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Uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser avseende 

integritets- och dataskyddsfrågor inom innovations-, utvecklings- 

och införandeprocesser 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) att självständigt 

genomföra metod- och kunskapsutvecklande insatser för att höja den 

allmänna kunskapsnivån om integritets- och dataskyddsfrågor inom 

innovations-, utvecklings- och införandeprocesser. I uppdraget ingår även att 

genomföra utåtriktade insatser i syfte att brett höja kunskapen i innovations-

systemet med avseende på integritets- och dataskyddsfrågor. Vidare ingår i 

uppdraget att utveckla myndighetens egen förmåga att följa och analysera 

den tekniska utvecklingen samt tillhandahålla vägledning och stöd. IMY:s 

genomförande av uppdraget ska resultera i höjd kunskap och stärkt förmåga 

att hantera integritets- och dataskyddsfrågor inom privat och offentlig 

sektor.  

Vid genomförandet av uppdraget kan IMY vid behov samverka med Verket 

för innovationssystem (Vinnova), Myndigheten för digital förvaltning (Digg) 

samt andra relevanta myndigheter och organisationer.  

IMY ska senast den 31 mars 2022 till regeringen (Näringsdepartementet med 

kopia till Justitiedepartementet) lämna en delredovisning av uppdraget med 

en redogörelse för vilka åtgärder som genomförts, gjorda erfarenheter och 

planeringen för det fortsatta arbetet. Uppdraget ska slutredovisas till 

regeringen (Näringsdepartementet med kopia till Justitiedepartementet) 

senast den 31 mars 2023.  
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Utgifterna för uppdragets genomförande ska belasta det under utgiftsområde 

24 Näringsliv uppförda anslaget 1:5 Näringsutveckling, anslagsposten 1 

Näringslivsutveckl – del till Kammarkollegiet. För uppdraget, inklusive 

programanslutna kostnader, får IMY rekvirera högst 2 miljoner kronor för 

2021 och 4 miljoner kronor beräknas för 2022 från samma anslag. Medlen 

utbetalas engångsvis för respektive år efter rekvisition ställd till 

Kammarkollegiet senast den 31 oktober 2021 och den 31 oktober 2022. 

Medel som inte använts ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 

31 mars 2023. Rekvisition och återbetalning ska hänvisa till detta besluts 

diarienummer. 

Skälen för regeringens beslut 

I ett alltmer uppkopplat samhälle genererar system, sensorer och annan 

teknik ökande volymer data. Den digitala utvecklingen på områden som bl.a. 

artificiell intelligens (AI) påverkar näringsliv, samhälle och offentlig 

förvaltning i grunden. Utvecklingen mot en datadriven ekonomi går särskilt 

snabbt och data har utvecklats till att bli den digitala strukturomvandlingens 

drivmedel. Det nationella innovationsrådet har vid flera tillfällen diskuterat 

data som en strategisk resurs för innovation, utvecklad välfärd, konkurrens-

kraft och hållbart samhälle samt vikten av ansvarsfull utveckling och 

användning av ny teknik och data. Rådet har även diskuterat vikten av 

samverkan mellan offentliga aktörer och näringsliv.  

I regeringens digitaliseringsstrategi lyfts digital innovation fram som ett 

delmål. Ökat fokus på samt ett förstärkt innovationsklimat för datadriven 

och digitalt driven innovation och forskning framförs som viktiga områden. 

Ett annat delmål är digital trygghet, där höga krav på säkerhet och integritet i 

det digitala samhället lyfts som viktiga aspekter (N2017/03643). 

Digitaliseringsrådet konstaterar i rapporten En lägesbild av digital trygghet 

att en av de största utmaningarna ligger i att hitta en balans mellan att 

tillvarata de möjligheter som skapas genom tillgången till data, och samtidigt 

värna den personliga integriteten. En av rådets rekommendationer är att det 

behövs ytterligare stöd och rätt förutsättningar för att stimulera utveckling 

och innovation (dnr 18-3238).  

IMY pekar i sin rapport Integritetsskyddsrapport 2020 på att en datadriven 

utveckling kan göra Sverige bättre rustat att möta samhällsutmaningar och 

skapa tillväxtmöjligheter, men också på att åtgärder behövs för att säkerställa 

att användning av data inte blir oetisk, olaglig eller inskränker mänskliga 
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rättigheter. IMY menar att teknisk utveckling och innovation är centralt för 

att utveckla morgondagens integritetsskydd och framhåller även att 

kunskaperna om dataskyddsregleringen behöver öka (IMY:s rapport 2021:1). 

När tillräcklig kunskap om dataskydd saknas finns risk att personuppgifter 

behandlas på ett sätt som inte är förenligt med gällande regelverk vilket 

innebär att risken för intrång i den personliga integriteten kan öka. 

Otillräcklig kunskap kan även leda till att innovation, omfattande 

utvecklingsinsatser och digitala språng riskerar att inte bli långsiktigt hållbara 

och med avsevärda kostnader som följd. Företag, myndigheter och 

organisationer kan även avstå från att utveckla eller införa digitala tjänster 

och därmed inte fullt ut dra nytta av data och digital teknik.  

Kunskaperna om integritets- och dataskyddsfrågor behöver höjas i det 

svenska innovationssystemet så att de finns med tidigt i innovations-, 

utvecklings och införandeprocesser. För att stärka Sveriges samlade förmåga 

att dra nytta av den digitala strukturomvandlingens potential och på ett 

ansvarsfullt sätt bedriva datadriven innovation och utveckling bör IMY 

därför ges i uppdrag att självständigt genomföra kunskapshöjande insatser 

avseende integritets- och dataskyddsfrågor.  

På regeringens vägnar 

  

Ibrahim Baylan  

 Fredrik Sandberg 
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Kopia till 

Statsrådsberedningen/SAM och INRÅD  

Justitiedepartementet/L4, L6, SSK och Å 

Socialdepartementet/SAM och FS 

Finansdepartementet/BA och SFÖ 

Utbildningsdepartementet/F 

Infrastrukturdepartementet/ESD 

Myndigheten för digital förvaltning 

Verket för innovationssystem 
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