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Tillväxtverkets remissvar på Europeiska kommissionens förslag till
Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler
för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten), COM
(2022) 68 final
Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av
Sverige. Det gör myndigheten genom att skapa bättre förutsättningar för företagande,
och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.
Tillväxtverket arbetar för att stärka små- och medelstora företags (SMF)
konkurrenskraft genom att bland annat främja deras digitalisering och användande av
data som strategisk resurs. Användning av data är avgörande för innovationer och
näringslivets omställning till ett digitalt hållbart samhälle liksom för att förbättra
myndighetens service till näringslivet och regionala aktörer.
Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Sammanfattning
• Tillväxtverket stödjer dataaktens intentioner om att en ökad delning och tillgång
till data kan ha positiva effekter på innovation, konkurrens och tillväxt.
• Tillväxtverket stödjer förslaget till harmoniserade regler för skälig åtkomst och
användning av data eftersom det är nödvändigt med tydliga spelregler och villkor
för att intentionen om positiva effekter av datadriven innovation i samhället och
ekonomin ska kunna uppnås.
• Tillväxtverket anser att de risker och negativa effekter som förslaget kan
innebära för små- och medelstora företag (SMF) behöver en mer gedigen
genomlysning inför genomförandet. En sådan genomlysning bör göras innan
beslut om förordningen fattas. Det bör också utarbetas förslag på hur dessa
risker eller negativa effekter kan hanteras på ett lämpligt sätt.
Frågor som Tillväxtverket anser behöver analyseras och belysas mer är:
•

Dataaktens effekter för företag och andra organisationer.

•

Dataaktens positiva och negativa miljöeffekter.
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•

Modellen för hur pris ska sättas på data som omfattas av dataakten.

•

Tydligare skiljelinjer mellan vilka data som ska kunna delas och vad
som är företagshemligheter.

•

Tydligare definition av vilka företag, myndigheter och andra
organisationer (datainnehavare) som omfattats av dataakten.

•

Dataaktens inverkan på områden där handeln med data redan
fungerar.

•

Digitala risker med den ökade datadelningen som dataakten medför.

•

Effekten av att dataakten medför större skillnad än idag på regler om
data i EU och utanför EU, samt vad det innebär för företag.

•

Skyddet av personuppgifter.

•

Den sammantagna effekten av EU:s förslag och nya förordningar
avseende digital (och grön) omställning. Med fokus på små och
medelstora företag.

Tillväxtverkets synpunkter på dataakten
Tillväxtverket stödjer dataaktens intentioner om att en ökad delning och tillgång till
data kan ha positiva effekter på innovation, konkurrens och tillväxt.
Tillväxtverket anser dock att för många avgörande frågor fortfarande är obesvarade
givet att det rör sig om en så pass omfattande reform. Särskilt saknas analyser av
möjliga risker och negativa effekter för företag. Tillväxtverket förordar en djupare
analys och belysning av underlaget till dataakten på flera nedan nämnda områden
innan den implementeras. Den samlade effekten av ett flertal akter som nu föreslås
genomföras bör också belysas tillsammans och inte bara en och en.

Dataaktens effekter för företag och andra organisationer.
Tillväxtverket ser positivt på intentionen i dataakten att bättre tillgång till data kan
leda till ökad innovation och tillväxt. Vi har dock ett antal frågor:
-

För vilka gäller dataakten?

I remissunderlaget tycker Tillväxtverket att det är otydligt vilka företag och
organisationer som dataakten omfattar. Detta bör förtydligas.
-

Juridiskt arbete – vilken tillgång till kompetens finns och vilka är kostnaderna?

Dataakten kommer att ge företag och andra organisationer en ökad juridisk börda att
tolka vilka data de är skyldiga att sälja till andra företag och myndigheter.
Tillväxtverket menar att denna aspekt behöver analyseras bättre och att såväl hur
tillgången till kompetens och de kostnader som följer på detta ser ut behöver belysas.
-

Hur ser riskerna ut avseende att införandet hämmar innovation?
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För att kunna dela med sig av data till externa parter utanför organisationen behöver
data vara strukturerad och dokumenterad i ett datalager1. Hos både företag och
myndigheter är det vanligt att data är strukturerat och dokumenterat till den grad att
intern personal med god kännedom om data kan arbeta med den. Det kan definieras
som en datasjö2. För att kunna dela data med andra utanför den egna organisationen,
som inte har lika god kännedom om datan, behöver nivån på dokumentation och
struktur höjas så att den motsvarar det som brukar kallas för ett datalager. Det kan
innebära en stor arbetsinsats för företaget. Att dela/sälja data till en annan
organisation vi t.ex. ett API-gränssnitt kräver ytterligare resurser i form av både ITkompetens och serverkapacitet.
I Sverige och många andra EU länder är kompetenser inom it en begränsad resurs eller
bristvara. Om dataakten genomförs så kan företag med begränsade it-resurser vara
tvungna att prioritera datastruktur, datadokumentation och datadelning istället för att
både producera och produktutveckla den egna verksamheten. Detta riskerar att leda
till sänkt innovation och tillväxt.
I underlaget för remissen ser Tillväxtverket inte att resursåtgång och kostnader för att
dela data samt dess eventuella inverkan på företagens ordinarie verksamhet och
produktivitetsutveckling är belyst. En sådan analys behövs så att kunskapen om
sannolika negativa effekter fördjupas och utgör underlag för eventuella revideringar
och insatser vid genomförande av dataakten.

Dataaktens positiva och negativa miljöeffekter
Dataakten kan ge effekt på hur mycket data som delas. Detta kan ha positiva effekter
på miljön i fråga om innovation, produktivitetsförbättringar och andra
effektiviseringar. Men en ökad datadelning kräver också ett ökat behov av dataservrar,
som kräver energi och kan ha negativa effekter på miljön genom ökad
energikonsumtion. Tillväxtverket rekommenderar en djupare analys av dataaktens
effekter på miljön.

Modellen för hur pris ska sättas på data som omfattas av dataakten .
I förslaget föreslås skälig ersättning för att dela data. För att ett företag eller någon
annan organisation inte ska drabbas negativt ekonomisk av datadelningskostnader så
bör priset sättas utifrån en modell som tar hänsyn till ett flertal aspekter. Det är
mycket svårt att få ett rättvist pris för datadelning till andra organisationer vilket
innebär att modeller för prissättning bör utredas grundligt.
Tillväxtverket rekommenderar en fördjupad analys om hur prissättning av dataköp via
dataakten ska utformas så att datadelande företag inte påverkat ekonomiskt på ett
negativt sätt.

Ett datalager, är en sammanställning av information från flera källor, utförd på ett sådant sätt att det
underlättar en avancerad analys av informationen.
2 En datasjö, är ett system eller arkiv med data som lagras i dess naturliga/råformat och det kräver
djupare kunskap om data för analysera informationen. Vilket i praktiken gör det svårt för personer
utanför den egna organisationen att analysera data.
1
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Tydligare skiljelinjer mellan vad som är företagshemligheter och delbara data
I remissunderlaget kan Tillväxtverket inte se tydliga skiljelinjer mellan vilka data som
ska säljas/delas med andra organisationer och vilka data som är unika
företagshemligheter och som inte ska delas. Tillväxtverkets förordar att skiljelinjen
mellan vad som är företagshemligheter och vilka data som ska kunna delas förtydligas
genom till exempel ett ramverk.

Tydligare definition av vilka företag, myndigheter och andra organisationer
(datainnehavare) som omfattats av dataakten
Tillväxtverket anser att definitionen av datainnehavare (art 2) bör förtydligas för att
tydliggöra att myndigheter inte omfattas av begreppet. Definitionen bör förtydligas för
att förhindra missförstånd kring myndigheternas skyldigheter och för att skilja mellan
dataakten och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1024 av den 20 juni
2019 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn.

Dataaktens inverkan på områden där handeln med data redan fungerar
I många fall finns redan idag fungerande handel med data. Tillväxtverket köper till
exempel data från företagsregister, digitala betalningssystem, mobiloperatörer, etc. I
remissunderlaget saknar Tillväxtverket en analys om vad nya regler via dataakten
skulle innebära för handel med data som idag redan fungerar. Tillväxtverket föreslår
en analys av området inför att man går vidare med dataakten.

Digitala risker med den ökade datadelningen som dataakten medför.
Små och medelstora företag har dålig kunskap om digitala risker och är extra utsatta
för cyberhot. Åtgärder för att förebygga risker behöver vara en del i implementeringen
av datatakten och samordnas via EU:s övriga program.

Effekten av dataakten medför större skillnad än idag på regler om data i EU och
utanför EU.
I remissunderlaget ser Tillväxtverket ingen analys av konsekvenser för företag om det
blir olika regler inom och utanför EU. Om företag ser att dataakten riskerar att ha
negativa konsekvenser för företaget så finns en risk att företag som kan, väljer att
flytta sin verksamhet utanför EU. Tillväxtverket menar att detta område behöver
analyseras bättre.

Skyddet av personuppgifter
Det framgår av remissunderlaget att dataakten inte ”[...] bör tillämpas eller tolkas så
att den minskar eller begränsar rätten till skydd av personuppgifter eller rätten till
personlig integritet eller konfidentialitet för kommunikation” (skäl 7).
Tillväxtverket bedömer att det kan finnas risker för att skyddet av personuppgifter
kan minska genom dataakten, till exempel då data behöver lämnas ut till
myndigheter i samband med ett exceptionellt behov (kap V) Frågan om hur
skyddet av personuppgifter bör hanteras bör därför utredas närmare.

Den sammantagna effekten av EU:s förslag och nya förordningar avseende digital
(och grön) omställning.
Med fokus på små och medelstora företag. Den samlade effekten av och helheten av de
förslag och förordningar som EU kommissionen har antagit eller har ambitionen att
genomföra under kommande år avseende digital (och grön) omställning behöver
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belysas. Det är även angeläget att Sverige har en sammanhållen strategisk hållning vid
förhandlingar i dessa frågor. Särskilt angeläget är det att konkret belysa vad
förändringarna innebär för små och medelstora företag och myndigheter.

Beslut i detta ärende har fattats av stabschef Lars Wikström.
Fredrik Junkka har varit föredragande.
I handläggningen här också följande personer deltagit: Kristian Seth, AnnSofi PerssonStenborg och Peter Malmsten från analysenheten. Sofia Rohdin från Statliga stöd och
digitalisering samt Viktoria Dagobert Spong från Kompetensförsörjning och
digitalisering.
Lars Wikström
Fredrik Junkka
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