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1 Introduktion
Bakgrunden till projektet Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen är FOI:s,
Totalförsvarets forskningsinstituts, position som en aktör med hög närvaro i EU-projekt inom
samhällsäkerhetsområdet. I EU-projekten har resultatspridning till övriga samhället gjorts
enligt EU:s instruktioner, men efter att projekten har avslutats upphör normalt
resultatspridningen frånsett att projekt-webb-platser fortsätter att existera och att projekten
även efter avslut är sökbara i CORDIS, en databas i EU-kommissionens informationsservice.
För att bättre gagna svenska behov, bör slutanvändare i högre grad medverka vid
formuleringen av ansökningar och även ha möjlighet att ta del av befintliga resultat, vilket
FOI konstaterade. I en dialog mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB,
och FOI formulerades en grundstruktur för att öka nyttan till Sverige från EU:s ramprogram
inom samhällssäkerhet och krisberedskap.
Utifrån grundstrukturen utvecklade FOI en ansökan om 2:4-medel som beviljades. Det
treåriga projektet, dock med avsikt att fortsätta hela ramprogrammet H2020:s längd, startade
2015 och föreliggande rapport utgör slutredovisning. Här beskrivs både uppbyggnaden av
projektet och arbetet som har genomförts inom dess ram. Under projektets löptid har även två
skriftliga delrapporteringar lämnats.
Projektet Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen syftar till att möjliggöra vidare
arbete med resultaten där EU:s ambitioner upphör, och borga för att de verkligen nyttjas i
svensk krisberedskap.

1.1 Målgrupp
Föreliggande Memo riktar sig främst till MSB, då den utgör en avrapportering av arbetet i ett
av MSB beviljat 2:4-projekt. Memot bör även vara av intresse för Vinnova och
forskningssamordnare på Vetenskapsrådet och FORMAS liksom för personer som arbetar
med forskning och utveckling inom och med stöd av EU.
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2 Kunskapsutveckling inom samhällsäkerhet och
krisberedskap
Inom samhällsäkerhets- och krisberedskapsområdet ställer förändrade möjligheter och
utmaningar i samhället nya krav på kunskaper. I Sverige finansierar MSB sådan
kunskapsutveckling i forsknings- och utvecklingsprojekt. För att göra nytta i samhället
behöver resultaten också nå rätt målgrupper och mottagare så att de kan omvandlas till nya
metoder, effektivare verktyg och förändrade beteenden. För att nå rätt målgrupper är det
viktigt att forskarna har kännedom om krisberedskapsaktörerna och deras behov, och att
aktörerna har förmågan att ta till sig och medverka i att omvandla resultaten till kunskap.
Inom samhällsäkerhetsområdet är omfattningen av sådant utvecklingsarbete där flera parter
bidrar med sina respektive kompetenser och behov begränsad, även om utvecklade
samarbeten och strukturer för resultatspridning förekommer, framför allt inom farliga ämnen
(kemiska, biologiska, radioaktiva, nukleära, explosiva ämnen).
Ökade krav på kunskapsutveckling medför ett ökat behov av finansiering. Genom att dela
kostnaderna för utveckling mellan flera parter kan den ekonomiska bördan för var och en
begränsas. Här kan den Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation
innebära en möjlighet att få utvecklingskostnader fördelade på fler parter.

2.1 EU:s ramprogram Horisont 2020 –
en möjlighet att dela kostnader för kunskapsutveckling
Inom Europeiska unionens fleråriga finansieringsramverk anslås medel till ramprogram för
forskning och innovation. Under nuvarande period (2014-2020), går ramprogrammet under
namnet Horisont 2020, H2020. Föregångaren var EU:s sjunde ramprogram för forskning och
utveckling, FP7, där området Security/säkerhet blev ett tematiskt program.
H2020-programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en total
budget på runt 80 miljarder euro i löpande penningvärde. Programmet löper under sju år och
utlysningar genomförs kontinuerligt mellan 2014 och 2020. Projekt som finansieras i dessa
utlysningar löper i allmänhet mellan två till fyra år, vilket innebär att de sista resultaten från
programmet kan förväntas runt 2025.
I H2020 är en väsentlig del av programinnehållet inriktat mot så kallade samhälleliga
utmaningar. Denna del fokuserar på de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av
världen står inför. För att ta sig an utmaningarna krävs i många fall tvärvetenskapliga
samarbeten som inkluderar såväl samhällsvetenskap och humaniora som naturvetenskap och
teknik. Sju utmaningsområden pekas ut, nämligen följande:


Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande



Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, marin-, maritim- och insjöforskning
samt bioekonomi



Säker, ren och effektiv energi



Smarta, gröna och integrerade transporter
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Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror



Europa i en föränderlig värld - inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen



Säkra samhällen – säkerställa frihet och trygghet för Europa och dess medborgare.

Utmaningsområdet Säkra samhällen fokuserar på att skydda EU:s och dess invånares frihet
och säkerhet. Säkerhetsfrågorna är inriktade på nya mångfasetterade, sammanhängande och
gränsöverskridande hot. Det finns tydliga kopplingar mellan interna och externa
säkerhetsaspekter. Satsningar inom detta område syftar till att förbättra förutsättningarna att
bekämpa brottslighet och terrorism, skydda samhällen från naturkatastrofer och katastrofer
orsakade av människor, försvara sig mot cyberattacker och bekämpa olaglig handel med
människor, narkotika och förfalskade varor. En grundläggande värdering är att skydda
samhället samtidigt som den personliga integriteten värnas och de grundläggande
rättigheterna respekteras.
Forskning och innovation inom denna samhällsutmaning ska bidra till att öka förmågan att
förutse, förebygga och hantera dessa hot genom innovativa tekniker, lösningar,
prognosverktyg och nya kunskaper. Säkerhet omfattar utmaningar som inte kan lösas genom
oberoende och sektorsspecifik hantering, utan snarare behövs det samordnade och holistiska
angreppssätt. Satsningar integrerar krav från olika slutanvändare; medborgare, företag, det
civila samhällets organisationer och myndigheter, civilskydd, brottsbekämpning och
gränsbevakning för att ta hänsyn till utvecklingen av säkerhetshot, integritetsskydd och andra
nödvändiga samhälleliga aspekter.
2.1.1

Sveriges representation på EU-nivå

EU:s medlemsländer har möjlighet att delta i diskussioner kring inriktning och prioriteringar
inom ramprogrammets utmaningsområden genom programkommittéer som leds av
kommissionen. Nuvarande organisation i Sverige innebär att
Regeringskansliet/Justitiedepartementet, Vinnova och MSB deltar i programkommittéarbetet
för utmaningsområdet Säkra samhällen.
MSB deltar även i ett nätverk, 6-ländersgruppen, som består av myndigheter och departement
från de deltagande länderna med strategiska intressen i säkerhetsforskning. Experterna
diskuterar strategiska frågor och prioriteringar kopplat till EU:s ramprogram för forskning och
innovation. Deltagande länder är Sverige, Tyskland, Österrike, Nederländerna, Frankrike och
Storbritannien.
2.1.2

Stöd och främjande av svenska ansökningsinitiativ

Varje område inom H2020 har en nationell kontaktperson, National Contact Point (NCP),
som arbetar med information och rådgivning om det specifika området. De flesta
kontaktpersoner i Sverige finns på Vinnova som har det övergripande ansvaret för att främja
svenskt deltagande. För området Säkra samhällen finns det även en NCP från MSB med
sakkunskap inom samhällsskydd och beredskap.
Projektet Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen har inneburit ytterligare stimulans
till samhällsäkerhetsområdet genom att projektet konkretiserar och ger stöd i arbetet med
ansökningar där svenska slutanvändare medverkar, dels genom teknisk och metodologisk
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expertis, dels genom kunskap om hur beredningsarbetet går till, samt i hur svenska perspektiv
kan få genomslag i utformningen av framtida program.
2.1.3

EU-projektens resultat och karaktär

Ambitionen i EU-projekten är i normalfallet inte att ta fram färdiga system som är klara för
marknaden. Vanligare är att finansieringen syftar till att ta fram mer eller mindre mogna
prototyper som ska utvärderas av, och demonstreras för, tänkta slutanvändare. Därefter är det
meningen att kommersiella intressen och en efterfrågan från marknaden ska ta över
finansieringen, för att ta värdefulla resultat vidare. Mognadsgraden på resultaten i normalfallet
är inte sådan att resultaten är tänkta att direkt göra nytta i en mottagande myndighets
verksamhet, utan i stället att utgöra koncept, eventuellt med en tillhörande prototyp som först
efter vidareutveckling kan användas i praktisk verksamhet.
Verksamheten i EU-projekten är utformad för att passa respektive projekts slutanvändare,
dessa kan ingå som partners i projektet eller i en referensgrupp. Det är denna
slutanvändargrupps behov som resultaten i EU-projekten i huvudsak anpassas för och
utvärderas mot. I bästa fall ingår en tänkt mottagande svensk myndighet i denna
slutanvändargrupp eller liknande uppdrag från andra länder. I så fall kan projekten resultera i
skräddarsydda lösningar som möter svenska behov. Om slutanvändarna i EU-projektet istället
bedriver verksamheter som skiljer sig mycket från svenska eventuella mottagares, så minskar
möjligheterna att resultaten kan komma till nytta i Sverige. Resultaten från EU-projekt möter
således ibland på ett bra sätt svenska behov, även om slutanvändarna i projektet inte har varit
svenska aktörer, medan det i andra fall krävs ganska omfattande insatser för att bearbeta
resultaten så att de kan möta svenska behov.

2.2 FOI:s deltagande i EU:s ramprogram
FOI har genom åren medverkat i cirka 150 EU-finansierade projekt. Av dem är 70 projekt
relevanta för samhällsäkerhet och krisberedskap och bildar FOI:s EU-projektportfölj inom
samhällssäkerhet och krisberedskap. (I rapporten FOI:s EU-projektportfölj inom
samhällsäkerhet och krisberedskap, FOI-D—0741-SE finns korta sammanfattningar för
samtliga projekt.) Det är en omfattande verksamhet som bedrivs och har bedrivits i projekten.
Sammantaget har i dessa projekt bedrivits verksamhet för 500 miljoner euro.
Merparten av projekten i portföljen härrör från utlysningar i EU:s sjunde ramprogram, FP7,
huvudsakligen inom säkerhetstemat, men också inom informations- och
kommunikationsteknik. I portföljen ingår även projekt inom H2020:s utmaningsområde Säkra
samhällen, liksom några projekt som har finansierats via andra program, främst inom
utmaningsområdet Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande.
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3 En bild av projektet
I detta kapitel beskrivs projektets mål och arbetet med uppbyggnaden av
Samverkansplattformen. I projektansökan beskrevs att projektet avsåg att bygga upp en
plattform för att nyttiggöra EU-satsningar bland svenska krisberedskapsaktörer med stöd av
FOI:s erfarenheter av medverkan i EU-projekt inom samhällsäkerhet och krisberedskap.
Syftet med projektet var att bidra till höjd kunskapsnivå bland aktörerna, en stärkt EUdimension inom området samt en stärkt finansiering av svensk krisberedskapsutveckling. För
aktörerna skulle plattformen innebära ett forum för dialog om behov, utvecklingsmöjligheter
och kunskapsförsörjning samt stöd i att använda EU-systemet för finansiering av
verksamhetsutveckling. I projektet har också genomförts aktiviteter för andra aktörer än FOI
som själva vill driva ansökningsarbete.
I projektet har ett öppet förhållningssätt till vem som kan vara krisberedskapsaktör valts, med
utgångspunkt i de bevakningsansvariga myndigheterna som har tilldelats särskilt ansvar vid
händelse av kris och höjd beredskap. Dessa myndigheter samverkar med andra aktörer inom
sex forum, de så kallade samverkansområdena, som leds av MSB. För att vara tydlig med det
öppna förhållningssättet benämns aktörerna fortsättningsvis slutanvändare.
FOI:s styrkeposition har varit utgångspunkten i projektet. Utifrån den har projektet verkat för
att skapa ett intresse hos krisberedskapsaktörer att medverka i och ta del av resultat från EUprojekt. Aktörernas engagemang och medverkan vid dialoger, erfarenhets- och resultatspridning har varit en förutsättning för att uppnå projektets mål. Det inledande initiativet har
dock legat på plattformsprojektet.
Det treåriga projektet Samverkansplattformen H2020: Säkra samhällen är finansierat via
anslag 2:4. Projektet har letts av en projektledare på FOI som till sitt stöd har haft en
projektgrupp bestående av tre forskare, en kommunikatör och en administratör, men många
fler har varit engagerade i projektets arbete, både på FOI och i andra organisationer.
För en lättkommunicerad beskrivning skapades en bild som visar att projektets arbete kretsar
kring samhällsutmaningen Säkra samhällen och att det erbjuder en struktur för arbetet med att
inrikta ansökningar och en struktur för att nyttiggöra resultat. Av illustrationen i figur 1 nedan
framgår också att ansökningsarbetet och nyttiggörandet av tidigare resultat kopplar till
varandra ˗ när resultat nyttiggörs för slutanvändare skapas viktig problemförståelse för
kommande ansökningar, och när ansökningar formuleras i dialog med slutanvändare skapas
förståelse för dessas behov av kunskaper.
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Figur 1. En bild av projektet som visar att arbetet kretsar kring samhällsutmaningen Säkra samhällen och att det
erbjuder en struktur för arbetet med att inrikta ansökningar och en struktur för arbetet med att nyttiggöra resultat.

3.1 Mål för projektet
3.1.1

Projektmål

Det övergripande målet för projektet är att säkerställa tillvaratagande av
utvecklingsmöjligheterna i EU-ramprogram Horisont 2020 för svensk samhällsäkerhet och
krisberedskap. Projektet har tre huvudsakliga delmål:


Delmål A) Samordning och stimulans av deltagande av svenska krisberedskapsaktörer
o En utvecklad och validerad process för systematisk inriktning och samordning
av medverkan av svenska krisberedskapsaktörer finns implementerad.
o Processen genomförs årligen och utgör ett strategiskt stöd för aktörer som
avser att delta i projektansökningar.
o Processen leder till projektansökningar som speglar svenska behov, med
deltagande av svenska krisberedskapsaktörer.
o Skapa och förmedla relevanta kontakter mellan myndigheter,
forskningsorganisationer och näringsliv för att öka nyttan av enskilda initiativ
inom området.



Delmål B) Internationell samverkan, nätverkande och kunskapsinhämtning från
H2020-projekt med svensk medverkan
o Plattformens inriktningsarbete har gett som resultat att relevanta svenska
aktörer deltar i ett antal beviljade projekt.
o I projekten placeras årligen flera storskaliga demonstrationer och tester i
Sverige så att övriga svenska aktörer kan delta och samla in erfarenheter.



Delmål C) Omhändertagande och spridning av resultat från H2020-medverkan
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o Aktiviteter för att omhänderta, sprida och bistå i arbetet med att
implementera/nyttiggöra resultaten genomförs. Vilka aktiviteter som
genomförs, och när, väljs individuellt för pågående och avslutade projekt med
hänsyn till specifika förutsättningar och behov.
o Aktiviteter (exempelvis workshops) genomförs där flera projekt sätts i
sammanhang och deras resultat integreras. Aktiviteterna omfattar också
anpassning av resultaten för svenska förhållanden.
3.1.2

Effektmål

I projektets effektmål beskrivs projektets nytta på längre sikt:


EU delfinansierar krisberedskapsutveckling i Sverige, vilket åstadkoms genom
följande:
o En samsyn existerar beträffande prioriterade områden för svenska
myndighetsinitiativ.
o En förankrad prioriteringsprocess för svenska myndighetsinitiativ till EUprojekt genomförs årligen.
o En ökning av andelen beviljade EU-projektmedel till svenska aktörer, och en
hög beviljandegrad för ansökningar med svensk medverkan.



Svenska behov inom samhällssäkerhet och krisberedskap påverkar inriktningen på
verksamheten i Horisont 2020 avseende följande:
o Projektinriktning (ansökningar).
o Programinriktning (utlysningar).



Ett strukturerat användande av resultat från ramprogrammet. Resultaten består av
följande:
o Ny kunskap, nya metoder nya system samt ny och förbättrad förmåga inom
aktuella projektområden exempelvis:





Erfarenheter från storskaliga demonstrationer och tester.



Underlag för verksamhetsutveckling hos enskilda aktörer och i
samverkansområden.

Svenska krisberedskapsaktörer deltar aktivt i EU:s ramprogram och har god förståelse
för EU-relaterade frågor gällande samhällssäkerhet och krisberedskap.

3.2 Möten - en central del i projektet
Möten med slutanvändare har varit en central del i projektet. För att få möten till stånd har en
fungerande ingång hos mottagaren/grupp av mottagare med mandat och intresse för
utveckling varit viktig. Med en fungerande ingång har det vid ett inledande möte kunnat
identifieras om det finns intresse att medverka i kommande ansökningar eller ta del av
resultat. Därefter, vid efterföljande möten, kan mottagare och forskare sammankopplas för att
åstadkomma lärande, inte bara om resultat från EU-projekt men också om den mottagande
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partens behov, om hur de kan använda resultat och för mottagaren också om hur
utlysningstext kan tolkas. Man kan se det som en stegvis iterativ process för att finna rätt
mottagare på en konkret nivå. Modellen som projektet har följt är en sådan stegvis iterativ
process som innebär ett lärande för båda parter, se punktlistan nedan i figur 2.


Finna en intresserad mottagare/grupp av mottagare (krisberedskapsaktör, slutanvändare)
Identifiera ett relevant område utifrån mottagarnas behov



Presentera ett område för mottagaren/-na



Formulera/Paketera området utifrån mottagarens/-nas behov



Presentera området för mottagaren
Låt mottagaren bearbeta resultaten avseende hur de kan användas
Ta del av bearbetningen och följa hur resultaten används

Figur 2. Punkterna i den stegvisa iterativa processen som projektet har använt för att skapa möten mellan
slutanvändare och forskare.

3.2.1

Former för möten

Plattformsprojektet har medverkat i olika former av möten, dels andra aktörers arrangemang,
dels möten där plattformen har bjudit in. Där så varit möjligt har befintliga existerande
strukturer och planerade arrangemang använts. I figur 2, och nedan, sammanfattas karaktären
på projektets olika möten:
Den enklaste formen av möte har varit när plattformsprojektet medverkat med information på
möten med annat huvudfokus. Då har inriktningen vanligen varit en programpunkt med
kortare information om Samverkansplattformen, om H2020:s utlysningar inom Säkra
samhällen och om befintliga projekt som bedöms relevanta i sammanhanget. När
plattformsprojektet har arrangerat särskilda möten har den avsatta tiden varit längre, halveller heldagsmöten, och syftet har varit antingen att sprida resultat eller att informera om
kommande utlysningar. Inbjudningar har gjorts till ett urval av aktörer eller befintliga
strukturer. Den mest interaktiva mötesformen har varit aktiviteter med enskilda aktörer för
inriktning och resultatöverföring. De har inneburit en hög grad av ömsesidigt lärande.
Syftet med mötena har varit att sprida resultat eller att informera om kommande utlysningar,
men med större möjligheter för anpassningar till dialogpartnerns behov. I bilaga 1, 2 och 3
redovisas projektets aktiviteter för vardera av de tre mötesformerna.
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Information vid möten med annat huvudfokus (se bilaga 1)
Vanligen en kortare presentation med översiktlig information om Samverkansplattformen, om
H2020:s utlysningar inom Säkra samhällen och om befintliga projekt som bedöms relevanta i
sammanhanget.



Särskilda möten med fokus på ansökningar och/eller resultatspridning (se bilaga 2)
Syfte att sprida resultat från EU-projekt, men även information om kommande utlysningar i ett
format anpassat till den inbjudna gruppen.



Aktiviteter med enskilda aktörer för inriktning och resultatöverföring (se bilaga 3)
Syfte att sprida resultat från EU-projekt, ge information om kommande utlysningar på ett sätt
anpassat för den enskilda slutanvändaren och förstå dennes behov.

Figur 2. Former för möten i projektet och inriktning på mötena.

3.3 Övergripande kommentarer till projektet
Det finns utmaningar relaterade till resultatspridning generellt. För ett framgångsrikt arbete
krävs att en mottagande organisation identifieras, liksom en ansvarig person med förståelse
för den egna organisationens uppgifter och framtida behov. Dessutom behöver timingen vara
rätt – att de resultat som kan spridas passar in i mottagarens planer de kommande åren.

3.4 FOI-internt arbete
För att möjliggöra att FOI:s forskare engagerades på ett framgångsrikt vis, bedrevs i projektet
även ett FOI-internt arbete som innebar förankring av projektet, utformning av organisatorisk
hantering, kunskapshöjning om krisberedskapssystemet och de ingående aktörernas roller
samt coachning av medarbetare som önskat engagera sig i projektets verksamhet, se figur 3.


Intern förankring av projektet
Presentationer i ledningsgrupper på myndighets- och avdelningsnivå.



Utformning av organisatorisk hantering
Utformning av en ekonomimodell för fördelning och uppföljning av projektmedlen.
Utformning av instruktioner för att säkerställa slutanvändarförankring i ansökningar.
Utformning av instruktioner för resultatspridning.



Kunskapshöjande aktiviteter
Framtagande av informationsskrift om krisberedskapssystemet.
Kurs för forskare om det svenska krisberedskapssystemet.
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Information om möjligheter i plattformsprojektet via intranätets diskussionsforum.


Coaching
Stöttning av medarbetare i pågående och avslutade EU-projekt angående kommande
ansökningar och spridning av resultat.
Entusiasmerande av avdelningsledningar och EU-projektmedarbetare för
resultatspridningsaktiviteter vid FOI:s verksamhetsortsvisa möten då även möjliga målgrupper
har identifierats.

Figur 3. Aktiviteter internt FOI för att ge förutsättningar för att skapa möten mellan slutanvändare och forskare, i
ansökningar och resultatspridning.

3.5 Interaktion med EU
Projektet har haft ett fokus på nytta i Sverige, men har även möjliggjort begränsat utbyte med
representanter för EU-kommissionen och enskilda medlemsstater inom området
säkerhetsforskning.
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4 Projektets struktur för att inrikta ansökningar
Delmål A beskriver projektets delmål för samordning och stimulans av deltagande av svenska
krisberedskapsaktörer:





En utvecklad och validerad process för systematisk inriktning och samordning av
medverkan av svenska krisberedskapsaktörer finns implementerad.
Processen genomförs årligen och utgör ett strategiskt stöd för aktörer som avser att
delta i projektansökningar.
Processen leder till projektansökningar som speglar svenska behov, med deltagande av
svenska krisberedskapsaktörer
Skapa och förmedla relevanta kontakter mellan myndigheter, forskningsorganisationer
och näringsliv för att öka nyttan av enskilda initiativ inom området

I detta kapitel beskrivs arbetet med att inrikta ansökningar och dess resultat, dvs.
huvudsakligen det som i projektbeskrivningen benämns WP1.

4.1 Möten för att stimulera svenskt deltagande
För att stimulera deltagande av svenska krisberedskapsaktörer har projektet, som beskrivits
ovan, arbetat med olika former av möten. Projektet har bjudit in aktörer till särskilda möten
med temat kommande utlysningar och dialoger med enskilda aktörer har hållits. När det varit
relevant har projektet även informerat vid möten med annat huvudfokus.
4.1.1

Information vid möten med annat huvudfokus

Plattformsprojektet har medverkat med presentationer och/eller informationshörnor vid
arrangemang organiserade av andra aktörer. I bilaga 1 redovisas de tillfällen
plattformsprojektet medverkat.
Under projektets första två år användes samverkansområdenas möten som en ingång för att
stimulera engagemang i ansökningsarbete och skapa intresse att ta del av resultat från EUprojekt. Med presentationer anpassade för respektive samverkansområde informerades om
möjligheterna att ta del av resultat från EU-projekt, möjligheterna att påverka kommande
utlysningar samt möjligheterna att få delfinansiering av kunskapsuppbyggnad inom EU:s
ramprogram exemplifierat med ett för respektive område anpassat urval ur kommande
utlysning. Även kommande aktiviteter och arrangemang beskrevs.
Information till och diskussion med samverkansområdena har varit en viktig del för att kunna
identifiera intresserade myndigheter som ser en möjlighet att delta i ramprogrammet som ett
bidrag till den egna kunskaps- och verksamhetsutvecklingen.
Kommentar
Intrycket är att samverkansområdena fungerade bra för informationsspridning och visst
resonemang om utlysningarnas relevans. Forumet gav däremot små möjligheter för
diskussioner om engagemang i ansökningar, eftersom deltagarna i samverkansområdena inte
hade det mandatet från sina respektive organisationer, och att formella engagemang i EU-
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projekt inte kan göras av ett samverkansområde eftersom det inte kan göra juridiska
åtaganden.
Under projektperioden har MSB ändrat inriktningen på samverkansområdenas möten, så att
de nu har fokus på beslut, och avsevärt mindre utrymme för information. Under projektets
sista år har projektet istället som samverkansorgan valt att fokusera på organisationer.
4.1.2

Särskilda möten med fokus på ansökningar

För att stimulera svenskt deltagande har plattformen arrangerat två årligen återkommande
aktiviteter, Workshop för slutanvändare och Nätverksmöte, som följer den årscykel som EUkommissionen har för utlysningar, tidpunkter för offentliggörande, informationsmöten, så
kallade ”brokerage events”, etc. I bilaga 2 redovisas de tillfällen vid vilka plattformsprojektet
har arrangerat särskilda möten.
Workshop för slutanvändare, är ett informationsmöte där de kommande utlysningarna gås
igenom. Syftet är att finna och engagera slutanvändare som är intresserade att medverka i
ansökningar. Workshopen hålls tidsmässigt i anslutning till att utlysningarna har blivit
offentliga. Det är ett öppet event inriktat mot slutanvändare, dvs. krisberedskapsaktörer som
vill delfinansiera krisberedskapsutveckling med hjälp av EU. Vid workshopen erbjuds även
dialog med enskilda aktörer med möjlighet att analysera utlysningarna ur den enskilda
slutanvändarens perspektiv.
Nätverksmötet bygger på att deltagarna presenterar projektidéer, söker efter kompetens som
behövs i en ansökargrupp, eller presenterar kompetens som kan vara till nytta i andras
ansökningar. Mötet vänder sig till de som vill medverka i ansökningsarbete och hålls en tid
efter workshopen för slutanvändare så att workshopdeltagarna har haft tid att diskutera i sina
respektive organisationer om de vill medverka i kommande utlysning.
Vid mötena har även informerats om möjligheter att komma med synpunkter på kommande
arbetsprogram till Vinnova, samt att tidsplanen för sådana synpunkter har kort
framförhållning och kort svarstid.
Innehåll och schemaläggning på workshoparna och nätverksmötena har utformats i samråd
med MSB och Vinnova och anpassats till hur EU-processen har sett ut respektive år. De har
utformats för att möta behov hos förväntade huvudsakliga deltagare, med utgångspunkt i hur
informerade de har antagits vara. Efter mötena har presentationerna publicerats för spridning
på Samverkansplattformens hemsida liksom en efterfrågad beskrivning av
krisberedskapssystemet och dess aktörer.
Kommentar
För att komma igång med ansökningsarbetet har, kort efter offentliggörandet,
informationsmöten för aktörer i krisberedskapssystemet anordnats, där utlysningstexterna har
gåtts igenom och tolkats. Enligt FOI:s erfarenheter ökar möjligheterna att åstadkomma
framgångsrika ansökningar genom en tidig start på ansökningsarbetet. Särskilt om nya aktörer
ska engageras kan det ta lång tid att finna exempelvis formellt rätt beslutsfattare hos en
krisberedskapsaktör för ett engagemang.
I anslutning till aktiviteter med gruppvis inbjudna aktörer har enkäter delats ut för att inhämta
erfarenheter från deltagarna. En generell slutsats är att deltagarnas förförståelse av EU-arbetet,
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tidigare egna erfarenheter av utvecklingsarbete, m.m. starkt speglar behoven hos respektive
individ som har deltagit i aktiviteterna. En annan generell slutsats är att närvaro av en mix av
deltagare, såväl myndigheter, företag, infrastrukturägare, som universitet och högskolor
uppskattas högt.
4.1.3

Aktiviteter med enskilda aktörer för inriktning

När allmänna presentationer har hållits om Samverkansplattformen, har enskilda aktörer
erbjudits möten för dialog kring inriktning av ansökningar på ett för aktören anpassat vis. I
bilaga 3 redovisas de aktiviteter plattformsprojektet har medverkat i tillsammans med enskilda
aktörer.
Tullverket har haft dialog med Samverkansplattformen och inom projektperioden medverkat
vid flera EU-ansökningar, kommit med inspel till kommande arbetsprogram samt medverkat
vid resultatspridning; dels i aktiviteter tillsammans med andra aktörer, dels i aktiviteter riktade
enbart mot Tullverket.
Även Polismyndigheten har deltagit i en dialog och medverkat vid flera EU-ansökningar samt
medverkat i resultatspridning; dels i aktiviteter tillsammans med andra aktörer, dels i
aktiviteter riktade enbart mot Polismyndigheten.

4.2 Kommentarer till arbetet med att inrikta ansökningar
EU har under utvecklingen av ramprogrammen lagt ökat fokus på nyttiggörande av resultat,
vilket sker genom att slutanvändare görs delaktiga i EU-projekten och tar del av resultat från
genomförda projekt. För samhällsutmaningen Säkra samhällen är MSB och
samverkansområdena med ingående myndigheter centrala aktörer. Projektet har under
projekttiden inbjudit samtliga bevakningsansvariga myndigheter att delta i aktiviteter. Vissa
av dessa har deltagit regelbundet och ingår i det nätverk som har utvecklats. Därutöver har
företag, högskolor och institut liksom representanter för kommun och landsting deltagit.
Lärdomar för att identifiera och engagera slutanvändare

När man utvecklar ansökningar bör beaktas att det finns olika typer av slutanvändare, och att
de sinsemellan har olika förutsättningar för medverkan. För myndigheter gäller att de styrs av
instruktioner och regleringsbrev, och att eventuell medverkan i en ansökan behöver
formuleras så att medverkan är relevant utifrån myndighetens uppgifter. För att tydliggöra
roller och ansvarsfördelning, har Samverkansplattformen på projektets hemsida lagt ut ovan
nämnda beskrivning av det svenska krisberedskapssystemet under fliken ”om
krisberedskapssystemet”.
Bland möjliga slutanvändare finns såväl organisationer som ställer kraven på en viss förmåga,
som utförare, de som ska hantera en händelse. Inom vissa områden är det samma aktör som är
kravställare och utförare, exempelvis Tullverket som både har EU:s kravbild/standard och är
utförare. Inom andra områden ligger uppgifterna på olika organisationer, exempelvis har MSB
ansvar för räddningstjänstutvecklingen men där de kommunala räddningstjänsterna är
utförare.
Det finns olika möjligheter att engagera sig i ett EU-projekt för en slutanvändare, se figur 4,
där exempelvis medverkan som konsortiemedlem innebär ett juridiska åtagande som ger
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ekonomisk ersättning, medan det för att delta i demonstrationer inte krävs formella åtaganden.
Som stöd i dialoger och för att tydliggöra att slutanvändare kan engageras på olika nivåer,
formulerade plattformen ett dokument som går att ladda ner via plattformens hemsida under
fliken ”hur kan man delta”. Se figur 4 nedan.

Figur 4. Exempel på olika engagemangsnivåer för EU-projekt, dvs. möjligheter för slutanvändare att ta del av
resultat.

I dialogen med slutanvändare är det viktigt att skapa rätt förväntningar på de resultat som kan
komma ur ett projekt. För sådan dialog har en figur skapats i Samverkansplattformen, se
bilaga 6, för att kommunicera förväntat resultat i EU-projekt enligt TRL-skalan, Technology
Readiness Level.
För den som vill engagera slutanvändare är deras ledtider viktiga att förhålla sig till.
Slutanvändarens interna processer kan ta tid: juridiska åtaganden kräver beslut, myndigheten
måste förvarnas/förberedas, snabba beslut ska tas under sommaren vid ansökan eftersom
merparten av de ansökningar som här avses har en sista ansökningsdag i slutet av sommaren,
och det handlar om åtaganden långt fram i tiden. Om det saknas tidigare erfarenhet av EUansökningar kan beslut ta längre tid.

4.3 FOI-internt arbete
För att inlämnade ansökningar bättre ska spegla svenska behov har projektet internt inom FOI
arbetat med kunskapshöjande aktiviteter och stöd/coaching.
För att höja kunskaperna om Sveriges krishanteringssystem och rollerna för de ingående
aktörerna har kurser om systemet har hållits på FOI:s fyra verksamhetsorter och en
beskrivning av systemet (ovan nämnd) har spridits inom FOI (vilken även har gjorts
tillgänglig på Samverkansplattformens externa hemsida). På FOI:s intranät har information
delats om Samverkansplattformen och arbetet med inriktning av ansökningar med möjlighet
att ställa frågor.
FOI arbetar sedan länge med ansökningar till bl.a. EU. I bilaga 5 finns en beskrivning av
FOI:s ansökningsinitiativ och beviljade projekt inom H2020. FOI:s ansökningsarbete ingår
inte i plattformsprojektet. Däremot har beredningarna av ansökningar från FOI förbättrats
genom att krav har ställts på dialog med slutanvändare. Dessa krav har kompletterat redan
befintliga krav som ställs på ansökningarna. Kraven redovisas i det FOI-interna
beslutsunderlag som krävs för att ansökningarna ska godkännas inom FOI. För att stötta
medarbetare engagerade i ansökningsarbete har projektgruppen hjälpt till med exempelvis
bedömningar av utlysningstopics relevans för olika aktörer och kontakter till dessa.
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Ett utfall av plattformsprojektets arbete är därmed en förbättring av ansökningarna genom att
numera samtliga ansökningsinitiativ innefattar slutanvändares medverkan på någon
engagemangsnivå; som partner, i referensgrupp o. dyl.

4.4 Interaktion med EU
Projektet har en inriktning mot svensk närvaro i EU och har huvudsakligen inneburit arbete i
Sverige, mot svenska aktörer, även om medverkan vid några av EU:s arrangemang om
nätverk, slutanvändarengagemang och kommande utlysningar har förekommit.
4.4.1

Underlag till kommande arbetsprogram inom H2020: Säkra samhällen

Vinnova har genom sin referensgrupp för H2020: Säkra samhällen efterfrågat synpunkter till
utlysningarna i kommande arbetsprogram (WP). I projektet har även genomförts arbete för att
engagera slutanvändare att via Vinnova ge inspel till utlysningarna i kommande
arbetsprogram (WP), exempelvis information och diskussioner om möjligheterna vid möten,
såväl i samverkansområdena som med enskilda aktörer.
Synpunkterna har avsett EU H2020 WP 2016-2017 samt WP 2018-2019 (2020).
4.4.2

Internationella nätverk

Projektet har under perioden varit i kontakt med det så kallade Community of Users (CoU)
inom EU DG HOME och deltagit i det så kallade SMI2G-mötet, Security Mission Information
& Innovation Group, som är ett tvådagarsmöte i Bryssel vid vilket de kommande
utlysningarna inom H2020 diskuteras. Projektet har också aktivt informerat om detta till
svenska aktörer.
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5 Projektets struktur för att nyttiggöra resultat
Delmål C beskriver projektets delmål för omhändertagande och spridning av resultat från
H2020-medverkan:




Aktiviteter för att omhänderta, sprida och bistå i arbetet med att
implementera/nyttiggöra resultaten genomförs. Vilka aktiviteter som genomförs, och
när, väljs individuellt för pågående och avslutade projekt med hänsyn till specifika
förutsättningar och behov.
Aktiviteter (exempelvis workshops) genomförs där flera projekt sätts i sammanhang
och deras resultat integreras. Aktiviteterna omfattar också anpassning av resultaten för
svenska förhållanden.

I delmål B (som i huvudsak redovisas i kapitel 6) ingår även följande:


I projekten placeras årligen flera storskaliga demonstrationer och tester i Sverige så att
övriga svenska aktörer kan delta och samla in erfarenheter.

5.1 FOI:s EU-projektportfölj inom samhällsäkerhet och
krisberedskap
För en överblick har en sammanställning av FOI:s EU-projektportfölj inom samhällssäkerhet
och krisberedskap har sammanställts bestående av kortfattade projektbeskrivningar. Den
innehåller sammanfattningar av de 70 projekt FOI beviljats inom ramen för H2020
(utlysningar år 2014, 2015 och 2016) samt H2020:s föregångare, huvudsakligen FP7 (FOI:s
EU-projektportfölj inom samhällssäkerhet och krisberedskap, FOI-D—0741-SE) samt i bilaga
5 beviljade H2020-ansökningar.)
Sammanställningen har använts som underlag vid ett första urval av projektresultat som kan
vara relevanta för olika aktörer, ett urval som därefter formulerats till förslag på
resultatspridningsaktiviteter utifrån aktörens behov. Projektportföljen har använts på följande
sätt:
-

-

Den har utgjort basen för diskussioner med olika intressenter om vilka av deras
kunskapsbehov som projekten kan möta.
Olika former av urval ur projektlistan har gjorts utifrån exempelvis vilka
samhällssektorer de berör.
Det femtiotal projekt som berör CBRNE-området har infogats i den CBRNE-databas
som har upprättats efter beslut i samverkansområdet farliga ämnen, och som förvaltas
av MSB.
För plattformsprojektets interna utvecklingsarbete har databasen använts för
exempelvis frågor om kommunikation och framtida ansökningar.
Genom att projektportföljen inte är statisk utan växer när nya projekt beviljas inom
området, så visar årliga sammanställningar hur projektportföljens sammansättning
utvecklas över tid. Nuvarande utgåva av rapporten ger en översikt av projektportföljen
hösten 2017.
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5.2 Resultatspridning
Resultat kan spridas på olika vis, från allmän kännedom om projekt och resultat, till att
bearbetas och ingå i kunskapsbyggande inom exempelvis en slutanvändare där det påverkar
pågående eller planerade verksamhet.
För att stimulera att svenska krisberedskapsaktörer tar del av resultat från EU-projekt har
plattformsprojektet liksom vid arbetet med inriktning av ansökningar arbetat med tre typer av
möten: information vid möten med annat huvudfokus, särskilda möten med fokus på
resultatspridning, samt aktiviteter med enskilda aktörer för resultatöverföring. I bilagorna 1-3
listas de aktiviteter som har genomförts under perioden 2015-2017 för de olika mötestyperna
och nedan konkretiseras hur man arbetat med resultatspridningen.
Aktiviteterna har innefattat allt från redovisning och diskussion av ett enskilt projekt till
tematiska sammanställningar och redovisningar av flera närliggande projekt, från översiktliga
beskrivningar till processutveckling hos slutanvändare kring hur resultaten kan användas i
verksamheten. I figur 5 nedan redovisas de aktörer som har tagit del av resultatspridning
utifrån de samverkansområden de bedömts tillhöra.
De områden som har varit föremål för resultatspridning kan kortfattat rubriceras enligt
följande:


Bearbetning och analys av stora datamängder



Explosivämnessäkerhet i allmänhet: att försvåra tillverkning, hitta bombfabriker,
detektion och oskadliggörande, etc.



Explosivämnessäkerhet med fördjupningskurs för inspektörer och instruktörer inom
svenskt luftfartsskydd



Storskalig operativ krishantering inom sjukvård respektive flygledning



Övervakning, bildunderrättelse/-analys



Logistik/Supply chain security



Informationshantering, standardisering och interoperabilitet för krisberedskap



Farliga ämnen/CBRN



(Kritisk infrastruktur – påbörjat arbete, aktiviteter planeras ske 2018)

Urvalet av områden speglar att kunskapsbyggnad har skett på FOI inom dessa områden med
stöd av genomförda och pågående EU-projekt men även att möjliga mottagande
krisberedskapsaktörer har kunnat identifieras inom områdena.
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Figur 5. Aktörer som har tagit del av någon form av resultatspridning via projektet Samverkansplattform H2020:
Säkra samhällen utifrån de medverkande organisationernas koppling till krisberedskapssystemets
samverkansområden.

Inom ramen för plattformsprojektet har möjligheterna och rutiner testats för att ta del av och
sprida resultat från andra aktörers delar i EU-projekt, liksom spridning av sekretessbelagda
resultat. För EU-projekt gäller normalt att resultat ägs av den partner som har varit ansvarig
för just det arbetet och för spridning av resultat belagda med sekretess krävs även formella
beslut av EU-kommissionen. Erfarenheterna så långt är att det tar tid, minst ett halvår att få de
formella beslut som krävs av kommissionen och de aktuella projektens koordinatorer, även
om mottagaren av resultaten i det här fallet är en myndighet.
För att summera erfarenheterna från resultatspridningen har uppföljningsmöten hållits med
dels projektledare och ansvariga från FOI:s sida, dels de för resultatöverföringsaktiviteterna
engagerade och ansvariga representanterna för mottagande aktörer. En sammanfattning av
erfarenheterna redovisas under avsnitt 5.5 nedan.
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5.2.1

Information vid möten med annat huvudfokus

Vid relevanta möten med annat huvudfokus har projektet informerat om
Samverkansplattformen och möjligheter att ta del av resultat. Beroende på arrangörens villkor
har detta genomförts genom informationshörnor, enstaka presentationer, demonstrationer av
projektresultat. I bilaga 1 redovisas de tillfällen vid vilka plattformsprojektet har medverkat.
5.2.2

Särskilda möten med fokus på resultatspridning

Plattformsprojektet har arrangerat möten med fokus på resultatspridning, med inbjudna
deltagare från olika organisationer. Ofta har urvalet av inbjudningar gjorts i samråd med en
eller flera organisationer för att få önskvärd närvaro under sammankomsterna, exempelvis en
utbildning som har genomförts för inspektörer på en myndighet samt de instruktörer som har
befogenhet att utbilda operatörer. I bilaga 2 redovisas de tillfällen vid vilka
plattformsprojektet har arrangerat särskilda möten. Utöver resultatspridning har denna typ av
sammankomster medfört skapande av nya nätverk där diskussioner förts om exempelvis
ansvarsfördelning vid införandet av ny teknik.
5.2.3

Aktiviteter med enskilda aktörer för resultatöverföring

När allmänna presentationer hållits om Samverkansplattformen har enskilda aktörer erbjudits
möten för dialog kring resultatöverföring på ett för aktören anpassat vis. I bilaga 3 redovisas
de aktiviteter plattformsprojektet har medverkat i tillsammans med enskilda aktörer,
Tillsammans med enskilda aktörer har workshopar genomförts för att identifiera relevanta
projekt, för att förstå hur aktören skulle kunna använda resultaten för konkreta
arbetsuppgifter, och för att mottagaren ska prioritera bland möjliga koncept. Projektet har
även haft genomgångar med enskilda mottagare i respektive organisation, på många olika
nivåer och inom ett flertal ämnes- eller tillämpningsområden. I denna typ av dialog finns goda
förutsättningar att nå en samsyn kring hur resultat kan anpassas och användas för att bidra till
önskvärd förmågeutveckling.

5.3 FOI-internt arbete
För att framgångsrikt sprida resultat har projektet internt FOI arbetat med kunskapshöjande
aktiviteter, såsom beskrivs i avsnitt 3.4, och coaching: För att entusiasmera
avdelningsledningar och EU-projektmedarbetare för resultatspridningsaktiviteter har FOIverksamhetsortsvisa möten hållits då även möjliga målgrupper har identifierats. Därefter har
Samverkansplattformens projektgrupp stöttat olika resultatspridningsaktiviteter genom
exempelvis kännedom om pågående processer bland civila krishanteringsaktörer och lämpliga
vägar att få kontakt.
För en tydlig inriktning av arbetet har information delats på FOI:s intranät om
Samverkansplattformen och riktlinjer för resultatspridningsaktiviteter.

5.4 Interaktion med EU
Projektet har en inriktning mot svensk närvaro i EU och har huvudsakligen inneburit arbete i
Sverige, mot svenska aktörer, även om medverkan vid några av EU:s arrangemang om
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nätverk, slutanvändarengagemang och kommande utlysningar har förekommit. I de beviljade
H2020-projekten har utöver utbyte med europeiska partners även utbyte skett mellan svenska
partners.
5.4.1 Svensk samverkan finansierad via H2020-projekt
Genom samarbeten i beviljade H2020-projekt har ömsesidig, fördjupad kännedom erhållits
mellan FOI och Folkhälsomyndigheten, Katastrofmedicinskt centrum/Region Östergötland,
respektive Polismyndigheten.
5.4.2

Projektdemonstrationer förlagda i Sverige

I projektets delmål B ingår även följande: ”I projekten placeras årligen flera storskaliga
demonstrationer och tester i Sverige så att övriga svenska aktörer kan delta och samla in
erfarenheter.” I bilaga 2 redovisas även de i Sverige förlagda EU-projektdemonstrationerna
tillsammans med andra särskilda möten.
Sådana demonstrationer har skett inom projekten ASGARD, DARWIN och DRIVER. För
EU-projekten DARWIN och DRIVER har Samverkansplattformen möjliggjort särskilda
besökarprogram i anslutning till demonstrationsaktiviteter, där svenska deltagare har kunnat ta
del av EU-projektens resultat och samtidigt fått en fördjupning inom ämnesområdet. Detta har
skett i Revinge, Skåne respektive Linköping.
5.4.3

Internationella nätverk

Den 14-15 november 2017 deltog projektmedarbetare i konferensen Security Research,
Innovation and Education Event 2017 i Tallinn, Estland, som arrangerades av den estniska
Academy of Security Sciences och det estniska inrikesministeriet på initiativ av EUkommissionen. Mötet fokuserade på diskussioner om hur gapet kan minskas mellan
slutanvändarnas behov och innovativa lösningar samt om hur man ser på
säkerhetsforskningens framtid. Intresse uttrycktes av vissa deltagare för att ta del av
erfarenheter som har framkommit under plattformsprojektets genomförande.

5.5 Kommentarer till arbetet med att nyttiggöra resultat
Det finns utmaningar mer specifikt relaterade till resultatspridning från EU-projekt: dels är
EU-projektresultatens mognadsgrad i normalfallet inte sådana att de direkt kan användas i
löpande verksamhet, dels är resultaten vanligen framtagna för att möta behov som deltagarna i
de enskilda EU-projekten har.
För att styra dialogerna framåt har plattformsprojektet fokuserat på de resultat som dels
bedöms ha störst potential att vara myndigheten till nytta slutanvändarens verksamhet, dels
fungera bäst att sprida. För att skapa tydliga förväntningar hos slutanvändaren kan man ta
hjälp av ett verktyg i dialogen, de i bilaga 6 beskrivna TRL-nivåerna som specificerar
mognadsgraden på resultaten i projekten – om resultaten har karaktären grundläggande idé, ett
koncept eller en prototyp till verktyg. Som stöd i prioritering inför resultatspridningen kan
urval göras dimensionerat utifrån det arbets-/kostnadsutrymmet som finns att avsätta.
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5.5.1

Reflektioner kring att sprida och nyttja resultat

Nedan redovisas några erfarenheter som från deltagare inom plattformens aktiviteter:
Att framgångsrikt sprida och ta emot resultat ställer krav på båda parter. Det är ett iterativt
arbete som behöver göras med uthållighet, hos såväl mottagaren som forskningsutföraren (och
även hos eventuell finansiär). I den mottagande organisationen behöver finnas personer som
känner att de har mandat och befogenheter och samtidigt förstår arbetsprocesser och möjliga
tillämpningar av resultat.
Förutom den sakkunskap som forskarna besitter om sitt specialområde, kan de även bidra med
EU-processkunskap, dvs. om den administrativa överbyggnaden som EU-projekt innebär och
hur det är att ansöka och delta i EU-projekt.
Det är viktigt att forskarna är intresserade av att resultaten kommer till nytta och att de på ett
lyhört och kreativt vis medverkar i utvecklingen/anpassningen till den mottagande
verksamheten. För att visa upp och sätta möjliga nya koncept och produkter i ett sammanhang
kan man exempelvis ge teknikdemonstrerationer, arbeta visuellt eller med scenarier för att
formulera krav på förmåga.
Resultatspridning är en dubbelverkande aktivitet som även är kunskapsbyggande för
forskarna. Den ökar kännedomen om praktiken, vilket i viss mån kan nyttjas redan för
kalibrering och avstämning av pågående projekt, men framför allt förbättra relevansen vid
utformningen av kommande projekt. En upparbetad kontakt mellan forskare och
slutanvändare ger också förutsättningar för kontinuerlig, och tidig dialog om inriktning av
kommande verksamhet.
Olika organisationer har olika förutsättningar att ta emot resultat: Exempelvis har
organisationer med evidensbaserad verksamhet, dvs. verksamhet med medveten och
systematisk användning av flera kunskapskällor för beslut, troligen lättare att ta till sig nya
resultat och koncept jämfört med organisationer vars verksamhet följer praxis. Organisationer
med egen kompetens- eller kunskapsutveckling har även de sannolikt bättre förutsättningar än
de som inte har det, liksom organisationer som rymmer flera olika typer av verksamhet såsom
försäljning av uppdrag och operativ hantering eftersom det ställer krav på
anpassningsförmåga. Slutligen påverkar även den mottagande organisationens omvärld, om
det exempelvis finns omgivande krav på verksamhetsutveckling, påverkas intresset att ta emot
resultat, liksom om det finns resultat som på ett enkelt vis tycks kunna vara till nytta.
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6 Ansökningar och beviljade projekt med svenskt
deltagande
Delmål B beskriver projektets delmål för internationell samverkan, nätverkande och
kunskapsinhämtning från H2020-projekt med svensk medverkan



Inriktningsarbetet har gett som resultat att relevanta svenska aktörer deltar i ett antal
beviljade projekt.
I projekten placeras årligen flera storskaliga demonstrationer och tester i Sverige så att
övriga svenska aktörer kan delta och samla in erfarenheter. (Genomförda
demonstrationer kommenteras i avsnitt 5.)

6.1 Uppföljning av ansökningsinitiativ till Horisont 2020
European Parliamentary Research Service konstaterar i sin In-Depth Analysis om EU
framework programmes for research and innovation - Evolution and key data from FP1 to
Horizon 2020 in view of FP9 att H2020 är ett komplext program som styrs av nio olika
generaldirektorat och implementeras av 22 olika organ. Interimutvärderingen som
presenterades av kommissionen i maj 2017 bekräftar att H2020 var relevant och att dess
effektivitet har ökat jämfört med FP7. Dock lider H2020 av en överteckning med en mycket
låg beviljandegrad, 11,6 % jämfört med 18,5 % för FP7 och en stor del av de excellenta
ansökningarna förblir ofinansierade. Kommissionens fokus på excellent vetenskap har lett till
en koncentration av finansieringen, vilket gör att bl.a. breddningen av deltagandet går
långsamt. Man konstaterar att det är svårt att navigera bland EU:s olika möjligheter till
finansiering.
Mot bakgrund av detta så kan det här vara lämpligt att titta på hur det går för Sverige i H2020.
Vinnova har detaljerat underlag om svenska inlämnade och beviljade ansökningar i H2020,
men endast en begränsad del är allmänt tillgängliga. Vinnova ger löpande ut
sammanställningar beträffande hur det svenska deltagandet utvecklas, och där
kvalitetssäkrade uppgifter om deltagandet i ramprogrammet i stort kan hämtas. Mer
detaljerade uppgifter om enskilda delprogram finns av förklarliga skäl inte i dessa rapporter.
Vissa uppgifter går att hämta via EU-kommissionens webbportal CORDIS. För FP7 finns
även öppna dataset att ladda ned från EU Open Data Portal ur vilka bland annat uppgifter om
deltagande organisationer i samtliga projekt inom säkerhetsforskningsprogrammet kan
filtreras fram (se https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/cordisfp7projects). Både Vinnovas
officiella statistik och EU:s CORDIS-databas innehåller enbart uppgifter om kontrakterade
projekt. Uppgifter om ansökningar har därför sammanställts från presentationer som Vinnova
gjort i samband med publika aktiviteter. I texten nedan används uppgifter ur alla dessa källor,
även om uppgifterna ibland inte är helt överensstämmande. Av den anledningen visar texten
snarare på trender än det exakta förhållandet.
Sveriges deltagande inom utmaningen Säkra samhällen i Horisont 2020 ligger på en relativt
sett blygsam nivå jämfört med säkerhetsforskningstemat i sjunde ramprogrammet (FP7).
Inom Säkra samhällen har utlysningar hittills genomförts 2014, 2015, 2016 och 2017. När
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denna rapport sammanställs finns resultat från de tre första årens utlysningar tillgängliga.
Svenska deltagare har i dessa utlysningar tilldelats totalt 2,3 %, 1,5 % respektive 2,2 % av
utlyst budget. Detta kan jämföras med säkerhetstemat i FP7, där drygt 5 % av den utlysta
budgeten totalt sett gick till svenska deltagare.
Sett över tid har antalet inlämnade ansökningar med svenskt deltagande i Säkra samhällen
sjunkit, från 84 stycken i 2015 års utlysning, till 46 stycken 2016. Även antalet beviljade
projekt med svenskt deltagande har sjunkit, från 14 stycken 2014 till sex stycken 2016. Dessa
siffror bör dock sättas i relation till det totala antalet ansökningar och beviljade projekt. Man
kan då konstatera att ca 16 % av de inlämnade ansökningarna och ca 26 % av de beviljade
ansökningarna innehöll deltagande från en svensk aktör. Cirka vart fjärde EU-projekt inom
Säkra samhällen innehåller alltså en svensk aktör. Detta kan jämföras med säkerhetstemat
inom FP7, där 34 % (109 av 321 projekt) innehöll deltagande från en svensk aktör.
Det är även intressant att se hur intresset från svenska slutanvändarorganisationer (exempelvis
svenska myndigheter) har utvecklats. Här har antalet ansökningar med deltagande från svensk
myndighet ökat över tid, från elva stycken 2014 till 19 stycken 2016. Vad gäller beviljade
projekt utgör svenska myndigheter ca 24 % av det svenska deltagandet i Säkra samhällen,
räknat på antal deltaganden. Här kan konstateras en väsentlig ökning jämfört med
säkerhetstemat inom FP7, där ca 9 % av det svenska deltagandet utgjordes av offentliga
organisationer.
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7 Projektets koordinering av kommunikation
Den primära målgruppen för kommunikationen i projektet är användare av resultat från EUprojekt inom samhällsäkerhet och krisberedskap. Horisont 2020 genomsyras av tanken att
slutanvändarengagemang i projekten ökar sannolikheten att resultaten kommer till nytta,
vilket också är en av de bärande tankarna bakom plattformsprojektet.
Utöver den primära målgruppen slutanvändare, har plattformsprojektet ytterligare två,
sekundära, målgrupper: forskningsutförare med intresse att driva ansökningsarbete inom
H2020: Säkra samhällen, och FOI – både ledning och forskare. För att bädda för en bra dialog
mellan forskare och slutanvändare/mottagare krävs att forskarna förstår sammanhanget, dvs.
krisberedskapssystemet och de villkor som krisberedskapsaktörerna arbetar under. Underlag
har utformats för att stödja forskarna (beskrivning av krisberedskapssystemet, rapport om
samtliga FOI:s EU-projekt, beskrivning av TRL-nivåerna och beskrivning av de olika
engagemangsnivåer på vilka aktörerna kan delta). Coaching har givits för att hjälpa forskare
in i möjliga mottagande myndigheter, etc. Kommunikation har därför varit en viktig del även
för dessa sekundära målgrupper.
För att sprida kännedom om projektets mål och aktiviteter har presentationer gjorts för
samverkansområdena, enskilda aktörer samt vid olika sammankomster med olika arrangörer.
Vanligtvis presenterades ett för sammanhanget relevant urval av så kallade topics ur
utlysningarna, då även erbjudanden om fortsatt dialog gavs.
Aktörer i krisberedskapssystemet och forskningsutförare har bjudits in till de årliga
informationsmöten om kommande utlysning som hållits. Inbjudan har gjorts till registrator på
bevakningsansvariga myndigheter, deltagare vid tidigare arrangemang samt övriga i det
nätverk som har växt fram. De har också bjudits in till årligt återkommande nätverksträffar för
forskarutförare och slutanvändare.
Projektet har en hemsida där länkar, information och dokumentation från aktiviteter och
rapporter från projektet delats.
När det gäller resultatspridning har kontakter med samverkansområdenas ingående
myndigheter och diskussioner med bland annat MSB samt tidigare nätverk lett till att möjliga
mottagare har kunnat identifieras och kontaktas.
En ansvarig kommunikatör har varit engagerad i såväl projektets externa arbete som inom
projektet. Kommunikatören har ansvarat för framtagning av kommunikationsmaterial,
inbjudningar, presskontakter, hemsida, nyhetsbrev m.m. Kommunikatören också bidragit till
bland annat planering, kommunikationsstrategier, genomförande och utvärdering samt givit
stöd till genomförandet av evenemang och aktiviteter såsom mässor, informationsdagar och
resultatöverföringstillfällen.
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7.1 Informations- och kommunikationskanaler
7.1.1

Projektets nätverk

Under projektets löptid har ett nätverk bildats för informationsdelning och inbjudningar till
evenemang. Nätverket som består av cirka 200 personer har deltagare ifrån akademi,
myndigheter, MSB/Vinnova och näringsliv.
I figur 6 nedan beskrivs nätverket utifrån organisationernas tillhörighet till
samverkansområdena inom krisberedskapssystemet.
7.1.2

Hemsida

Projektet har skapat och kontinuerligt uppdaterat en hemsida, se www.foi.se/plattform. På
hemsidan finns länkar till kommande utlysningar, inspirerande information ifrån befintliga
EU-projekt samt inbjudningar och information om de evenemang och aktiviteter som
arrangerats inom projektet och av andra aktörer. Det finns även information om
krisberedskapssystemet för att forskningsorganisationer och möjligheter för den som vill ta
del av nyhetsbrev och inbjudningar att anmäla sig till projektets nätverk.
7.1.3

Nyhetsbrev

I relationsbyggande syfte skickas varje månad ett nyhetsbrev ut till cirka 200 mottagande
medlemmar. Nyhetsbrevet innehåller aktuell information om evenemang, ramprogrammets
delområde Säkra samhällen och vissa nyheter, dvs. omvärldsbevakning som kan vara relevant
för nyhetsbrevets mottagare. Nyhetsbrevet har också haft inlägg från forskare, experter och
slutanvändare och representanter för myndigheter såsom MSB:s GD, Vinnovas kontaktperson
för Säkra samhällen och ansvarig person på Tullverket.
7.1.4

Kommunikationsmaterial och rapporter

För kommunikationsändamål vid bland annat evenemang, bokbord, mässor, seminarier och
konferenser har olika kommunikationsmaterial (trycksaker, informationsblad) tagits fram.
Tidigare i texten har nämnts följande:
 Engagemangsnivåer för EU-projekt (finns som figur 4 i denna rapport)
 TRL-nivåer, Technical Readiness Level (finns som bilaga 6 i denna rapport)
 Beskrivning av krisberedskapssystemet som finns tillgängligt på projektets hemsida.
Projektet har under projektets gång lämnat verksamhetsrapporter i form av FOI Memo vid två
tidigare tillfällen, 2016-05-13 och 2017-06-27.
Projektet har, som nämnts, sammanställt samtliga FOI:s EU-projekt av relevans för
samhällssäkerhet och krisberedskap, se FOI-D—0741-SE. En annan rapport rörande en
detaljerad beskrivning om hur man kan gå tillväga vid resultatöverföring är under utarbetande.
Material i form av PowerPoint-presentationer har överlämnats till respektive mottagande
aktör.
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Internt FOI har riktlinjer utarbetats för hur dialog med slutanvändare ska redovisas som plan
för nyttiggörande i samband med ansökan. Riktlinjer för resultatöverföringsaktiviteter har
också givits till de forskare som arbetat med sådana.

7.1.5

Press och media

Inför större resultatspridningsaktiviteter har pressinbjudningar skickats ut för att sprida
information och budskap vidare genom medier. Detta har resulterat i ett flertal större artiklar
och nyhetsinslag om fördelarna med EU-projekt och informationsspridning kring svenska
övningar som pågår i EU-projekt.
Citat ur Östgöta-Correspondenten
” - Allt blir väldigt realistiskt för personalen som ingår i övningen, de kan följa en enskild
skadad person genom hela räddningskedjan och se hur det gick, säger Eva Mittermaier som
arbetar vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.”
Citat ur SVT Nyheter Öst
”Katastrofövningen datorsimulerades och var en del av ett europeiskt samarbete kallat
Darwin. Tanken är att förbättra förmågan att hantera kriser och katastrofer inom EU.”
7.1.6

Intranät på FOI

För att informera medarbetare på FOI om plattformsprojektet och sprida projektets riktlinjer
för arbete med inriktning av ansökningar och spridning av resultat användes FOI:s intranät
och en intern diskussionsgrupp där det var möjligt att ställa frågor.

7.2 Effekt
Hemsidan har cirka 350 sidhänvisningar i månaden. Besökartalet ökar i anslutning till utskick
av inbjudningar och nyhetsbrev då nyhetsbrevet länkar tillbaka till hemsidan för mer
information.
Projektets nätverk som har skapats under den treåriga projektperioden bestod i slutet av 2017
av cirka 200 medlemmar bestående av olika typer av aktörer såsom forskningsutövare,
slutanvändare och näringsliv. I figur 6 nedan visas nätverkets sammansättning av
slutanvändare.
Det nyhetsbrev som skickats till medlemmarna i nätverket framstår som uppskattat och
populärt eftersom efterfrågan på att få prenumerera på nyhetsbrevet och intresset för det som
annonseras i nyhetsbrevet varit stort. Antalet verifierade visade utskick, det vill säga
mottagare som öppnar sitt nyhetsbrev är i snitt 45 % av det totala mottagarantalet. Vid varje
månatligt utskick så tas informationen därför emot av nästan hälften av alla medlemmar.
Klickfrekvensen och engagemanget med innehållet i utskicken är sedan på cirka 37 %, vilket
innebär att 37 % av de som öppnat brevet därefter klickar sig vidare i dess information.
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Figur 6. Samverkansplattform H2020: Säkra samhällens nätverk. Bilden visar de slutanvändare som anmält sig
till plattformens nätverk. Ingående aktörer redovisas i anslutning till respektive samverkansområde.
Bevakningsansvariga myndigheter anges i fet stil. Övriga aktörer anges i normal stil.

FOI MEMO

Datum/Date

Sida/Page

2018-01-17

31 (44)

Titel/Title

Memo nummer/number

Verksamhetsrapport för projektet Samverkansplattform H2020:
Säkra samhällen 2015 – 2017

FOI Memo

8 Projektets samordning - Projektledning
8.1 Samordningsmöten med MSB
För projektet har en samordningsgrupp med representanter för Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, MSB, och FOI inrättats.
Gruppen sågs enligt plan vid tre tillfällen under perioden april-december 2017. Frågor som
behandlades vid dessa möten rörde följande:


Planerad och genomförd verksamhet, rapportering och reflektion.



Analys av utfall av ansökningar som har lämnats in.



Beredningsläget för kommande ansökningar, inklusive pågående dialoger.



Planering inför kommande dialoger och arrangemang, inklusive samverkan med
samverkansområdena.

En löpande dialog har även förts mellan MSB och FOI om utformning och inriktning på en
eventuell fortsättning av den verksamhet som bedrivits mellan 2015 och 2017.

8.2 Samordning med Vinnova och MSB
Under perioden 2015-2017 har löpande kontakter skett med representanter för MSB och
Vinnova, vilka har funktioner kopplade till EU:s ramprogram. Bland dessa finns för Sverige
utsedda nationella kontaktpunkter (NCP:er) och experter för delområdet Säkra samhällen, och
även för ramprogrammet i allmänhet. Dialogen med Vinnova och MSB har medfört att
projektaktiviteter har kunnat utformas på bästa möjliga sätt för att uppnå avsett syfte och att
projektet har kunnat bidra till MSB:s och Vinnovas aktiviteter för att åstadkomma fler
ansökningar med svenskt deltagande och att dra nytta av resultat från EU-forskning.
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Bilaga 1 Information vid möten med annat huvudfokus
Aktivitet

Arrangör

Deltagare

Datum

Myndighetsmöte CBRNE

MSB

Representanter från
krisberedskapsaktörer med ansvar
inom CBRNE

2015-01-14

Samverkansområdesdag
Informationsdag SO Utlysningar
för EU-projekt 2015 H2020 och
DG ECHO

MSB

Krisberedskapsaktörer, kommuner,
länsstyrelser och myndigheter

2015-02-13

MSB informationsdag
Utlysningar för EU-projekt 2015

MSB

MSB:s samverkansområden

2015-02-23

Horisont 2020 seminarium och
workshop

Region
Östergötland

Slutanvändare, företag,
forskningsutförare i regionen

2015-05-12

CBRNE-dagarna

MSB, FOI,
FM

Representanter från
krisberedskapsaktörer med ansvar
inom CBRNE

2015-09-30

Svenskt referensgruppsmöte
sociala utmaningen säkra
samhällen i Horisont 2020

Vinnova

Vinnovas referensgrupp för
samhällsutmaningen Säkra
samhällen

2015-10-14

Mötesplats Samhällsäkerhet
2015

Artexis

Krisberedskapsaktörer, studenter,
företag, forskningsutförare

2015-11-01

Informationsmöte Säkra
samhällen – att skydda EU:s
och dess invånares frihet och
säkerhet

Vinnova

Intresserade ansökare och
slutanvändare

2015-11-05

Web Analysis Day 2015

Arena
Security/
Uppsala
Universitet

Intresserade av IT-forskning inom
samhällsäkerhet

2015-11-17

Horisont 2020 seminarium och
workshop

Region
Östergötland

Slutanvändare, företag,
forskningsutförare i regionen

2015-12-02

Svenskt referensgruppsmöte
sociala utmaningen säkra
samhällen i Horisont 2020

Vinnova

Vinnovas referensgrupp för
samhällsutmaningen Säkra
samhällen

2016-02-18

Kunskapsplattform Ledning
2016

MSB

MSB, Polismyndigheten,
Länsstyrelser, Landsting och
räddningstjänst

2016-05-01

SOTP, Samverkansområde
Transporter

MSB

Representanter i SOTP

2016-05-18

SOGO, Samverkansområde
Geografiskt områdesansvar

MSB

Representanter i SOGO

2016-05-18
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SOFÄ, Samverkansområde
Farliga ämnen

MSB

Representanter i SOFÄ

2016-06-01

SOSUV, Samverkansområde
Skydd, undsättning, vård

MSB

Representanter i SOSUV

2016-08-24

Aktörsgemensam CBRNE-dag

MSB

Representanter från
krisberedskapsaktörer med ansvar
inom CBRNE

2016-08-25

SOES, Samverkansområde
Ekonomisk säkerhet

MSB

Representanter i SOES

2016-08-30

Informationsbord vid Mötesplats
SO

MSB

samverkansområdena

2016-11-22

First Responder dag

Vinnova

Forskningsutförare

2017-01-17

SOFF seminariedag

SOFF

Säkerhets- och försvarsföretag

2017-02-07

Informationsmöte Säkra
samhällen – att skydda EU:s
och dess invånares frihet och
säkerhet

Vinnova

Intresserade ansökare och
slutanvändare

2017-02-09

Landstingens
krisberedskap/katastrofmedicin

Sveriges
kommuner
och
landsting,
SKL

EU-dag

MSB

Landstingens beredskapschefer,
beredskapssamordnare,
säkerhetschefer, risksamordnare,
beredskapsöverläkare,
departement,
myndigheter, katastrofmedicinska
kunskapscenter.
personal i Stockholm

EU-dag

MSB

personal i Karlstad

2017-03-29

Kunskapsplattform Ledning
2017

MSB

MSB, Polismyndigheten,
Länsstyrelser, landsting och
räddningstjänst

2017-05-22
-24

Samverkan- och ledningsdagar

MSB

Slutanvändare

2017-05-23

Intermediärmöte för H2020:s
samhällsutmaning Säkra
samhällen

Vinnova

Representanter från universitet och
högskolors Grants Office

2017-06-01

Aktörsgemensamt CBRNEmöte

MSB

Krisberedskapsaktörer med ansvar
inom CBRNE

2017-08-25

Nationell informationsdag om
Horisont 2020

Vinnova

Intresserade ansökare och
slutanvändare

2017-10-25

Mötesplats Samhällsäkerhet
2017, innovationslounge

Artexis

Krisberedskapsaktörer, studenter,
företag, forskningsutförare

2017-11-28
-29

2017-03-15

2017-03-28
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Bilaga 2 Särskilda möten med fokus på ansökningar
och/eller resultatspridning samt EUprojektdemonstrationer förlagda i Sverige
Deltagare

Aktivitet

EU-projekt

Datum

Representanter från
bevakningsansvariga myndigheter

Workshop för
slutanvändare

2015-10-20

Representanter från
bevakningsansvariga myndigheter,
forskningsutförare, övriga intresserade

Nätverksmöte
på dåvarande
SP (RISE)

2016-01-27

Försvarsmakten,
Polismyndigheten,
SOS Alarm,
Trafikverket

Demonstration
och test i
Sverige för EUprojekt DRIVER

DRIVER

2016-04-26

Försvarsmakten,
Polismyndigheten,
SOS Alarm,
Trafikverket

Besökarprogram
kopplat till
demonstration
och test i
Sverige för EUprojekt DRIVER

DARWIN,
SAFECITY

2016-04-26

Postnord,
Stockholms hamnar,
Polisen (Region Stockholm, Region
Väst, Gränspolisen,
Utredningssektionen,
Underrättelsesektionen),
Tullverket,
DHL,
Regeringskansliet (Fastighetssektionen,
Säkerhetsenheten, Sektionen för fysiskt
skydd),
Kustbevakningen (Region Nordost,
Södertälje),

Supply Chain
Security
workshop för
svenska
myndigheter i
samband med
EISIC 2016
(European
Intelligence and
Security
Informatics
Conference)

CORE,
CONTAIN,
EUROSKY,
SUPPORT,
IPATCH

2016-08-18

MSB,
Polismyndigheten,
SOS Alarm

Utbildningsserie

SECTOR

2016-09-22

Representanter från
bevakningsansvariga myndigheter,
forskningsutförare,
övriga intresserade

Nätverksmöte
på KTH

NagExpSec: krisberedskapsaktörer med
explosivämnesfokus

Kunskapsöverföring och
identifiering av
ömsesidiga
behov inom
säkerhets-

2016-10-27

PREVAIL,
EXPEDIA,
LOTUS,
EMPHASIS,
ARENA,
SUBCOP,

2017-01-10
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forskning,
Security of
Explosives

ENCOUNTER,
D-BOX,
HYPERION,
INTRUDE,
EXERTER,
ENTRAP,
INTERCEPT

LFV (ATCC Malmö)

Seminarier

DARWIN,
FUTURE SKY
SAFETY,
P5

2017-02-01

Folkhälsomyndigheten,
MSB

Skriftlig
sammanställning

SECURENV

2017-02-01

Försvarsmakten,
Kriminalvården,
MSB,
Polismyndigheten,
SÄPO
4C Strategies
Ambulanssjukvård KTC
DSB
European CBRNE Center
Försvarshögskolan
Försvarsmedicincentrum
Utvecklingsavdelningen
Health Science Research Mayo Clinic,
USA
Högskolan i Skövde
Landstinget i Kalmar och Sörmland
Linköpings Universitet
MSB
Polismyndigheten
Region Jönköpings län, Östergötland
RISE SICS East
Storstockholms brandförsvar
Söderköping och Valdemarsviks
kommun
Transsportstyrelsen

Workshop med
tema
bevakningssystem

P5, IPATCH,
CONSORTIS,
ADABTS,
PROMETHEUS

2017-09-01

Besökarprogram
kopplat till
demonstration
och test i
Sverige för EUprojekt DARWIN

DARWIN

2017-09-05

Fortifikationsverket,
FRA,
Försvarsmakten,
MSB,
MUST,
Polismyndigheten,
Regeringskansliet,
Riksbanken,
Riksdagen,
SFV (Statens fastighetsverk),
SVK (Svenska kraftnät),
Specialfastigheter,
SÄPO

Presentationer
och seminarier
kopplat till
fysiskt skydd
mot
explosivämnen

ENCOUNTER,
SUBCOP,
ARENA, LOTUS,
EMPHASIS,
EXPEDIA,
RECONASS, XPDITE,
SAFEPOST

2017-09-22
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Representanter från
bevakningsansvariga myndigheter samt
övriga intresserade av utlysningen 2017

Workshop för
slutanvändare

MSB,
Polismyndigheten

Seminarium och
workshop

2016-09- 29

P5, IPATCH,
PROMETHEUS,
ARENA;
ADABTS,
SeaBilla,
WIMAAS,
CONSORTIS,
CONTAIN,
SUPPORT

2017-10-17
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Bilaga 3 Aktiviteter med enskilda aktörer för
inriktning och resultatöverföring
Deltagare
Mottagare

Aktivitet

EU-projekt

Datum

Fortifikationsverket

Gemensam utveckling samt
genomförande av utbildningar
Presentation av Plattformen, information
om kommande utlysning och relevanta
befintliga EU-projekt

INACHUS,
SECURED

2017

Healthub

2017-03-28

Kustbevakningen

Presentation av Plattformen, information
om kommande utlysning och relevanta
befintliga EU-projekt

2016-10-03
2017-01-26

MSB

Bidrag till den svenska CBRNE-strategin

2015

MSB

Uppföljning och avstämning för
utvecklingsarbetet inom CBRNE,
gällande processer för forskning och
utveckling

2015-2016

MSB
MSB

Presentation på MSB:s informationsdag
Presentation av Plattformen, information
om kommande utlysning och relevanta
befintliga EU-projekt inom området
samverkan och ledning, bland annat
SECTOR.

MSB

Dialog med och information till MSB:s
SO-samordnare

MSB

Bidrag till Alarmeringsutredningen

SECTOR

2017

MSB

Dialog om utvecklingen av simulering
och modellering som stöd i utveckling av
krishanteringsförmåga.

DRIVER,
DARWIN,
ACRIMAS

2016-2017

MSB

Dialog hur kunskap från EU-projekt kan
vara till nytta för utvecklingen av skydd
av kritisk infrastruktur och
katastrofmedicinsk beredskap.
Diskussion och uppföljning av
ansökningsinitiativ: FOI och
polismyndigheten har ingått i samma
konsortium i 12 ansökningar. Vid
ytterligare 11 ansökningar där FOI ingått
i konsortiet har polismyndigheten
uttryckt starkt intresse.

2017-05-01

Processtöd för medverkan som partner i
ansökan

årligen

Polismyndigheten

Polismyndigheten

TWOBIAS
SECTOR

2017-04-27
150601

2015-11-23

Regelbundna
möten 2015
till 2017
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Polismyndigheten

Workshop med information om
potentiellt intressanta utlysningstopics

2015-01-16

Polismyndigheten

”Valideringsevent” med demonstrationer
och tester

Polismyndigheten

Sammanställning och redovisning av
resultat från projekt rörande
explosivämnesområdet

2017

SOS Alarm

Presentation av Plattformen, information
om kommande utlysning och relevanta
befintliga EU-projekt

2015-06-08

Svenska Röda
Korset

Presentation av Plattformen, information
om kommande utlysning och relevanta
befintliga EU-projekt

SOURCE,
DARWIN

2017-01-13

Transsportstyrelsen

Gemensam utveckling samt
genomförande av kurs

XP-DITE,
EUOSKY,
SAFEPOST,
EXPEDIA,
HYPERION,
EMPHASIS

2017

Tullverket

Diskussion och uppföljning av
ansökningsinitiativ (medverkade vid
ansökningar 2016 och 2017)

Återkommande möten
2015 till 2017

Tullverket

Processtöd för medverkan som partner i
ansökan

2016 och
2017

Tullverket

En övergripande genomgång av
projekten Eurosky, Safepost, CORE,
ASGARD för ett antal av Tullverkets
processägare

Safepost,
Eurosky, CORE,
ASGARD

2016-11-16

Tullverket

Utformning och demonstration av ett
ramverk som visar hur datorstöd kan
användas för analys av data. Ramverket
bygger på resultat från EU-projekt och
Tullverket har gett input kring dess
funktionalitet.

Safepost,
Eurosky och
ASGARD

2017

Tullverket

En genomgång av Tullverkets
arbetsmaterial för att skapa bättre
förståelser för Tullverkets utmaningar
inom metoder för dataanalys och
selektering

Tullverket

En heldags workshop där handläggare
på Tullverket bedömde användbarheten
för ett urval av
koncept/teknologier/system utvecklade i
EU-projekt inom metoder för dataanalys
och selektering

Tullverket

Skriftlig sammanställning av
workshopens resultat

SUBCOP

2016-02-24

170208

Safepost,
Eurosky,
CORE,
ASGARD

170425

2017
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Tullverket

Skriftlig rapport om workshopens metod

Tullverket

Tematiska fördjupningsmöten om
metoder för dataanalys och selektering
utifrån identifierade koncept i
workshopen. Deltagare från Tullverkets
nationella analysgrupp.

Utkast
171228
Safepost,

170920

Eurosky,

171123

ASGARD,

171206
(inställtframflyttat)

P5,
CONTAIN,
SUPPORT,
IPATCH

Tullverket

Planering av föreläsning Säkerhet och
skydd för kompetenscenter Uppföljning
(Tullrevisor)

Safepost,
Eurosky,

Planerad till
december
2017, inställd

ASGARD
Vetenskap och
allmänhet, Science
with and for Society,
SwAFS

Presentation av Plattformen, information
om kommande utlysning

160310
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Bilaga 4
Deltagande i EU-arrangemang och EU-grupper
Aktivitet

Arrangörer

Datum

Mäklarmöte, ”Security
Mission Information &
Innovation Group”,

EARTO Security Research
Working Group,

2017-02-02--03

SEREN3 nätverket,
European Network of Law
Enforcement Technology
Services (ENLETS),
Aerospace and Defence
Industries Association of
Europe (ASD),
European Organisation for
Security (EOS),
The Integrated Mission
Group for Security (IMG-S)

Konferens, “Security
Research, Innovation and
Education Event”, Tallinn,
Estland

Academy of Security
Sciences (Estland),

2017-11-14--15

Inrikesministeriet (Estland),
initierat av Europeiska
Kommissionen

Nätverk, “Community of
Users”
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FOI:s ansökningsinitiativ och beviljade projekt
Deltagandet av krisberedskapsaktörer i ansökningsarbete och ansökningar har utvecklats
under de senaste åren. Om man ser på utvecklingen av aktörsdeltagande i FOI:s
ansökningsinitiativ från FP7 och framåt kan man se att antalet ansökningar med
krisberedskapsaktörer i konsortiet har ökat från 20,8% i FP7 (Call 6, 2013) och 36,4% i
H2020: Säkra samhällen år 2014 till 55,3% i medel för H2020 2015-2016-2017.
Antalet öppna ansökansområden för år 2014 uppgick till 24. Deadline för ansökningarna var
2014-08-28. FOI medverkade i 11 ansökningar, varav i tre fall som koordinator. Två
ansökningar beviljades, för vilka Folkhälsomyndigheten eller Katastrofmedicinskt CentrumLinköping ingår i konsortiet.
Antalet öppna ansökansområden för år 2015 uppgick till 34. Deadline för ansökningarna var
2015-08-27. FOI medverkade i 14 ansökningar, varav i tre fall som koordinator. En ansökan
beviljades, för vilken Polismyndigheten ingår i konsortiet.
Antalet öppna ansökansområden för år 2016 uppgick till 19 stycken (med underindelning var
antalet 39 stycken). Deadline för ansökningarna var 2016-08-25, utom för två områden där
deadline hade lagts i februari respektive april. FOI medverkade i 14 ansökningar 2016-08-25,
varav i fyra fall som koordinator. Två ansökningar beviljades och i en av dessa ingår
Polismyndigheten i konsortiet.
Antalet öppna ansökansområden för år 2017 uppgick till 16 stycken (med underindelning var
antalet 24 stycken). FOI medverkade i nio ansökningar 2017-08-24, varav i två fall som
koordinator. Polismyndigheten respektive Tullverket ingår i konsortiet för fyra av dessa
ansökningar. Vilka ansökningar som beviljats meddelas i januari 2018.
Antalet öppna ansökansområden för år 2018 uppgår till 16 stycken (med underindelning är
antalet 31 stycken). Utlysningen öppnar 2018-03-15 och stänger 2018-08-23.

FOI:s H2020-projekt inom samhällssäkerhet och krisberedskap
Fram till december 2017 har plattformsprojektet bidragit till att möjliggöra nedanstående EUprojekt. Det totala värdet av dessa EU-projekt, mätt som EU:s godkända kostnader, är ca 350
miljoner kronor. EU-bidraget till de svenska deltagarna uppgår till ca 57 miljoner kronor.
Samtliga projekt har medverkan av svenska krisberedskapsaktörer, antingen genom direkt
projektdeltagande eller genom löpande kontakter och medverkan i enskilda projektaktiviteter.
I rapporten FOI:s EU-projektportfölj inom samhällsäkerhet och krisberedskap, FOI-D--0741-SE, sammanställs de EU-projekt (inom främst H2020 och FP7) där FOI deltagit inom området
samhällssäkerhet och krisberedskap. Nedan redovisas de projekt som FOI beviljats inom
H2020: Säkra samhällen i utlysningarna år 2014, 2015 och 2016.


PANDEM
o Område: Disaster- resilience. Pandemic Risk and Emergency Management. Feasibility
study for strengthening capacity-building for health and security protection in case of
large-scale pandemics – Phase I Demo
o Mål: Förbättra beredskapen inför, och minska konsekvenser av pandemier

FOI MEMO

Datum/Date

Sida/Page

2018-01-17

42 (44)

Titel/Title

Memo nummer/number

Verksamhetsrapport för projektet Samverkansplattform H2020:
Säkra samhällen 2015 – 2017

FOI Memo

o







Projektet är nu avslutat. Det utgjordes av en förstudie som syftade till att stärka
kapacitetsuppbyggnad för hälso- och säkerhetsskydd vid storskaliga pandemier, ett s.k.
FAS I Demo projekt. Målet var att bedöma nuvarande praxis och identifiera viktiga luckor
och innovativa lösningar inom teknik, system och kapacitet inom områdena övervakning,
kommunikation och styrning inom medlemsstaterna och på global nivå. Ett särskilt fokus
var att öka EU: s medlemsstaternas möjlighet att samarbeta gränsöverskridande med
riskbedömningar, åtgärder för att bemöta kommande pandemier och återhämtning därefter. Med hjälp av experter från hälso-, kommunikations-, informationsteknologi-,
säkerhets-, försvar och juridiska företrädare undersökte projektet möjligheten för viktiga
sektorer att samarbeta mer effektivt inom pandemisk kris hantering för att bättre bemöta
framtida pandemier. Nästa steg är att bygga ett konsortium som är utformat för att leverera
demonstrationslösningar som kan svara upp mot EUs’ “call text” för ett FAS IIdemonstrationsprojekt. Folkhälsomyndigheten har, som nationell kunskapsmyndighet som
arbetar för bättre folkhälsa, ett särskilt ansvar för att sprida kunskap från projektet till
krisberedskapsmyndigheter.
o Projekttid: 2015-09-01 - 2017-03-15
o Omfattning: 1 384 807 Euro
o Koordinator: National University of Ireland, Galway (NUIG)
o Sju partners
o Svenska deltagare: Folkhälsomyndigheten, FOI
DARWIN
o Område: Disaster-resilience. Expecting the unexpected and know how to respond. Crises
and disaster resilience – operationalizing resilience concepts
o Mål: DARWIN ska, utifrån en världsomfattande undersökning av koncept, metoder, och
riktlinjer för resiliens, utveckla och utvärdera en samling av nya riktlinjer för resilient
krishantering.
o Projekttid: 2015-06-01 - 2018-05-31
o Omfattning: 4 998 896 Euro
o Koordinator: SINTEF (NO)
o Nio partners
o Svenska deltagare: Region Östergötlands KMC och FOI. Kontakter har även etablerats
med MSB, Luftfartsverket, Polisen, Socialstyrelsen, Region Gävleborg, Region
Jönköping, och Räddningstjänst Östra Götaland.
o Projektet genomförde den 5 september 2017 en stor demonstrationsövning på Katastrofmedicinskt centrum i Linköping med ett sjuttiotal deltagare. I anslutning till detta arrangerade Samverkansplattformen ett uppskattat besökarprogram med ett fyrtiotal besökare.
ASGARD
o Område: Fight against Crime and Terrorism (FCT)
Projektet utvecklar verktyg och infrastruktur för extraktion, fusion, utbyte och analys av
stora mängder data för bland annat forensiska utredningar
o Mål: att utveckla open source teknik och metod för analys av stora datamängder till en
”community” av brottsbekämpande myndigheter
o Projekttid: 2016-09-01 - 2020-02-29
o Omfattning: 11 992 556 Euro
o Koordinator: VICOMTECH, Spanien
o 32 partners
o Svenska deltagare: Polisen, FOI.
FSSP5
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Område: Improvement of Systems and the Human Operator with the specific aim to
improve safety performance under unanticipated circumstances.
Projektet fokuserar på organisatoriska ledningsstrukturer, faktorer, processer, och
kulturella fenomen och hur dessa påverkar organisationers säkerhetsprestanda.
o Mål: Minska sannolikheten och konsekvenserna av olyckor och kriser i inom flygtransport
genom förbättrad säkerhetsprestanda på olika organisationsnivåer och mellan
samverkande organisationer.
o Projekttid: 2015-06-01 - 2018-12-31
o Omfattning: 2 MEuro
o Projektledare FSSP5: EUROCONTROL (EU)
o Nio partners
o Svenska deltagare: FOI. Kontakter är etablerade med bland annat Luftfartsverket.
STRIKE3
o Standardisation of GNSS Threat reporting and Receiver testing through International
Knowledge Exchange, Experimentation and Exploitation, STRIKE3
o Mål: STRIKE3 ska föreslå en internationell standard för hur; (1) störningar på GNSSbandet ska mätas och rapporteras samt (2) hur GNSS-mottagare ska testas mot olika typer
av störningar.
o Projekttid: 2016-02-01 - 2019-01-31
o Omfattning: 1 315 428 Euro
o Koordinator: NOTTINGHAM SCIENTIFIC LTD (UK)
o Sju partners
o Svenska deltagare: FOI. Kontakter är etablerade med bland annat Polisen, Tullen,
Swedavia, PTS, SP och FMV
EuroBioTox
o Område: Disaster-resilience. Validation of biological toxins measurements after an
incident: Development of tools and procedures for quality control
o Mål: Förbättrade detektionsförmåga av biologiska toxiner inom EU genom framtagande
av certifierat referensmaterial, standard operation procedures, proficiency tests och
utbildning.
o Projekttid: 2017-06-01 – 2022-05-31
o Omfattning: 9 526 721 Euro
o Koordinator: ROBERT KOCH-INSTITUT
o 13 partners
o Svenska deltagare: FOI
ENTRAP
o Område: Fight against crime and terrorism. Detection techniques on explosives:
Countering an explosive threat, across the timeline of a plot
o Mål: Utarbeta metoder för att identifiera och bedöma nya och framväxande sätt att möta
framtida explosivämneshot. Bedöma var forskningen gör mest nytta över hela tidslinjen.
o Projekttid: Maj 2017 – April 2020
o Omfattning: 4 978 248 Euro
o Koordinator: FOI
o 16 partners
o Svenska deltagare: Polismyndigheten, FOI.
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Technology Readiness Level, TRL

Figur 7. Technology Readiness Level (TRL) är en beteckning för en teknologis mognadsgrad. Inom
forskningsintensiva verksamheter används teknikmognadsnivåer för att bekräfta vilka aktiviteter som behövs för
att implementera forskningsresultaten i nya produkter/processer. Begreppet har sitt ursprung i NASA, den
amerikanska rymdflygstyrelsen. (Se även Försvarets materielverk, FMV.)

Frågeställningen om genomförbarhet faller ut som en effekt av att de resultat som har
producerats kan ligga allt mellan TRL 3 och TRL 8. Typiskt är att EU-projekten resulterar i
TRL 4-7, dock kan enstaka resultat ligga både något högre och något lägre. Ett alternativ till
att bedöma genomförbarheten för resultatöverföring kan vara att välja ut de mest mogna
resultaten och fokusera på detta. (Man måste dock betänka att resultaten kan ha haft andra
typer av problemställningar i sikte, men också att man kan missa eventuella guldkorn genom
att begränsa urvalet.)

