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Om projektet
 Syfte med förstudien var att kartlägga möjligheter, hinder och
behov utifrån följande frågeställningar
o Vilka är förutsättningarna för att på svensk och europeisk nivå bygga och
implementera en Federerad Informationsutbytesmodell för Public Safety?
o Hur skulle krishanteringens aktörer i Sverige och inom EU kunna öka sin
förmåga att hantera olyckor och kriser med hjälp av en europeisk Federated
Information Model?

 Målsättning med förstudien var att
o Ta fram en plan för fortsatt arbete inom området
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Förstudie – Towards a Federated Information Model for European Public Safety, SAL, Rev B, 2014-01-15
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Omvärldsanalys
o



Nationell workshop med domänexpertis
från svenska krishanteringssystemet ,
MSB, 30/5, 2013
o

o



Nationella och internationella FIM-relaterade
aktiviteter, arbeten och initiativ

Lägesrapporter från FIM-relaterade initiativ i
Sverige
Inventering av behov, koncept och idéer

Förslag på fortsatt arbete

Nationell workshop / expertintervjuer
Axplock identifierade behov, idéer, frågor, risker, ...
 Varför FIM – Nationalekonomisk nytta?
 Fortsätt arbetet med att identifiera specifika informationsbehov som tilltänkta
användare av en FIM har för att göra det möjligt att se vilka
kulturella/samhälleliga/juridiska/politiska skillnader som kan spela roll för
design och implementation av en tänkt FIM i Sverige och Europa
 Behov av metodik och metodstöd för att understödja federerad
informationssamverkan
o på nationell liksom på europeisk nivå
o återbruk av relevanta operativa informationsutbytesmodeller
o mellan aktörer inom krishanteringssystemet, privata företag, frivilligorganisationer, crowdsourcing-initiativ och enskilda medborgare

 Behov av ”Svensk” informationsutbytesmodell/inriktningsdokument för
insatser i internationella forskning- och standardiseringsprojekt.

Forskarperspektiv på FIM (1/3)
 Rent generellt känner alla till – såväl forskare som krishanteringens
aktörer, nationellt och på EU-nivå – att informationsdelning och
förändringar i hur sådan sker begränsas av:
o
o
o
o

Lagstiftning (olika för olika slags aktörer)
Krishanteringens olika aktörer har olika organisationskulturer
Olika nationella och regionala former för ansvar och samverkan inom PS
Olika nationella och regionala politiska styrformer (”governance”) inom PS-sektorn
(jfr ”privat-offentliga partnerskap” osv)
o Politiska aktörers, myndigheters, privata företags, och medborgares olika och
skiftande sätt att se på informations-hantering i relation till legitimitet och
integritet

Forskarperspektiv på FIM (2/3)
 Forskargruppen konstaterade att eventuella forskningsinsatser i projektet är
helt beroende av att aktörerna tydliggör sina informationsdelningsbehov
o
o
o
o
o

Workshopen indikerade att aktörerna inte ser teknisk forskning som ett huvudbehov.
Men vilka behov och utmaningar ser den svenska krishanteringens aktörer?
Är informationsdelning prioriterad, och kan forskningsbehov härledas ur en ”prioriterad lista”?
Leder eventuella behov av ökad informationsdelning och samverkan till forskningsfrågor?
Massor av forskning finns om kulturskillnader och organisationsklimat – bör problemen
snarare hanteras som mellanorganisatoriska utvecklings- och lärandeprojekt?
o Innebär ett skalskifte från Sverige till EU att forskning aktualiseras?

Forskarperspektiv på FIM (3/3)






En serie arbetsmöten och workshops genomfördes med forskare från URBSEC.
Ur forskarperspektiv var resultaten från förstudiens workshop otillräckliga.
Krishanteringens aktörer måste tydliggöra vilken slags information en FIM bör
hantera och integrera.
Aktörerna har ”sin” information, eventuella forskningsfrågor rör vad som
händer/kan hända när sådan individuellt ägd information delas/görs gemensamt
tillgänglig
Tilltänkta användare av en FIM behöver tydligt specificera operativa behov av:
o
o
o
o
o

informationsinnehåll (specificerad typ av information)
informationsinhämtning (existerande former för)
informationsdelning (=informationsspridning)
informationsaccess (behörighet till viss information)
informationslagring (situationellt temporärt … permanent)

Omvärldsanalys














Forskarperspektiv på FIM
Internationell Standard
Europeisk standard
Next Generation 112 (Next Generation 911)
Svenska regeringen om krisberedskap
Alarmeringsutredning
E-delegation
Svenska Försvarsmakten och LedsystT
Ledning och samverkansprojektet
STIL-ramverk, En grund för samverkan i samhället
OASIS
Nationella operativa system för ledning och samverkan
Federerade Informationsutbytesmodeller

Förstudien anser att
 Tekniska förutsättningar finns för utformning och implementation av en
FIM – Technology is no issue!

 Internationella kulturella, samhälleliga, juridiska och politiska skillnader
mellan federerade parter och aktörer riskerar att hindra utveckling av en
FIM, men bör också anses som villkor för en FIM och därmed integreras
som en del av dess arkitektur
 På samma sätt som i eCall-initiativet (successtory) bör AB Sverige
säkerställa gjorda investeringar genom att ”putta in” det svenska
konceptet på europeiska arenan !?

Förstudien föreslår


Fortsatt arbete med att
o
o
o
o



Härleda validerade situationella operativa behov, dvs tilltänkta
användare av en FIM tydliggör och definierar behov
Utreda och kvantifiera samhällsekonomisk nytta av FIM (costbenefit)
Specificera en minimal FIM för 112-samverkan mellan allmänheten
och ”blåljus-aktörer”
Genomföra minimalt pilotprojekt baserad på den minimala FIMmodellen

Erfarenheter och resultat skall framförallt kunna tjäna som
o

Inriktningsmodell för svenska insatser i europeisk forskning och
standardiseringsarbeten så som t.ex. H2020, EMTEL, EU-relaterade
harmoniserande policy-program (på samma sätt som eCallprocessen)
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