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Nodens syfte 
Nodens syfte anges i ”Regelverk för arbetet i den svenska noden för att accelerera innovation & 

forskning inom cybersäkerhet”. 

Strategins syfte 
Denna strategi ska gälla för innovationsnodens första fas (dvs. 2020-juni 2021), och ska därmed: 

- vägleda nodens styrgrupp i kommande beslut, 

- vägleda koordinatorn i det dagliga arbetet för noden, 

- utgöra underlag för information till nodmedlemmar och externa intressenter om nodens 

arbete och inriktning. 

Principer 
1) Noden långsiktiga mål är att stärka svensk konkurrenskraft inom cybersäkerhet, att stärka 

den svenska exporten inom området samt bidra till ett säkrare Sverige. 

2) Noden ska ha ett tydligt fokus på innovation och forskning. 

- Med innovation menas här att skapa affärer, dvs. produkter och tjänster inom 

cybersäkerhet som kan säljas på en marknad, både inom och utom Sverige. 

3) Noden ska ge industrin en starkare röst inom svensk cybersäkerhet. 

- Detta innebär att både cybersäkerhetsindustrin, större industriföretag och SME (små 

och medelstora företag) ska vara representerade inom styrgruppen och 

referensgruppen. 

4) Noden ska inte vara en inkubator. 

- När stöd i affärsutveckling behövs ska detta hämtas hos externa inkubatorer och 

andra innovationsstödjande organisationer. Ett löpande samarbete med dessa 

organisationer ska eftersträvas. 

https://cybernode.se/
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5)  Noden ska vara behovs- och lösningsorienterad, inte problemorienterad. 

- Säkerhetsbranschen har av tradition ett risk- och problemorienterat synsätt – 

nodens arbete ska vara behovs- och lösningsorienterat. 

- Noden skall fokusera på att identifiera samhällets cybersäkerhetsbehov, vilket 

innebär att man ser bortom teknikfrågor och teknikproblem. 

6) Frågor om säkerhet och sekretess ska ständigt beaktas i nodens arbete. 

- Inom forskning och utveckling hanteras information som är intressant för många 

aktörer, både statsaktörer, konkurrerande företag och kriminella organisationer. 

Forskning inom informationsteknik och cybersäkerhet är extra utsatta. 

7) I syfte att undvika dubbelarbete ska noden eftersträva en bra samverkan med andra svenska 
aktörer inom området, speciellt med myndigheter och akademi.  

- Noden skall säkerställa att planerade insatser och aktiviteter genomförs i samråd 

med det nya cybersäkerhetscentret. 

8) Noden ska inledningsvis ha ett fokus på Sverige och aktörer verksamma i Sverige. I ett 
senare skede (tidigast efter fas 1) kan intresseområdet utökas, t.ex. avseende samarbete 
inom EU. 

Operativ inriktning hösten 2020 
1) Etablering av nodens organisation (med styrgrupp och referensgrupp) i början av hösten 

2020, i enlighet med framtaget regelverk för innovationsnoden. 

2) Medlemsvärvning, i ett första steg riktad till cybersäkerhetsindustrin. 

- En företagsträff – för intresserade företag, där information om nodens mål och 

möjligheter ska ges. 

- En medlemsträff/rundabordssamtal, med information om bl.a. kommande EU-

utlysningar. 

3) Start av arbetsgrupper kring specifika idéer eller ämnesområden.  

- Den första gruppen ska vara ”Arbetsgrupp behovsbild”. 

4) Genomförande av steg 1-4 i arbetet med den kompetensdatabas som noden planerar att 

skapa.  

- Arbetet sker i fem steg: 

- Steg 1: definiera vilka funktioner och tjänster databasen ska ge. 

- Steg 2: klarlägg typ av information som behöver insamlas, och från vilka aktörer. 

- Steg 3: klarlägg design/utformning, inkl. krav på säkerhet, sekretess och 

dataskydd (skydd för personuppgifter). 

- Steg 4: genomför en säkerhetsgranskning av den planerade lösningen. 

- Steg 5: genomför utveckling och driftsättning, samtidigt som 

informationsinhämtning sker parallellt. 

5) Vidareutveckling av nodens webbplats cybernode.se. 

- Webbplatsen ska kravställas, driftsättas och därefter kunna uppdateras löpande.  

6) Möten med media 

- Kontakter ska tas med media, i syfte att få artiklar om noden publicerade, främst i 

säkerhetsbranschens publikationer. 

7) Invigningsevent 

- Möjligheterna att anordna en invigning av noden under 2020 ska undersökas. 

8) Framtagning av mallar och instruktioner 

- En säkerhetsinstruktion, specifik för nodens arbete. 

- Mall för “Förslag till arbetsgrupp” – som stöd till den som vill formulera ett förslag. 

- Mall för “Samverkansavtal för arbetsgrupp”. 
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Övriga aktiviteter under fas 1 
- Sveriges brist på cybersäkerhetskompetens – “the cybersecurity workforce gap”. Noden ska 

undersöka om och hur detta kan ingå som en del i nodens arbete.  

Aktiviteter som avvaktas  
Följande aktiviteter kan vara aktuella, men planeras ske först i ett senare skede, troligen efter fas 1. 

- Arbete med policyfrågor, bl.a. lagar och regler som lägger hinder för effektiv innovation 
inom cybersäkerhet. 

- Arbete avseende en nordisk cybersäkerhetssamverkan. 
- Eventuellt arbete avseende ”EU national coordination center”. 

 

Vad noden inte ska göra 
- Ge generell utbildning inom cybersäkerhet 
- Ge utbildning inom innovation 
- Ta fram riktlinjer/anvisningar för informationssäkerhetsarbete/”best practice” 
- Bedriva konsultverksamhet 
- Utveckla stöd för affärsutveckling 
- Agera som inkubator (företagskuvös för nystartade företag) 
- Driva operativ bevakning och hantering av hotbild och IT-incidenter 
- Ge operativt stöd till organisationer avseende säkerhetsfrågor 
- Bedriva nyhetsbevakning 

 

Nyckeltal 
Genom att definiera nyckeltal samt mål för dessa ska nodens framgång kunna mätas. Följande tio 

nyckeltal ska användas. Exakta mål ska den konstituerade styrgruppen senare ange och fastställa. 

Nr Nyckeltal Mål 
dec-20 

Mål 
juni-21 

Notering 

1 Antal nodmedlemmar    

2 Antal startade arbetsgrupper    

3 En fungerande och driftsatt kompetensdatabas    

4 Antal avslutade och resultatredovisade arbetsgrupper    

5 Antal sökta EU-bidrag, initierade av noden och sökta av en 
eller flera nodmedlemmar 

   

6 Antal erhållna EU-bidrag till nodmedlemmar, initierade av 
noden eller med nodens hjälp  

   

7 Antal teknikkonferenser/seminarier/paneldebatter    

8 Antal föredrag om finansieringsmöjligheter från bl.a. EU    

9 Antal workshops/nätverksträffar/rundabordssamtal    

10 Antal artiklar i media om nodens verksamhet    

 

Uppdatering av denna strategi 
Uppdateringar av denna strategi ska ske vid behov, och beslut om sådana tas av styrgruppen. Den 

senaste versionen av strategin ska finnas publicerad på nodens medlemssidor. 

--- 


