlook365 professional.  
 
Därefter upptäcktes hinder under fas 1 som bestod av att den utvalda processen inte hade 
något regelverk för hur processen gick till, det fanns inte heller någon bestämd roll som visste 
hur processen genomfördes utantill vilket ledde till att det inte fanns någon expertis att vända 
sig till inom den valda processen. 
 
Fas 2 försvårades av att undersökningen inte hade någon tydlig gräns för hur långt man ska 
söka i e-post, det blev ett hinder på så sätt att om man har skickat ett e-post med 
personuppgifter i, har antalet personuppgifter fördubblats genom att informationen ligger i 
utkorgen hos sändaren samt inkorgen hos mottagaren. Har mottagaren vidarebefordrat detta 
e-post har antalet personuppgifter fyrdubblats och så vidare. Ytterligare ett hinder uppkom då 
processen dessutom aldrig genomförts tidigare hos fallföretaget, det fanns ingen 
dokumenterad eller definierad process vilket resulterade i att jag, forskaren, fick med 
begränsad kunskap om verksamheten själv dokumentera och kartlägga processen för att kunna 
genomföra en RPA automatisering och det gjorde automatiseringen en aning problematisk.  
 
De ovannämnda hindren satte sina spår under fas 3. RPA utvecklingen försvårades av allt 
ovannämnda, processen fick genomföras av mig utan tidigare erfarenhet inom processen. Det 
blev svårt att bestämma en tydlig början och ett tydligt slut på processen och det blir ännu ett 
hinder i processen. Dessutom kunde RPA automatiseringen inte genomföras i en verklig 
testmiljö, det är svårt att få fram en testmiljö som skulle likna verkligheten där känslig data och 
stora datamängder kunde testas. Detta gjorde att testningen fick utföras i en mindre mängd 
testdata ooch kunde därmed inte ge en rättvis bild av processen. 
 
När jag analyserar processens kriterier och jämför med vad som har tagits upp i 
litteraturöversikten vad gäller lämpliga processer för RPA automatiseringen hamnar processen 
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på en väldigt lågt nivå, det vill säga att den inte är en ideal process för ett typiskt RPA projekt. 
Processen är inte standardiserad eller mogen, inte särskild regelbaserad, inte särskilt repetitiv 
och allra minst återkommande. Även privata mappar inom e-post blev ett hinder som 
diskuterades i studien över vilka regler som gäller inom fallföretaget kring dessa. Fallföretaget 
får under inga omständigheter titta i de privata mapparna enligt respondenterna A och B. Om 
RPA roboten av någon anledning skulle få tag i e-post som befinner sig i privata mappar kan 
dessa privata e-postmeddelanden exponeras för obehöriga. Om vi bortser från den typiska RPA 
processen så är det här en process som fortfarande behandlar stora mängder data och 
behandlar väldigt känslig data, det vill säga personuppgifter, därav blir denna process oerhört 
viktigt process att kunna automatisera så som respondenterna har uttryckt det. En 
automatisering av denna process skulle eliminera männskliga fel vilket är en viktig faktor när 
det gäller behandlig av personuppgifter. Och med alla system och den stora mängden data som 
är involverad skulle en automatisering av processen även spara oerhört mycket tid när den väl 
skulle genomföras.  
 
Studiens alla tre faser är delar som ingår i införandet av RPA, det vill säga att införandet består 
av att identifiera rätt område och process, att dokumentera den valda processen och kartlägga 
steg för steg för att kunna underlätta i fas tre där själva utvecklingen sker. I utvecklingsfasen 
konfigureras roboten och processen automatiseras. 
 
Undersökningsfråga 2 – Vad krävs av fallföretaget för att uppfylla kravet enligt artikel 17 i 
GDPR, mer specifikt Rätten att bli bortglömd med hjälp av RPA tekniken? 
För att fallföretaget skall kunna uppfylla kraven för Rätten att bli bortglömd med hjälp av RPA 
tekniken måste fallföretaget se över processen och bestämma för hur en effektiv sökning ska 
göras för att hitta personuppgifter. Det vill säga att arbeta med ett tydligt regelverk för en 
effektiv personuppgiftssökning. Detta gäller egentligen för varje system som personuppgifter 
befinner sig inom fallföretaget. Optimera, standardisera och dokumentera processerna. 
Standardiserade processer kan övertid optimeras och höja standardiserings nivån. 
Standardiserade processer blir övertid mogna desto mindre processen ändras, därmed kan 
även processflödet bli mer väldefinierad och resultaten bli mer förutsägbart. Med en bra 
dokumentation och möjligtvis även en processkartläggning kan företaget översiktligt se var 
eller hur processen kan optimeras och genomföra en bra RPA implementation.  
 
Slutligen har studien hjälpt att belysa de hinder som finns och uppstår inom fallföretaget vilket 
i sin tur visar på att GDPR i dagsläget inte är helt redo att automatiseras fullt ut då mänsklig 
bedömning fortfarande krävs när man hanterar känslig data, särskilt inom denna studie då 
datan inom E-post är i form av ostrukterarad data. Mänsklig interaktion behövs för 
kontextbedömningar i vad som anses vara personuppgifter eller företagsuppgifter. Studien har 
visat att denna process inte är en typsik process för en RPA implementering, men med tanke 
på hur viktigt GDPR lagen är vore en automatusering av delar i GDPR ett stort steg framåt inom 
automatiserad regelefterlevnad. Studien kan i framtiden användas hos verksamma företag och 
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även fortsatta studier som en vägeldning och grund inför en automation i Rätten att bli 
bortglömd då studien belyser även vilka punkter man måste ta hänsyn till och vilka steg som 
behövs förberedas innan ett företag väljer att automatisera med RPA i Rätten att bli bortglömd, 
där mycket känslig data måste hanteras och måste göras med precision. 
 

8.1 Rekommendationer för fallföretaget 
Som ovannämnt är rekommendationerna att se över alla processer som involverar Rätten att 
bli bortglömd och dokumentera varje del-process för varje system som det ska sökas 
personuppgifter i. Finns det en tydlig dokumentation för varje process i varje system, med 
tydliga steg är man på god väg till att standardisera processen. Vidare behöver fallföretaget 
arbeta med att bestämma vilka regler som gäller inom varje system när det kommer till sökning 
av personuppgifter som ska raderas. Med tydliga regler kan processerna bli mer 
standardiserade och mogna på ett sådant vis att det blir lättare att automatisera med RPA. 
 

8.2 Fortsatta studier 
Forskning kring hur RPA går att använda för uppfyllanden av kraven enligt GDPR är minimal. Det 
finns ett behov av studier där man skulle kunna fokusera på hur RPA tillsammans med Artificiell 
Intelligens (AI) skulle kunna användas för att på ett effektivt sätt automatisera olika aspekter 
inom GDPR som involverar mänsklig bedömning och på så sätt skulle komplexa processer kunna 
automatiseras fullt ut. 
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Bilagor 
Bilaga 1 
Informationsbrev 
Information om studien: Kravuppfyllnad av GDPR med Robotic Process Automation 

Syftet med studien är dels att undersöka om och hur företaget kan uppfylla kraven enligt 
GDPR med hjälp av RPA, dels att belysa hinder och möjligheter vid införandet av RPA i 
företaget.  

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är helt 
frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte 
påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till 
del behandlas på̊ ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. 

Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har 
registrerats i Karlstads universitets studieregister för att sedan förstöras. 

 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 
(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 
samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 
rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, 
och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 
dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter 

Handledare: Linda Bergkvist  linda.bergkvist@kau.se 
 
Student: Eduardo Flores Osorio eduaosor100@student.kau.se  
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Bilaga 2 
Samtyckesblankett  
Samtycke till att delta i studien: Kravuppfyllnad av GDPR med Robotic Process 
Automation 

 
Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 
deltagande i studien utan att ange något skäl.  

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 
universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 
och lämnad information.  

 

 

 

 

 

 

................................................ 
 Underskrift  

 

..................................................                ........................................................................ 
Namnförtydligande   Ort och datum  

 

Kontaktuppgifter 

Handledare: Linda Bergkvist  linda.bergkvist@kau.se 
 
Student:        Eduardo Flores Osorio eduaosor100@student.kau.se 
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Bilaga 3 
Bilaga - Intervjuguide 1 / Sonderingsintervju 
 
Introduktion 
   
Inledande frågor 

- Kan du berätta vad har du för arbetsroll och ansvarsområde? 
- Hur länge har du jobbat på företaget? 
- Berätta lite om Vilken bakgrund du har? 

Företaget och RPA 
- Vad för slags Organisation är Precio Fishbone? 
- Hur kom det sig att organisationen började arbeta med RPA? 
- Vilken syn har du på RPA? 
- Vad har företaget har för erfarenhet av RPA? 
- Anser ni att ni är erfarna RPA utvecklare? 

GDPR relaterade frågor 
- Hur jobbar ni idag för att uppfylla GDPR kraven gällande hantering av 

personuppgifter? 
- Vad betraktar företaget som personuppgifter? 
- Hur hanterar företaget personuppgifter idag? 
- På vilket sätt hanteras personuppgifterna? 
- Anser ni att ni uppfyller de grundläggande principerna för personuppgiftsbehandling 

som anges i dataskyddsförordningen. 
- Vilka processer är det som behandlar personuppgifter idag? 
- Har processerna potential till att automatiseras? 
- Vilken avdelning ansvarar för processen?  
- Vem är personuppgiftsansvarig? 
- Hur viktigt är det för er att dessa processer automatiseras? 
- Vilka nyttor kommer automatiseringen att ge? 

 
GDPR och RPA 

- Vad tycker du om att man överlåter arbetsuppgifter som behandlar personuppgifter 
till en digital robot? 

- Finns det någon oro till att man automatiserar processer som behandlar 
personuppgifter? 

- Hur upplevs den nuvarande processen som ni kommer att automatisera? 
- Vad anser du skulle vara en framgångsrik implementation av RPA?  
- Tycker du att RPA är en lämplig kandidat för automatisering när det gäller behandling 

av personuppgifter? 
o Varför tycker du det? 
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Bilaga 4 
Intervjuguide 2 
Introduktion 
 
 
Inledande frågor 

- Kan du berätta vad har du för arbetsroll och ansvarsområde? 
- Hur länge har du jobbat på företaget? 
- Berätta lite om Vilken bakgrund du har? 

GDPR relaterade frågor 
- Tycker du att ni uppfyller GDPR kraven i företaget? 
- Finns det svårigheter i att uppfylla kraven för GDPR i företaget? 
- Vem är det som tar sig an uppgifter om någon skulle begära rätten att bli bort glömd 

eller begära rätten till tillgång? 
- Hur långt tid, på ett ungefär, skulle det ta att genomföra den här processen? 

 
- Vad tycker du att man låter roboten få gå igenom en anställds personliga mailkonto 

för att leta personuppgifter för en viss individ. 
- Tycker du att det okey ur ett etiskt perspektiv? 

 
Tekniska frågor 

- På vilket sätt skulle roboten kunna identifiera personuppgifter som är kopplade till en 
viss individ.  

- Finns det tekniska problem som du tror skulle försvåra implementationen av roboten 
för den här processen. 

(Vad finns det för hinder vid ett sånt här RPA projekt där GDPR är inblandad?) 
- Vilka möjligheter ser du med RPA i förhållande till kravuppfyllnad av GDPR? Eller RPA 

överhuvudtaget? 
- Vad ger det er som företag om den här processen skulle lyckas automatiseras? 

 
 
Dokumentering av process 
Genomgång av hur processen görs inom det avgränsade området, Borttagning av 
personuppgifter i en enskilds e-postkorg. 


