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Uppdrag att kartlägga behov av utvecklingsinsatser för 

datadelning 

Regeringens beslut 

Regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att i 

enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget 

kartlägga och analysera behov av utvecklingsinsatser för datadelning. 

För uppdraget får Vinnova under 2021 använda högst 1 000 000 kronor som 

ska redovisas mot det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda 

anslaget 2:4 Informationsteknik och telekommunikation, anslagsposten 4 

Informationsteknik - del till Kammarkollegiets disposition. Regeringen 

beräknar att 400 000 kronor kommer att avsättas för genomförande av 

uppdraget för 2022, under förutsättning att riksdagen anvisar medel för det 

aktuella anslaget. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammar-

kollegiet senast den 1 december 2021, respektive den 1 mars 2022.  

Medel som under respektive år inte har använts för avsett ändamål ska 

årligen återbetalas den 1 mars till Kammarkollegiet på bankgiro 5052-5781. 

Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel 

lämnas till Kammarkollegiet med kopia till Regeringskansliet 

(Infrastrukturdepartementet). Rekvisition och återbetalning ska hänvisa till 

diarienumret för detta beslut.  

Närmare om uppdraget 

Regeringen bedömer att det finns behov av att utreda behov av 

kapacitetshöjande insatser för företag och organisationer som framkommit 

inom ramen för samverkansprogrammet för Näringslivets digitala 

strukturomvandling.  
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Vinnova ska genomföra en kartläggning och analys av: 

− behov av kompetensutvecklingsinsatser och vilka kapacitetshöjande 

insatser som finns i dag för att underlätta för datahantering och 

datadelning, 

− vilka testmiljöer som finns i dag samt hur de är institutionaliserade,  

− aktuell spetsforskning inom områdena datahantering och datadelning, 

− tillgängliga standarder och arkitekturer för öppen och kontrollerad 

datadelning och datahantering, 

− relevanta datamarknader och värderingsmodeller för data, samt 

− framgångsrika datadelningsexempel.  

Vinnova ska i uppdragets genomförande samverka med relevanta 

myndigheter och med den digitala arenan för delning och nyttiggörande av 

data som Digg ansvarar för (I2021/01826). Vinnova ska inkomma med en 

delrapport till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 

mars 2022 samt slutrapportera uppdraget till Regeringskansliet 

(Infrastrukturdepartementet) senast den 1 juni 2022. 

Bakgrund 

Forskning om och tillämpningar inom områden som pseudonymisering, 

kryptering och distribuerad AI utvecklas snabbt och har potential att 

genomgripande förändra förutsättningarna för en mer säker datadelning med 

bibehållen kontroll över bl.a. sekundäranvändning. Ett utvecklat 

kunskapsunderlag är därför angeläget för att möta målsättningen om ett 

Sverige som är attraktivt för forskning, innovation och utveckling på AI- och 

dataområdet. Flera länder arbetar med att öka förmåga att kunna dela data. 

EU:s datastrategi (COM/2020/66 final) understryker vikten av att utnyttja 

de möjligheter som kommer med ökad tillgång till data och målet är att 

skapa en inre marknad för data som kan flöda fritt mellan länder, sektorer 

och företag till 2030. Svenska företag, myndigheter, regioner och kommuner 

kommer därför att behöva utveckla en förmåga att dela och använda data på 

nationell och europeisk nivå för att dra nytta av den inre marknad som 

skapas. I det arbetet måste den nationella säkerheten, 

informationssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten 

säkerställas. 
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På regeringens vägnar 

  

Anders Ygeman  

 Magnus Enzell 
 

Kopia till 

Statsrådsberedningen/SAM  

Finansdepartementet/BA 

Utbildningsdepartementet/F 

Miljödepartementet/KE 

Näringsdepartementet/EIN 

Infrastrukturdepartementet/SVS 


