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Bakgrund 
Detta dokument anger reglerna för hur arbetet i den svenska innovationsnoden ska bedrivas. 

Vinnova svarar för finansieringen av noden medan RISE har rollen som koordinator för arbetet. 

Vinnovas finansiering är baserad på den förstudie som genomförts av RISE. Denna förstudie utgör 

initialt grunden för planeringen av nodens arbete, vilket är planerat att pågå 2020-2027. 

Nodens syfte 
Noden avser skapa ett gynnsamt innovationsklimat för den svenska cybersäkerhetsindustrin, samt 

bidra till en snabbare och säkrare digitalisering i svenskt näringsliv och hos svenska offentliga 

aktörer. 

https://cybernode.se/
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Detta ska ske genom att samla näringsliv, akademi och offentlig sektor med uppdraget att 

identifiera, prioritera, initiera och driva forsknings- och innovationsaktiviteter inom 

cybersäkerhetsområdet. 

Därmed ska även svensk konkurrenskraft och export inom cybersäkerhet stärkas. Dessutom ska 

arbetet med noden väsentligt stärka Sveriges möjligheter att söka och vinna medel från de 

forsknings- och innovationssatsningar på cybersäkerhet som görs av EU. 

En strategi inklusive nyckeltal för mätning ska tas fram och beslutas av styrgruppen. Denna strategi 

ska vägleda styrgruppen i kommande beslut. 

Mer information om nodens vision och mål finns på https://cybernode.se/. Här ska också listas vilka 

organisationer som är medlemmar i noden, samt vilka som ingår i styrgruppen och referensgruppen. 

Målgrupper 
Målgrupperna för nodens arbete är: 

1. svensk cybersäkerhetsindustri, vilken ska stödjas i forsknings- och innovationsarbetet 

avseende nya produkter och tjänster. 

2. svensk cybersäkerhetsakademi, vilkas forskningsresultat ska kunna nyttjas effektivare, och 

nya forskningsinitiativ ska formuleras och kunna stödjas med bl.a. EU-finansiering. I 

förlängningen ska även utbildningen av nya forskare och ingenjörer stödjas av detta. 

3. svenska offentliga verksamheter, vilkas cybersäkerhets- och digitaliseringsbehov ska 

klarläggas och bemötas. 

4. svenskt näringsliv, såväl större industriföretag som SME (små och medelstora företag), vilkas 

cybersäkerhets- och digitaliseringsbehov ska klarläggas och bemötas. 

5. intresseorganisationer, vilka stödjer de olika typer av organisationer som anges ovan. 

Termer och begrepp 
Med ”organisation” menas en organisation i någon av målgrupperna ovan. Organisationer kan ha 

olika storlek, ända ner till enmansbolag.  

Med ”arbetsgrupp” avses olika typer av arbetsgrupper, nätverksgrupper och konsortier vilka skapas 

av noden, och i vilka nodens medlemmar kan samarbeta. 

 

  Skiss över nodens organisation 

https://cybernode.se/
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Organisation, roller och ansvar 
Noden ska ”ägas” av den samlade mängden av medlemmar i noden.  

RISE ska tillhandahålla rollen som koordinator för noden, och ska därmed ha värdskapet för noden. 

Utifrån styrgruppens beslut kallar koordinatorn till möten, utformar mötesagendor, sammanställer 

mötesdokumentation och hanterar informationsutskick. 

Vinnova kan välja att delta i möten och i arbete, men har normalt rollen som observatör. 

Nodmedlem 
- Som medlem i noden kan man vara: 

- nodmedlem, 

- nodmedlem och representant i styrgruppen, eller 

- nodmedlem och representant i referensgruppen. 

- Som nodmedlem får man: 

- inbjudningar till event och arrangemang som noden ordnar, 

- regelbunden information om nodens arbete, 

- information om de utlysningar och projekt inom området som bl.a. Vinnova och EU 

publicerar, 

- möjlighet att anmäla sig till de arbetsgrupper som noden skapar, 

- möjlighet att ställa frågor och få svar utifrån kompetensdatabasens innehåll, 

- möjlighet att framföra idéer och förslag om t.ex. nya innovationer och nya 

arbetsgrupper. 

Styrgruppen 
Styrgruppen ska styra nodens utveckling och ta beslut om bl.a. nya nodmedlemmar, start av 

arbetsgrupper, utformning av en kompetensdatabas, vidareutveckling av nodens webbplats, 

workshops och konferensarrangemang mm. 

- Styrgruppen ska bestå av 8-10 representanter för nodmedlemmar från offentliga 

organisationer, intresseorganisationer, akademi och näringsliv verksamma inom 

cybersäkerhet i Sverige. 

- Styrgruppen möts minst varje kvartal.  

- Som representant i styrgruppen förutsätts man: 

o ha mandat att representera sin organisation, 

o ta del av utskickat underlag innan gruppens möten, 

o bidra efter förmåga under möten. 

- Den som utses som ordförande i styrgruppen ska leda möten med gruppen, med stöd av 

koordinatorn. 

- Vinnovas krav på en 40/60-fördelning mellan kön bland gruppens representanter ska 

uppfyllas. 

Referensgruppen 
Referensgruppens huvuduppgift är att bidra till styrgruppens beslutsunderlag med råd och idéer. 

- Referensgruppen ska bestå av 10-15 representanter för nodmedlemmar från offentliga 

organisationer, intresseorganisationer, akademi och näringsliv verksamma inom 

cybersäkerhet i Sverige. 
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- Referensgruppen kan vid behov samlas för egna möten, men förväntas normalt ge råd, idéer 

och feedback via mail, efter att ha tagit del av utskickade frågeställningar från styrgruppen 

och/eller koordinatorn. 

- Om referensgruppen samlas för möte leds detta av den utsedda ordföranden för gruppen, 

med stöd av koordinatorn. 

- Som representant i referensgruppen förutsätts man: 

o ha mandat att representera sin organisation, 

o ta del av utskickat underlag innan gruppens möten, 

o bidra efter förmåga under möten. 

- Vinnovas krav på en 40/60-fördelning mellan kön bland gruppens representanter ska 

uppfyllas. 

Val av representanter i styrgrupp och referensgrupp 
Vinnova och RISE ska hösten 2020 besluta om vilka organisationer som ska ha representanter i den 

första styrgruppen respektive den första referensgruppen. Även en ordförande i respektive grupp 

ska utses. Grunderna för dessa beslut ska dokumenteras och kunna delges nodens intressenter. 

Besluten om representation i de två grupperna grundas på de ansökningar som inkommit. Dessa ska 

ha inkommit senast tre veckor efter att detta regelverk fastställts av RISE i sin första version. Ett 

konstituerande möte ska därefter hållas med båda grupperna. 

Senare (efter 2020) avses regler utformas för hur val av representanter i styrgrupp och 

referensgrupp ska ske. Om många organisationer är intresserade av att vara representerade kan 

t.ex. en regel införas som innebär att en organisation endast kan vara representerad under två år, 

varefter annan organisation får ta platsen. 

Medlemskap i noden 
En organisation kan bli nodmedlem om: 

- Ansökan om medlemskap inlämnas till noden. (Se ansökningsformulär på cybernode.se.) 

- Organisationen avser stödja och bidra i arbetet för att nå nodens mål. 

- Under 2020, och innan en vald styrgrupp finns: organisationen accepteras som ny 

nodmedlem av Vinnova och RISE. 

- Efter 2020, och då styrgruppen är vald: organisationen accepteras som ny nodmedlem i 

konsensus av styrgruppen. 

o Innan möte där beslut avses fattas om inval av en ny medlem, ska koordinatorn 

klarlägga att det finns förutsättningar för ett konsensusbeslut i styrgruppen. 

Eventuella avslag om medlemskap kan inte överklagas. Styrgruppen kan även (med majoritetsbeslut) 

utesluta nodmedlemmar som inte längre bedöms uppfylla kraven för medlemskap. 

Som nodmedlem ska man utse en representant/kontaktperson som kan representera 

nodmedlemmen i nodens arbete, samt vara mottagare av nodens informationsutskick.  

Vid ansökan till styr- eller referensgrupp ska även en adjungerad ledamot utses, som vid förhinder 

kan ersätta ordinarie ledamot. 

Nodmedlemmar inklusive namn på kontaktpersoner publiceras på nodens publika webbplats. 

En nodmedlem kan när som helst meddela att man vill avsluta sitt medlemskap.  
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Finansiella frågor 
Ingen avgift för medlemskap behöver erläggas.  

Arbetstid för noden bekostas av nodmedlemmen själv, medan t.ex. resekostnader i vissa fall kan 

komma att betalas av noden.  

IP - immaterialrättsliga frågor 
Inga immaterialrättsliga frågor bedöms behöva uppstå i styrgruppens och referensgruppens arbete. 

Däremot kan sådana frågor behöva regleras i de arbetsgrupper som avses skapas i nodens arbete (se 

även nedan). 

Säkerhet och sekretess 
Frågor om informationssäkerhet, säkerhetsskydd och personuppgiftshantering i nodens arbete avses 

regleras med en säkerhetsanvisning, specifik för arbetet i noden. I ett första steg tas ett förslag fram, 

vilket ska diskuteras och fastställas av styrgruppen efter att denna konstituerats i oktober 2020. 

Informationshantering 
Transparens avseende information ska råda inom och mellan styrgruppen, referensgruppen och 

koordinatorn. Gemensam plats för informationslagring ska skapas vid behov. 

Relevant information till nodmedlemmarna ska delges regelbundet. 

Inom en arbetsgrupp kan informationshanteringen avgränsas i enlighet med arbetsgruppens 

samarbetsavtal.  

Regler för samverkan i arbetsgrupper 
När styrgruppen beslutar om att starta en arbetsgrupp ska det från början klarläggas om gruppen 

behöver ett samarbetsavtal, och hur detta i så fall ska utformas. En mall för ett sådant 

samarbetsavtal ska tas fram. 

Normalt ska även en nodmedlem utses som ansvarig för ledning av arbetsgruppen. 

Samarbetsavtalet kan t.ex. behöva reglera: 

- Medlemskap i arbetsgruppen 

- Ledning och styrning 

- Plats för gemensam informationslagring 

- Säkerhet och sekretess 

- Immateriella rättigheter 

- Konkurrensklausuler 

- Samverkan med underleverantörer 

Nodens namn 
Det officiella namnet på noden är ”Svensk nod för att accelerera innovation & forskning inom 
cybersäkerhet”. 
När ett kortare namn behövs bör följande namn användas, beroende på sammanhanget: 

- Svenska noden för innovation och forskning inom cybersäkerhet 
- Innovationsnoden för cybersäkerhet 
- Innovationsnoden  
- Noden 

På engelska bör följande namn användas: 
- The Swedish node for innovation and research in cyber security 
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- The innovation node in cyber security 
- The innovation node 
- The node 

 

Uppdatering av detta regelverk 
Uppdateringar av detta regelverk förväntas ske efterhand, och beslut om sådana tas av styrgruppen. 

Den senaste versionen av regelverket ska finnas publicerad på cybernode.se. 

Övrigt 
En nodmedlem får i egen marknadsföring nämna sitt medlemskap i noden. 

--- 

 


