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Sammanfattning och slutsatser
PwC har på uppdrag av Luleå kommun genomfört en utvärdering av dialogerna som
ägde rum inom ramen för Framtidens skola under hösten 2015. Denna rapport
utgör en sammanställning av utvärderingen. Utvärderingen besvarar följande
frågeställningar:
1. Vad blev bra i denna dialogprocess, vad kan göras bättre?
2. Vilka var de avgörande faktorerna i dialogprocessen för Framtidens skola
som gjorde att tonläget i dialogen blev högt?
3. För att skapa tillit och ge goda förutsättningar för konstruktiva dialoger i
framtiden - i vilket skede bör dialogen ske, och utifrån vilka förutsättningar?
4. Hur ska kommunen arbeta för att bättre lyckas fånga flera olika perspektiv i
komplexa frågor?
På frågan om vad som blev bra med dialogen vill vi utifrån intervjuerna med
kommunföreträdare och deltagare lyfta fram faktumet att dialogerna genomfördes
som positivt. Vidare vill vi lyfta fram att kommunen har sett till att en bredd av
intressenter har bjudits in till dialog och att en externt anlitad moderator upplevs ha
bidragit till ett bättre genomförande av dialogerna.
På frågan om vad som kan göras bättre menar vi att det har saknats ett tydligt syfte
och mål med genomförandet av dialogerna. Vi bedömer att detta har haft en negativ
påverkan på styrning och ledning av planering, genomförande och utvärdering av
dialogerna. Utan syfte och mål saknas en nödvändig referenspunkt för vad som kan
anses vara ett bra eller dåligt resultat.
Vidare menar vi att den politiska styrningen av dialogprocessen har varit för svag.
Roll- och ansvarsfördelning har upplevts som otydlig och det har inte funnits en
tillräckligt tydlig organisation för att manövrera dialogprocessen och leda resurser
för att hantera dokumentation och återkoppling till deltagarna.
Vad gäller frågan om avgörande faktorer i dialogprocessen för Framtidens skola
som gjorde att tonläget i dialogen blev högt kan vi konstatera att det under
dialogerna har saknats en samsyn mellan involverade intressenter om
problembilden som aktualiseras i Framtidens skola och var i beslutsprocessen
kommunen befann sig vid tidpunkten för dialogerna hösten 2015. Vidare menar vi
att det har funnits ett antal försvårande omständigheter kring detta, som
exempelvis att många deltagare har varit personligen berörda av frågeställningarna
som behandlades och att frågan om nedläggning av skolor i sig kan anses vara
känslig.
För att skapa tillit och ge goda förutsättningar för konstruktiva dialoger i framtiden
anser vi att det finns ett antal faktorer som är mer avgörande än i vilket skede av
beslutsprocessen som medborgare aktiveras i en dialog. Här betonar vi att vi anser
att syftet och målet med dialogen bör vara styrande för i vilket skede av
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policyprocessen dialogen ska äga rum. Mot denna bakgrund vill vi ändå poängtera
att dialogen bör ske i ett tidigt skede av policyprocessen utifrån målet att stärka
medborgerlig delaktighet och inflytande genom policyprocessen. En del av
forskningen om medborgardialog vittnar om att tillit skapas genom att medborgare
görs delaktiga och får reellt inflytande. Detta skulle tala för att dialogen möjligtvis
bör ske i ett tidigt skede av policyprocessen – dock under förutsättningen att de
förtroendevalda har bestämt att policyprocessen ska vara påverkbar genom
dialogen.
Avseende frågan om hur kommunen ska arbeta för att bättre lyckas fånga flera olika
perspektiv i komplexa frågor vill vi betona vikten av planering och aktiviteter i syfte
att få en mångfald av intressenter att närvara under dialogerna. Med en
diversifierad grupp av deltagare under genomförandet av dialogen skapas
förutsättningar för att fler perspektiv ska kunna fångas in. Dock innebär detta även
att det ställs högre krav på kompetens i ledningen av genomförandet för att fler
perspektiv de facto ska kunna lyftas och tas till vara i dialogen.
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

I förfrågningsunderlaget för utvärderingsuppdraget framgår följande:
Luleå växer samtidigt som det råder stor brist på lärare. För att leva upp till den av
fullmäktige fastställda målbilden, att tillgodose barns och elevers rätt till likvärdig
kvalitativ utbildning, samt att tillvarata pedagogresurser på bästa sätt, fick barnoch utbildningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta en ny struktur för skolorna i
Luleå.
Inför barn- och utbildningsnämndens beslut om den framtida skolstrukturen
genomfördes under hösten 2015 en serie dialoger med intresseorganisationer och
medborgare i Luleå. Dialogerna leddes av en extern moderator och både tjänstemän
och politiker deltog. När dialogerna planerades och genomfördes hade Luleå
kommun ännu inte någon fastställd strategi för hur medborgardialoger ska
genomföras. Detta innebar att varken tjänsteman eller politiker hade tillgång till
tydliga styrdokument eller processbeskrivningar gällande medborgardialog i arbetet
med Framtidens skola.
När dialogerna genomfördes presenterade tjänstemännen ett underlag med olika
scenarion över tänkbara förändringar för att uppnå målbilden Framtidens skola.
Trots att tjänstepersonerna försökte tydliggöra att underlaget inte var ett färdigt
förslag kom dialogen – och senare även debatten – ofta att kretsa kring om
kommunen redan bestämt vilka skolor som skulle läggas ner eller inte. Misstron
både gentemot kommunen och till processen växte och det blev intensiva
diskussioner på många av de möten som arrangerades, men även i sociala medier
och ute i samhället i stort.
När dialogerna genomförts utarbetade barn- och utbildningsförvaltningen ett
förslag som behandlades av barn- och utbildningsnämnden och i april 2016 även av
fullmäktige. Under tiden hade ett folkinitiativ med krav på folkomröstning under
rubriken ”Nej till nedläggning av skolor och förskolor genom Framtidens skola”
genererat tusentals underskrifter och lämnades in till Luleå kommun i juni 2016.
Fullmäktige beslutade i november 2016 att avslå folkinitiativet med skälet att
fullmäktige tidigare tagit ställning i frågan och att delar av beslutet redan blivit
verkställt. I samband med att folkinitiativet avslogs beslutade fullmäktige att en
extern utvärdering av processen kring medborgardialoger i Framtidens skola skulle
genomföras. Utvärderingen ska enligt beslutet även ge förbättringsförslag inför
framtida medborgardialoger.
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1.2.

Syfte och frågeställningar

På uppdrag av Luleå kommun besvaras följande frågeställningar av denna
utvärdering1:
5. Vad blev bra i denna dialogprocess, vad kan göras bättre?
6. Vilka var de avgörande faktorerna i dialogprocessen för Framtidens skola
som gjorde att tonläget i dialogen blev högt?
7. För att skapa tillit och de goda förutsättningar för konstruktiva dialoger i
framtiden - i vilket skede bör dialogen ske, och utifrån vilka förutsättningar?
8. Hur ska kommunen arbeta för att bättre lyckas fånga flera olika perspektiv i
komplexa frågor?

1.3.

Avgränsningar och metod

Den här utvärderingen är avgränsad till de medborgardialoger som ägde rum inom
ramen för Framtidens skola under hösten 2015.
Utvärderingen har genomförts genom inläsning av relevant dokumentation och
genom intervjuer med kommunrepresentanter och deltagare i dialogerna.
Luleå kommun identifierade och föreslog relevanta intervjupersoner för
utvärderingen som bestod av förtroendevalda och tjänstemän inom kommunen,
moderator för dialogerna samt ett urval av deltagare från intressegrupper som
deltog i dialogerna hösten 2015.

1

Vi har ändrat frågornas inbördes ordning från ordningen i förfrågningsunderlaget.
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Utgångspunkter
För att besvara frågeställningarna har vi skapat en utvärderingsmodell som utgör
utvärderingens teoretiska ramverk. Utvärderingsmodellen specificerar de
grundläggande normer som vi tillämpar i vår utvärdering av medborgardialog.
Modellen grundar sig i SKL:s principer för medborgardialog. Utöver det har den
kompletterats med relevant forskning om medborgardialog. Nedan beskriver vi på
ett övergripande plan vår utvärderingsmodell.

1.4.

Planeringen av dialogen

Enligt SKL är en grundläggande princip för genomförande av medborgardialoger att
det inför dialogerna finns en god planering. En god planering medför inte per
automatik att goda resultat uppnås. En god planering av dialogen ökar dock
chanserna för att nå önskat resultat. Det finns ett antal faktorer som kommunen bör
ta ställning till inför och i planeringen av medborgardialogen. Förenklat kan man
säga att planeringen sätter de strukturella förutsättningarna för
medborgardialogen.
Vi har utgått från en standardmodell av policyprocessens olika steg för att skapa
förståelse för var i kommunens beslutsprocess olika aktiviteter har ägt rum.
Figur 1 Policyprocessen (Källa: Graham Smith2)
Problemformulering
Formulering av det
problem som ska lösas

Analys av valmöjligheter
Utredning om olika sätt att
lösa problemet

Valmöjlighetsselektion
Beslut om olika alternativ
för att lösa problemet

Implementering
Införandet av beslutad
åtgärd för hantering av
problemet

I följande tre underrubriker lägger vi grunden för hur vi ser på planering av
medborgardialogen. Innehållet grundar sig i SKL:s rekommendationer3, men har
även kompletterats med vår egen förståelse för utvärdering av medborgardialog.

1.4.1.

Önskat resultat

Grundläggande för utvärderingar oavsett om utvärderingen avser medborgardialog
eller andra typer av processer, projekt eller policyer etc. är att syftet och målet med
det som ska utvärderas ska vara styrande för utvärderingen. För att kunna värdera
resultatet av en medborgardialog är det därför väsentligt att kommunen fastslår ett
tydligt syfte och mål, vilket sedan utgör referenspunkten för utvärderingen och
vägleder utvärderaren i att svara på frågor kopplade till dialogens resultat.
Grundläggande för utvärderingar är även att syfte och mål operationaliseras i
uppföljningsbara indikatorer och att en referensmätning genomförs. Har dialogen
varit framgångsrik? Har vi uppnått önskat resultat? Svaret på dessa frågor är
betingade av dialogens syfte och mål samt utgångsläget innan genomförandet. Syfte
och mål, och även utgångsläget, ser vi därför som något som bör fastställas i
2

Se s. 22-23 i Smith, Graham, Democratic innovations: designing institutions for citizen
participation, Cambridge University Press, Cambridge, 2009
3 Se ”Handbok i utvärdering av medborgardialog” SKL. 2011.
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planeringsskedet av medborgardialogen. På ett övergripande plan bör även
kommunen besluta om en policy för medborgardialog som ska vara vägledande i
planeringen av varje enskild dialog. För att kunna svara på om syfte och mål har
uppnåtts anser vi att det är essentiellt att följa upp de mätbara indikatorerna mot
referensläget/utgångspunkten.

1.4.2.

Kontextuella faktorer

Utöver syfte och mål bör planeringen av dialogen ta hänsyn till de kontextuella
faktorerna – dvs. bakgrunden till dialogen, vilka som berörs av frågan och vad som
har hänt inom området tidigare etc. Det är viktigt att beakta de kontextuella
faktorerna vid val av metod för genomförandet av dialogen. En relevant fråga att
ställa är: i vilket skede i policyprocessen befinner vi oss? Utformningen av dialogen
bör rimligtvis anta olika form beroende på om dialogen ska användas för att
utvärdera en policy, om den ska användas för att hitta olika alternativ på att lösa ett
avgränsat problem, eller om den ska användas för att ta reda på vad
policyproblemet är.

1.4.3.

Metod för genomförande

Metoden för genomförande bör anpassas till syfte, mål och de kontextuella
faktorerna som omgärdar fallet. Metoden är oftast inget självändamål utan snarare
ett verktyg för att kunna nå önskat resultat. Kommunen bör därför noga analysera
vilka kontextuella faktorer som föreligger och välja en metod för genomförande
efter vad som är bäst lämpat för att nå det önskade resultatet.

1.5.

Riktlinjer för medborgardialog(en)

Planering och genomförande av medborgardialoger som kommunen bedriver sker,
liksom all annan verksamhet som kommunen bedriver, inom ramen för
kommunens verksamhet och kommunen som en politiskt styrd organisation. Enligt
SKL:s erfarenheter krävs att ett antal grundbultar för att medborgardialogen ska
kunna fungera som en naturlig del av kommunens styrprocess4. Det finns enligt
SKL främst fyra övergripande motiv för att genomföra medborgardialog som en del
av styrprocessen: bättre styrning, bättre tjänster, kunskapsbyggande och aktivt
medborgarskap. Även om principerna som SKL har tagit fram främst avser ett
generellt ramverk för god styrning av medborgardialog kan principerna, med viss
anpassning, appliceras på enskilda medborgardialogprojekt.
Nedan beskriver vi de centrala momenten/byggstenarna som vi anser att
kommunen bör ta ställning till vid planering och genomförande av
medborgardialog. Innehållet bygger på SKL:s riktlinjer och utvecklas i analysdelen
av denna rapport.


4

Principer för medborgardialog. Kommunen bör ta ställning till vad
man vill uppnå med medborgardialogen. Varför medborgardialog? Vad är
syftet och vad vill kommunen uppnå med medborgardialogen?

Se ” Medborgardialog som del i styrprocessen”. SKL 2013.
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Organisation. Det krävs en struktur och en organisation för att
institutionalisera medborgardialog som en del i kommunens styrprocess.
Kommunen bör därför ta ställning till vilka resurser som krävs.



Styrprocess. De flesta kommuner har en beslutsprocess från identifiering
av problem till politiskt beslut. Ett exempel är beredningsprocessen eller
policyprocessen som varierar mellan olika kommuner och i olika fall.
Kommunen bör därför ta ställning till på vilket sätt medborgardialogen ska
förhålla sig till policyprocessen i det enskilda fallet.



Dialogprocess. Kommunen bör ta ställning till hur själva dialogen ska
genomföras. Det handlar om att ta ställning till metod för genomförande.



Kommunikationsprocess. Vidare bör kommunen ta ställning till hur
kommunikation ska ske i medborgardialogprocessen. En strategi för
kommunikation bör tas fram. Hur nås medborgarna av information om
processen? Hur ska återkoppling till medborgarna ske?



Utvärderingsprocess. Det är viktigt att, redan i starten av en
medborgardialogprocess, specificera hur den ska utvärderas. Det är även
viktigt att i ett tidigt skede samla in relevant data, exempelvis för att skapa
en referenspunkt att utvärdera mot.

1.6.

Alternativa utvärderingsmodeller

Det finns även andra typer av utvärderingsmodeller som kan hämtas från
forskningslitteraturen. Dock är dessa mer specifikt avgränsade till att utvärdera
särskilda aspekter av medborgardialoger. Ett exempel är Graham Smiths5
demokratiteoretiska utvärderingsmodell som utgår från att syftet med
medborgardialogen är att maximera ett antal demokratiska värden. Ett annat
exempel är Archon Fung och Erik Olin Wrights modell Empowered Participatory
Governance (EPG)6. Även denna modell har ett demokratiteoretiskt angreppssätt
till utvärdering.
SKL:s utvärderingsmodell är till skillnad från dessa modeller mindre styrande och
kan anpassas till rådande syfte, mål och omständigheter i övrigt. Vi kommer
använda oss av dessa alternativa modeller när vi problematiserar analysen under
frågeställning 3 och 4.

5

Smith, Graham, Democratic innovations: designing institutions for citizen participation,
Cambridge University Press, Cambridge, 2009
6 Fung, Archon, Wright, Erik Olin & Abers, Rebecca Neaera, Deepening democracy:
institutional innovations in empowered participatory governance, Verso, London, 2003
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2.

Utvärderingsresultat

Frågeställning: Vad blev bra i denna dialogprocess, vad kan göras bättre?

2.1.

Iakttagelser kring planeringen av dialogen

I detta avsnitt ger vi en övergripande bild av våra iakttagelser kring planeringen av
dialogen.
Vi kan inte finna att kommunen har tagit ställning till syfte och mål med dialogen
med medborgare i Framtidens skola. Av intervjuerna med kommunföreträdare
framgår att en samsyn om syftet och målet med dialogerna har saknats. Vi kan inte
heller i något dokument finna att kommunen har fastställt syfte och mål med
dialogen.
Kommunen saknade även generella riktlinjer för medborgardialog när dialogerna
genomfördes under hösten 2015. I det skedet var riktlinjer för medborgardialog på
väg att tas fram.
Det framgår av intervjuerna att medborgardialogerna organisatoriskt har hanterats
av projektorganisationen för utredningen av Framtidens skola. Nedan redovisas den
organisatoriska skissen som vi har tagit del av.
Figur 2 Organisationsskiss över framtidens skola7

7

Se Framtidens skola, Slutrapport, Barn- och utbildningsförvaltningen, Luleå kommun,
daterad 2016-01-21.
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Av intervjuerna framgår att roller och ansvar vad gäller hantering av dialogerna har
upplevts som otydliga. Det finns en projektbeskrivning och en kommunikationsplan
för projektet Framtidens skola. Vi kan inte se att det finns en specifik projektplan
för genomförande av dialogerna. Av intervjuerna framgår att den politiska
involveringen i planeringen av dialogerna har varit begränsad.
Av intervjuerna framgår vidare att det har saknats en samsyn avseende i vilket
skede av beredningsprocessen av Framtidens skola som medborgardialogerna
hösten 2015 ägde rum. Det har inte funnits någon dokumenterad plan för i vilket
skede dialogen ska komma in i styrningen av projektet och för hur dialogen ska
förhålla sig till styrprocessen av projektet som helhet.
Enligt intervjuerna har SKL:s delaktighetstrappa vid enstaka projektmöten
diskuterats. Detta har dock inte dokumenterats i någon plan och inte heller
kommunicerats mot projektets medlemmar eller interna och externa intressenter.
Inflytandegraden har enligt de intervjuade inte varit styrande för planeringen av
medborgardialogprocessen.
I intervjuerna framkommer att det mer praktiska upplägget, planeringen för
genomförande av dialogerna och val av metod skedde nära inpå genomförandet.
Strukturen för dialogerna fastställdes samma dag som första genomförandet.
Projektet Framtidens skola lät ta fram en kommunikationsplan för projektet.
Kommunikationsplanen för projektet specificerar budskapet med Framtidens skola.
Den specificerar även att den interna dialogen ska prioriteras, dvs. dialogen med
rektorer, lärare och övrig personal inom skolan i syfte att dessa grupper ska känna
till översynen, veta varför den sker och hur de kan vara med och påverka. I
kommunikationsplanen specificeras även externa målgrupper och dialogaktiviteter
med dessa. Det finns även med i kommunikationsplanen att det ska ske
återkoppling mot dessa målgrupper utifrån inkomna synpunkter.

2.2.

Iakttagelser utifrån de intervjuades
synpunkter på vad som blev bra och vad
som kan göras bättre

De intervjuade har olika åsikter om vad som gick bra och vad som kan göras bättre.
Åsikterna är inte helt samstämmiga och går ofta isär. I sammanhanget kan
poängteras att det vid intervjutillfällena har gått ca 1,5 år sedan de första dialogerna
genomfördes. Nedan sammanfattar vi i generella drag vad som i intervjuerna har
lyfts fram avseende vad som blev bra respektive vad som kan göras bättre. Detta
innebär inte att samtliga intervjuade är ense kring varje punkt som tas upp nedan.
Vad blev bra?


Att dialogerna de facto genomfördes har uppfattats som bra, framförallt
av de intervjuade kommunföreträdarna. Argumentet för det är att
medborgarna, trots upplevda brister i genomförandet, fick träffa
företrädare från kommunen och föra dialog.
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Att intresseföreningar fick ett särskilt möte där deras åsikter framfördes
lyfts i intervjuerna fram som positivt eftersom detta säkerställde att även
vissa enskilda gruppers intressen kunde föras fram.



Moderatorsfunktionen under dialogerna har uppfattats som positivt av
de intervjuade, framförallt utifrån dennes roll att skapa ordning under
mötena. Det har även lyfts fram som positivt att moderatorn har
uppfattats som en neutral part i sammanhanget.

Vad kan göras bättre?


Några av de intervjuade kommunföreträdarna ger uttryck för att kommunen
haft en bristfällig struktur för att hantera medborgardialog eftersom
riktlinjer för medborgardialog inte fanns när dialogerna inleddes.



Utifrån intervjuerna kan vi konstatera att det inte funnits en samsyn kring
var kommunen befunnit sig i beslutsprocessen avseende Framtidens skola
när dialogerna genomfördes. Bilden hos de intervjuade kring var i
beslutsprocessen kommunen befann i samband med dialogerna varierar
från problemformuleringsfasen till att beslut avseende skolnedläggningar
redan hade fattats (se figur 1, avsnitt 1.4).



När mötena och dialogen generellt inte blev vad intressegrupperna
förväntade sig uppstod känslor av besvikelse och maktlöshet. Här lyfts fram
att det hade behövts en tydligare externt riktad kommunikation om vad
kommuns syfte med dialogen var och hur deltagarnas synpunkter skulle
hanteras. Flera intervjuade lyfter att det för att skapa tydligare
kommunikation skulle ha krävts ett tydligare syfte med
medborgardialogprocessen. Det behöver i framtida dialoger även klargöras
vilka av deltagarnas förslag och synpunkter som kommunen beaktat och
särskilt vilka förslag och synpunkter som kommunen inte har beaktat. Flera
av de intervjuade menar även att det krävs en motivering från kommunen
kring varför förslag och synpunkter inte beaktas.



Många av de intervjuade är samstämmiga i att dialogen borde ha skett
mycket tidigare i policyprocessen, även om det under intervjuerna framgår
att det finns olika åsikter om var i policyprocessen som dialogen faktiskt
ägde rum. Exempelvis föreslås att möten i syfte att inhämta åsikter och
förslag från berörda skulle ha gjorts redan innan den formella utredningen
startades.

2.3.

Vår analys - vad blev bra i denna
dialogprocess, vad kan göras bättre?

För att svara på frågan har vi först försökt att ta reda på vad som är att betrakta som
bra respektive mindre bra. Utgångspunkten har i första hand varit Luleå kommuns
syfte och mål med dialogen med medborgare i projektet Framtidens skola. Vi kan
dock inte finna att det har funnits ett tydligt specificerat syfte och mål med
dialogprocessen.
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Eftersom det inte har funnits ett tydligt specificerat syfte och mål med
dialogprocessen har vi utgått från de generella normer som SKL har tagit fram
avseende medborgardialog.

2.3.1.

Vad blev bra?

På frågan om vad som blev bra vill vi lyfta fram tre synpunkter från intervjuerna.
Att dialogerna genomfördes har generellt uppfattats som positivt av de intervjuade.
Med facit i hand har dialogerna påverkat utfallet av beslutsprocessen i ärendet
Framtidens skola. Utifrån en demokratisk aspekt kan det uppfattas som positivt.
Det är dock relevant att ifrågasätta huruvida dialogerna i sig kan betraktas som
jämlika forum för demokratiskt inflytande, utifrån att flera intervjuade har framfört
att vissa grupper har gjort sig hörda i högre utsträckning än andra. Kommunen har
förmåga att motverka ojämlikt medborgarinflytande genom att exempelvis
genomföra aktiviteter i syfte att säkerställa viss representation. En stor del av
forskningen och SKL:s arbete kring medborgardialog kretsar kring hur dialogen kan
göras mer jämlik.
Ett exempel på hur kommunen aktivt har påverkat deltagandet i dialogerna är att
vissa intresseföreningar fick delta i ett särskilt möte där deras åsikter kunde lyftas.
Ett annat exempel är moderatorns funktion som neutral part och förmåga att styra
ordningen under dialogerna och fördela ordet mellan deltagare.

2.3.2.

Vad kan göras bättre?

Utifrån intervjuerna och de dokument som vi har tagit del av drar vi slutsatsen att
den politiska referensgruppen i projektet Framtidens skola har varit involverad i för
liten utsträckning vad gäller planeringen av dialogen med medborgare. Mot
bakgrund av att forskning och erfarenheter visar att deltagarnas grad av inflytande i
medborgardialoger är avhängig formerna för den – syfte, mål och metod8 – anser vi
att syfte och mål för dialogen bör förankras politiskt. Detta kan ske genom generella
riktlinjer som i dagsläget finns i kommunen. I annat fall bör detta ske i varje enskilt
projekt.
Ytterligare en anledning att säkerställa politisk styrning av medborgardialogen
framgår av slutsatserna i den statliga demokratiutredningen (SOU: 2016:5). Enligt
utredningen kan en för svag politisk styrning av dialogen med medborgare medföra
att tjänstemännens inflytande förstärks på bekostnad av de förtroendevaldas. Vi
anser att det är viktigt för medborgardialogens legitimitet att den politiska
styrningen stärks.
Enligt SKL:s riktlinjer för medborgardialog krävs en organisation för att
framgångsrikt institutionalisera medborgardialog som en del i styrprocessen. Vad
gäller just projektet Framtidens skola kan vi inte se att det har funnits en tillräckligt
tydlig organisation för att hantera dialogprocessen. Under intervjuerna har det

8

s. 434- 435 i 2014 års demokratiutredning, Låt fler forma framtiden!: betänkande, Wolters
Kluwer, Stockholm, 2016.
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framgått bl.a. genom att flera av de intervjuade kommunföreträdarna har upplevt
en otydlighet vad gäller roller och ansvar kring dialogerna.
Avseende resurser i form av personal och tid gör vi bedömningen att kommunen
underskattade behovet från genomförandet av dialogerna och under fortsättningen
av policyprocessen. Av intervjuerna framkommer bl.a. att förvaltningen har ägnat
stora och oplanerade kraftansträngningar åt att hantera inkomna frågor från
allmänheten. Här vill vi betona vikten av att i planeringsskedet analysera risker,
resursåtgång, frigöra resurser och skapa en tydlig roll- och ansvarsfördelning som
dokumenteras.
I politiskt styrda organisationer finns en beslutsprocess från identifiering av
problem till politiskt beslut som vanligtvis uttrycks i termer av en
beredningsprocess eller policyprocess. I detta fall är Framtidens skola föremål för
en beredningsprocess. Vi kan inte se att kommunen har analyserat och tagit
ställning till hur dialogen med medborgare ska förhålla sig till beredningen av
ärendet Framtidens skola. Vi anser att kommunen i planeringsskedet bör ta
ställning till syfte och mål med dialogen med medborgare och utifrån detta planera i
vilket skede av beslutsprocessen som dialogen ska äga rum. Generellt gäller att ju
tidigare i beslutsprocessen dialogen med medborgare sker desto större
förutsättningar för påverkan på resultatet. Här ställs krav på en samsyn mellan
kommunen och deltagarna om vad som gäller. Vi tror att kommunen kan öka
chanserna för en sådan samsyn genom en ännu tydligare extern kommunikation
gällande processen från kommunikation av problembilden i stort till detaljerna
inför varje dialog.
Vad gäller just kommunikationen i planeringsfasen av dialogen och efter dialogen
gör vi tolkningen att kommunen har prioriterat intern kommunikation framför
extern sådan. Av intervjuerna framgår exempelvis att det saknas en samsyn mellan
kommunföreträdare och deltagare kring problemformuleringen i sig. Det uttrycks
bland annat i ett ständigt återkommande ifrågasättande från allmänheten av
kommunens problembild som gett upphov till Framtidens skola som projekt. I detta
sammanhang vill vi dock vara tydliga med att vår tolkning är att det inte råder en
samsyn kring problembilden hos allmänheten.
Det finns i planeringsfasen aktivitetsplaner för återkoppling till deltagarna i
dialogen. Dock menar vi att dessa inte är tillräckligt specifika, vilket till stor del kan
bero på att det från början inte har funnits ett utpekat syfte och mål med dialogen.
Vi vill härmed understryka vikten av återkoppling av dialogens resultat till
deltagarna. Detta förutsätter en noggrann dokumentation av genomförandet av
dialogerna.
Vad gäller detaljplaneringen för själva genomförandet av dialogen drar vi slutsatsen
att den har skett med för kort framförhållning. Av intervjuerna framgår exempelvis
att de sista bitarna i planeringen av genomförandet bestämdes minuter innan
mötesstarten, åtminstone i de första dialogerna. Vi anser att metoden för
genomförande av medborgardialogen behöver bestämmas och planeras utifrån
syftet och målet med dialogen för att i så stor mån som möjligt uppfylla dessa.
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Eftersom ett tydligt syfte och mål på övergripande nivå har saknats har inte heller
förutsättningarna varit optimala för detaljplaneringen.
Vad gäller medborgardialog och policyprocesser i allmänhet är det relevant att
planera hur utvärderingsprocessen ska gå till så tidigt som möjligt. Det är därför
viktigt att sätta upp mätbara mål, och i anslutning till detta, relevanta indikatorer
som möjliggör uppföljning och därmed svar på frågeställningen huruvida dialogen
har varit framgångsrik. I efterhand har det varit svårt att genomföra en utvärdering
i egentlig mening, eftersom insamlad data för relevanta delar av vad vi anser att en
utvärdering bör innefatta, har saknats.
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2.4.

Tonläget under dialogerna

Frågeställning: Vilka var de avgörande faktorerna i
dialogprocessen för Framtidens skola som gjorde att tonläget i
dialogen blev högt?
Under intervjuerna framgår att det inte råder en helt samstämmig bild bland de
intervjuade om att tonläget skulle ha varit högt i dialogprocessen. Flera av de
intervjuade håller dock med om att tonläget har kunnat uppfattas som högt.
Det finns troligtvis flera förklaringar till att tonläget i dialogprocessen för
Framtidens skola uppfattats som högt. Enligt vår tolkning finns det ingen ensam
avgörande faktor som kan förklara tonläget utan snarare en kombination av
faktorer. I sammanhanget är det även relevant att lyfta fram att de frågeställningar
som behandlar en omorganisation av skolstrukturen kan kategoriseras som en
komplex samhällsfråga (se avsnitt 4 nedan). Frågans karaktär ser vi emellertid inte
som ett oövervinnerligt hinder för dialog, utan snarare som en försvårande
omständighet som ställer höga krav på god planering och kompetens i
genomförandet under hela dialogprocessen från den förberedande fasen till avslut
och utvärdering.

2.5.

Iakttagelser utifrån intervjuerna

Nedan presenterar vi de huvudsakliga förklaringarna som ges i intervjuerna på
frågan om vilka som var de avgörande faktorerna som gjorde att tonläget blev högt.
Enligt flera av de intervjuade var problemformuleringen för allmänt hållen för hela
kommunen. När dialoger genomfördes i vissa enskilda geografiska områden kände
vissa deltagare inte igen sig i problemformuleringen. Flera av de intervjuade
deltagarna framför att när dialogerna ägde rum hade kommunen inte brutit ned
problemformuleringen för enskilda områden/skolor i tillräcklig utsträckning.
Många av intressegrupperna har pekat på faktafel i hur många lärare som
uppskattas saknas inom några år etc. Flera av de intervjuade deltagarna framförde
att de upplevde att kommunen förde fram fakta som stärkte en tes som skulle leda
fram till nedläggning av skolor, dvs. att de fakta som fördes fram av kommunen
under dialogerna upplevdes som allt för ensidig.
Samtliga intressegrupper som vi har intervjuat anger att ärendet Framtidens skola
redan vid tillfället för dialogerna upplevdes som avgjort, och att de dialoger som
genomfördes var en slags ”rökridå”. Detta påstående avvisas delvis, men inte helt,
utifrån intervjuerna med kommunföreträdarna.
I flera av intervjuerna påpekas att kommunen aldrig har tydliggjort hur inhämtad
fakta beaktats och påverkat det slutgiltiga beslutet. Detta skulle enligt flera
intervjuade innebära att medborgare som kanske till och med lyckats påverka
processen idag är besvikna över att kommunen aldrig lyssnade, av den enkla
anledningen att kommunen aldrig tydliggjorde hur den lyssnat.
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En intressegrupp kommenterade att det fanns en önskan att ha en dialog med de
politiker som skulle fatta beslutet, men istället blev de ignorerade eller hänvisade
till andra instanser.
Hela policyprocessen kring Framtidens skola gick enligt flera av de intervjuade
alldeles för fort och situationen kändes hektisk, från att förslaget presenterades och
en dialog genomfördes till att ett beslut skulle fattas, särskilt med avseende på att
beslutet upplevdes ha stor politisk dignitet.
Flera av de intervjuade menar att problemformuleringen hade fått för lite tid att
kommuniceras eller sjunka in hos de berörda. Det anges även i intervjuerna med
deltagarna att det var svårt för många att förstå varför ett beslut om skolstrukturen
skulle fattas.
I intervjuerna anges att förvaltningens personal var stressade när de behövde lämna
ut allmänna handlingar kring beslutet och svara på synpunkter och klagomål. Även
om det upplevts som positivt att deltagarna skriftligen fick chansen att lämna
synpunkter till kommunen så var svaren enligt flera av de intervjuade bristfälliga.
Flera engagerade upplever att de fortfarande (maj 2017) inte har fått svar på sina
frågor.
Enligt flera av de intervjuade deltagarna upplevdes en bristande kommunikation
från kommunens sida avseende varför kommunen har fattat det beslut som den
hade avseende Framtidens skola. De intervjuade framför att det i presentationen
om Framtidens skola (ppt) står att olika alternativ till skolstrukturen ska utredas
men att dessa alternativ aldrig kommunicerades till de berörda, trots frågor från
intressegrupper.
Flera intervjuade anger att det skapades mycket frustration och ilska då dessa inte
överhuvudtaget upplevde att förslaget som presenterades var genomtänkt eller
rimligt, och ifrågasatte den problemformulering som kommunen kommunicerade
ut.

2.6.

Vår analys – varför blev tonläget högt?

De iakttagelser utifrån intervjuerna som vi har tagit upp ovan berör delar av
dialogprocessen som vi menar kan ha föranlett ett högt tonläge under dialogerna,
men kanske främst efter dialogerna. Utifrån våra iakttagelser kan vi konstatera att
det har funnits flera relevanta faktorer som i ett inledande skede kan ha bidragit till
att försvåra en dialog mellan kommunföreträdare och allmänheten:


Det har saknats en samsyn om ärendets status i beredningsprocessen vilket
troligen har gett upphov till en misstro bland deltagare som varit av
uppfattningen att ärendet Framtidens skola vid dialogtillfällena redan varit
avgjort.



Det har saknats en samsyn kring problemformuleringen. Vissa deltagare har
inte känt igen sig den problembild och de utmaningar som kommunen lyft
fram. Kommunen har inte varit tillräckligt förberedd på att diskutera
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alternativa problemformuleringar eller alternativa lösningar på problemet
som kommunen har framfört.


Många av deltagarna var i hög utsträckning personligen berörda av frågorna
som behandlades under dialogerna.



Ju större grupp desto svårare att föra en dialog där hela gruppen har
möjlighet att delta aktivt. Enligt de intervjuade deltog upp emot 600
personer i några av dialogerna. Även avsatt tid för dialogerna har varit
begränsande ur denna aspekt.



Tiden från att kommunens problembild mer aktivt började kommuniceras
mot allmänheten, till att förvaltningens förslag presenterades och att
dialogerna genomfördes var förhållandevis kort. Detta kan ha försvårat
samsynen ytterligare mellan kommunens problemformulering och
deltagarnas förståelse för denna.



Vår tolkning är att flertalet av de deltagande i dialogerna har varit mycket
berörda av hela policyprocessen på så vis att policyprocessen har en direkt
inverkan på dessa deltagares barn. Vi menar att problemställningens
karaktär är känslig och det i sig kan ha fungerat som en katalysator för en
livlig diskussion och starka känslor.



Vår tolkning är att enskildas positioner under dialogerna och även efteråt
har varit väldigt låsta. Exempelvis framförde en representant för en av
intressegrupperna att kommunen fram till idag aldrig har lyssnat på det som
framfördes av intressegruppen. Detta trots att vi kan konstatera att
kommunen efter dialogerna tog ett beslut som i stora delar låg i linje med
intressegruppens mål. Det är åtminstone inte orimligt att hävda att
intressegruppen har påverkat beslutets utgång, vilket gör det
anmärkningsvärt att visa intressegrupper ger uttryck för att deras
synpunkter inte har beaktats.
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3.

Dialogen i förhållande till
policyprocessen

Frågeställning: För att skapa tillit och ge goda förutsättningar för
konstruktiva dialoger i framtiden - i vilket skede bör dialogen ske, och
utifrån vilka förutsättningar?
Vi angriper denna frågeställning utifrån flera perspektiv. Något givet svar finns inte.
I vilket skede dialogen med medborgare bör ske anser vi är avhängigt vilket syfte
dialogen har.

3.1.

Iakttagelser utifrån intervjuerna

Flera av de intervjuade intressegrupperna lyfter fram att tidsfönstret för processen
där allmänheten involverades i dialog var för komprimerad. Här menar flera av de
intervjuade intressegrupperna att frågans dignitet inte korrelerar på ett trovärdigt
sätt med det tidsfönster som öppnades för policyprocessen. Det anges under
intervjutillfällena att vägvalet om framtidens skola upplevdes som avgjort när
dialogerna ägde rum. Samtliga intervjuade intressegrupper har framhållit vikten av
att få komma in tidigare i beslutsprocessen.

3.2.

Vår analys – dialogen i förhållande till
policyprocessen

Utifrån de intervjuade deltagarnas perspektiv anser vi att det är tydligt att dessa
hade önskat föra dialog i ett tidigare skede av policyprocessen kring Framtidens
skola. Vidare menar de att tidsutrymmet för dialogerna var för komprimerat.
I första hand, utifrån kommunens styrningsperspektiv, vill vi dock lyfta fram att vi
anser att syftet med dialogen bör styra i vilket skede i policyprocessen dialogen ska
ske. Det finns med största sannolikhet flera andra faktorer, vid sidan om när i tid
dialogen förs, som påverkar möjligheterna till tillit och konstruktiv dialog.
Vad gäller förutsättningar för dialog menar vi att det finns ett antal kriterier som
kommunen i fortsättningen bör beakta inför ett beslut om att genomföra
medborgardialog:

3.2.1.

När bör kommunen inte genomföra medborgardialog?

Enligt SKL finns ett antal situationer där det inte är lämpligt att genomföra
medborgardialog9:


När ett beslut redan är fattat och det inte finns någon möjlighet att förändra
det.



När dialogen genomförs enbart för att man borde och det inte finns något
genuint intresse av att dra lärdom av medborgarnas synpunkter.

9
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När dialogen används för att skjuta upp ett ärende där det är svårt att fatta
beslut, men dialogen inte ses som en viktig del i beslutfattandet.

Om något av ovanstående kriterier skulle uppfyllas finns goda skäl att överväga att
inte genomföra dialog eftersom det skulle kunna fungera kontraproduktivt och
bidra till att tilliten minskar.

3.2.2.

När är situationen mogen för dialog?

I en empirisk studie av skolnedläggningar från det nationella
kommunforskningsprogrammet dras slutsatsen att ett starkt emotionellt laddat
egenintresse inte är en god utgångspunkt för att olika parter ska mötas i
kommunikativa demokratiska former. Vidare konstateras i studien att så länge som
flera av de protesterande har en stark emotionell koppling till en fråga är det svårt
att övertyga dessa om riktigheten i ett beslut med hjälp av traditionell
planeringslogik. Här menar forskarna att frågans emotionella laddning måste
bearbetas innan hänvisningar till sådant som kan framstå som logiska argument
kan göras.10
Under våra intervjuer med kommunföreträdare vittnar dessa om svårigheten att
föra fram sitt budskap om Framtidens skola. Som tidigare konstaterats i denna
rapport finns mycket som tyder på att kommunens problemformulering kring
framtidens skola inte har varit tillräckligt förankrad hos allmänheten. I
kombination med att flera deltagare var direkt berörda och sannolikt även
emotionellt berörda av ett potentiellt beslut i Framtidens skola gör vi tolkningen att
utgångspunkten för en konstruktiv dialog inte var optimal hösten år 2015.
I samma empiriska studie dras slutsatsen att ”Långa offentliga planerings- och
beslutsprocesser med utdragna medborgardialoger inte skapar bättre
förutsättningar för bättre förankrade beslut med större legitimitet – de tenderar
snarare att förstärka konflikterna.” 11 Utifrån studien rekommenderas istället korta
dialoger i om-frågan, dvs. huruvida en skola ska läggas ned, och att kommunen
istället satsar betydligt mer på att diskutera hur en enskild skolnedläggning ska gå
till. Enligt studien är en förutsättning vad gäller hur-frågan att föräldrarna till
barnen i skolan accepterar att skolnedläggningen ska ske och att det finns en
acceptans för att det inte finns några bättre alternativ till kommunens förslag på
flytt av elever12.

3.2.3.

Under vilka förutsättningar skapas tillit och konstruktiv
dialog?

Det går inte utifrån forskningen kring medborgardialog att finna ett tydligt svar på i
vilket skede av policyprocessen som det är optimalt att föra dialog, utifrån syftet att
maximera tillit eller konstruktiv dialog. Dock pekar en stor del av forskningen på att
dialogen bör ske i ett tidigt skede av policyprocessen utifrån målet att stärka
medborgerlig delaktighet och inflytande på policyprocessen. En del av forskningen
10

Se s. 40-41 i Wänström, J. (2013). Demokratisk förankring i skolnedläggningsprocesser:
Förutsättningar för medborgardialog i en känsloladdad fråga. Göteborg.
11 Se s. 41 i Wänström, J. (2013). Demokratisk förankring i skolnedläggningsprocesser:
Förutsättningar för medborgardialog i en känsloladdad fråga. Göteborg.
12 Ibid.
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menar att tillit skapas genom att medborgare görs delaktiga och får reellt
inflytande. Detta skulle tala för att dialogen möjligtvis bör ske i ett tidigt skede av
policyprocessen – dock under förutsättningen att de förtroendevalda har bestämt
att policyprocessen ska vara påverkbar genom dialogen. Som tidigare nämnt (se
avsnitt 3.2.1) finns argument emot att föra dialog i det fall ett beslut redan är fattat.
Vad gäller att skapa konstruktiv dialog, utifrån att dialogen i sig ska leda till resultat
utifrån syftet med dialogen, menar vi att förutsättningarna för konstruktiv dialog
kan gynnas av en god planering (se avsnitt 2.3). Utöver planering och kontextuella
förutsättningar som avhandlats ovan (se 3.2.2) anser vi att konkreta faktorer kring
själva genomförandet av dialogen i sig kan påverka hur konstruktiv dialogen blir.
Ett exempel från dialogerna kring Framtidens skola är valet av moderator och
denna persons uppfattade neutralitet och förmåga att leda ett konstruktivt samtal. I
intervjuerna har moderatorns neutralitet, i de fall moderatorn var en extern
konsult, uppmärksammats som en positivt bidragande faktor i dialogen.
Vi menar att själva genomförandet av dialogen bör hanteras av eller med stöd från
personer med rätt kompetens – utifrån syfte och kontext. Råder rätt förutsättningar
för dialog utifrån god planering och en gynnsam kontext bör konstruktiva dialoger
kunna realiseras med rätt kompetens under själva genomförandet.
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4.

Komplexa frågor

Frågeställning: Hur ska kommunen arbeta för att bättre lyckas fånga
flera olika perspektiv i komplexa frågor?

4.1.

Iakttagelser utifrån intervjuerna

I denna frågeställning framhåller de intervjuade vikten av en bättre strukturerad
dialogprocess.
Vissa framför i intervjuerna att ett högt upplevt tonläge mellan medborgare och
kommunföreträdare har hämmat en bredare diskussion.
Många av de intervjuade framför att framträdande politiker har kallat
engagemanget från medborgarna för ”särintressen” och tillintetgjort engagemanget
hos deltagarna genom att föra fram att medborgarna inte vill lyssna på de problem
som kommunen står inför. I intervjuerna framhålls att denna form av politiskt
negativt laddad recension av medborgarnas engagemang i sakfrågan skapade en
känsla av besvikelse. Vidare framhålls framför allt av företrädare för vissa
intressegrupper risken som detta kan innebära för att perspektiv blir frånvarande i
debatten eftersom enskilda väljer att stå utanför debatten av rädsla för att bli
offentligt recenserad av sina folkvalda.
Det uppges i intervjuerna att vissa enskilda politikers kritiserande av intressenter
har upplevts som hämmande, med innebörden att kommunen inte har uppfattats
som tillräckligt öppen för att höra medborgarnas åsikter.
SIFO:s undersökning visade att samtliga intervjuade grupper (i den
undersökningen) tyckte att lärarna är den aktör som de har störst förtroende för
gällande skolans utveckling. Samtidigt påpekades i en intervju med en
intressegrupp att kommunen inte lyckades förankra sitt förslag till beslut
tillräckligt. Detta eftersom lärare inte fick tillräckligt med utrymme i dialogen och
att de inte kunde kommunicera tillräckligt att lärare faktiskt ville jobba på stora
skolenheter (som det hade konstaterats i förarbetet).
Intressegrupper påpekade under våra intervjuer att information som kommunen
framförde under dialogerna av många deltagare uppfattades som dåligt underbyggd
och ibland felaktig. En stor del av diskussionen under dialogerna kom enligt de
intervjuade att handla om styrkan i de faktauppgifter och de antaganden som
kommunen lade fram i sin analys.

4.2.

Vår analys

Kommunen har exempelvis i sin Handbok för invånardialog exempel på olika
genomförandemetoder som kan var lämpliga för hantering av komplexa frågor. Vi
menar att genomförandemetoden i sig står för en liten del av de förutsättningar som
krävs för att lyckas fånga fler perspektiv i dialog om komplexa samhällsfrågor.
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Istället vill vi lyfta fram vikten av en god planering av dialogen med medborgare
som innefattar planerade aktiviteter i syfte att fånga upp ett brett spektrum av
perspektiv som en grundläggande förutsättning.
I syfte att fånga upp flera olika perspektiv kan ett exempel på en aktivitet vara att
kommunen identifierar och analyserar olika målgrupper som kommunen vill
involvera i dialogen. Kan olika grupper av intressenter involveras i dialogen ökar
sannolikt chanserna för att bredda perspektivet på en viss fråga. Forskningen är i
princip entydig vad gäller att insatser bör läggas på att försöka involvera politiskt
svaga grupper 13. Efter att kommunen har identifierat vilka grupper som bör
involveras i dialogen bör resurser riktas mot att involvera de grupper som utifrån en
kontextanalys anses riskera att bli underrepresenterade.
Utifrån kommunens problemformulering om Framtidens skola så som den
framställs i kommunikationsplanen och i det övriga skriftliga underlaget går den att
betrakta som en komplex samhällsfråga14. Med komplexa samhällsfrågor avses i
forskningslitteraturen frågor som ofta är omstridda utifrån att de berör många
intressenter med olika intressen och referensramar. Det kan handla om exempelvis
klimat, integration eller skolutvecklingsfrågor. Komplexa samhällsfrågor anses vara
svåra att lösa genom traditionella metoder, som exempelvis genom en sedvanlig
beslutsprocess i en kommunal verksamhet.
En potentiell lösning, som lyfts fram i forskningen, är att bredda fältet av
intressenter och aktivera dessa inom beslutsprocesser för att bygga förtroende,
hantera konflikter och tillsammans enas om hur den aktuella frågan ska hanteras15.
Vår huvudsakliga poäng som vi vill lyfta fram är att kommunen genom ett aktivt och
strukturerat planeringsarbete kan skapa förutsättningar för att lyckas bättre med att
fånga in flera olika perspektiv under genomförandet av medborgardialoger. Därmed
inte sagt att förberedelser och struktur garanterar att fler perspektiv fångas upp.

4.2.1.

En modell för dialog i komplexa samhällsfrågor

SKL har tillsammans med konsultföretaget Preera och Göteborgs universitet tagit
fram en modell för medborgardialog i komplexa samhällsfrågor. Forskarna
Alexander Hellquist och Martin Westin har studerat resultatet av användningen av
modellen i två fall och har tagit fram ett antal rekommendationer för genomförande
av medborgardialog i komplexa samhällsfrågor16. Ett av syftena med att arbeta
enligt modellen är att just fånga in flera perspektiv på en komplex fråga. I
forskningsrapporten lämnas ett antal rekommendationer om hur kommunen bör
arbeta med dialog i komplexa samhällsfrågor:

13

Det kan handla om grupper som i mindre utsträckning röstar i allmänna val.
Ritchey, Tom., Wicked Problems – Social Messes: Decision Support Modelling with
Morphological Analysis, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2011
15 Westin, Martin, Hellquist, Alexander & Calderon, Camilo, Medborgardialog om komplexa
samhällsfrågor En delrapport från följeforskarna, 2016
16 Westin, Martin, Hellquist, Alexander & Calderon, Camilo, Medborgardialog om komplexa
samhällsfrågor En delrapport från följeforskarna, 2016
14
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Sätt accepterade process- och utfallsmål. Här menar forskarna att
målen bör delas in i två delar. Utfallsmål, vilket i andra termer motsvaras av
syftet med att genomföra dialogen, och processmål som är mer avgränsade
och rör samarbetet med involverade intressenter. Här poängteras även att
det är viktigt att målen med dialogen accepteras av de involverade
intressenterna. Forskarna föreslår även en struktur i planeringen av
genomförandet som involverar ett begränsat urval av intressenter, dvs. att
medborgare och andra intressenter kan delta i avgörandet av process- och
utfallsmål.



Designa dialogen utifrån förutsättningarna. Denna rekommendation
motsvarar det vi tar upp i avsnitt 1.4.2. D.v.s. att utöver syfte och mål bör
planeringen av dialogen ta hänsyn till de kontextuella faktorerna. Som ett
exempel är det kanske inte lämpligt att genomföra en ett informationsmöte i
storgrupp om målet är att alla deltagare ska bidra aktivt.



Engagera dem som sällan är politiskt delaktiga. Detta är en
återkommande rekommendation i konstruktiv forskning om
medborgardialog. Det är även en av de frågor som SKL driver i sitt stöd till
sina medlemmar. Kortfattat kan sägas att dialogens demokratiska legitimitet
ur detta avseende vilar på jämlikt inflytande, vilket ställer krav på att inte
bara är de som är mest berörda som får komma till tals genom
medborgardialogen. I intervjuerna för denna utvärdering har just
problematiken kring ”tysta röster” diskuterats, dvs. att starka röster har
hämmat en mer perspektivrik debatt. Vi menar att kommunen kan motverka
att exempelvis endast vissa röster påverkar resultatet av dialogen dels
genom att försöka fånga in de målgrupper som i mindre utsträckning deltar
politiskt med att närvara under dialogen, och dels även genom att under
själva genomförandet av dialogen moderera samtalet så att en mångfald av
grupper får komma till tals.



Se dialogen som en balansgång. Här beskrivs processledarens roll som
en balansgång mellan olika intressenters perspektiv i syfte att öppna upp för
dialog i förhållande till att driva problemlösningen framåt. Enligt forskarna
behöver processledaren kunna anta olika perspektiv för att utmana och
stabilisera dialogen. Vi menar att det ställs krav på att processledaren har
rätt kompetens och erfarenhet för att kunna hantera rollen.

4.2.2.

Utöver genomförandemetoder krävs struktur och
kompetens

Sammanfattningsvis vill vi lyfta fram att vi anser att planering och aktiviteter i syfte
att få en mångfald av intressenter att närvara är centrala för att möjliggöra att fler
perspektiv kan berika dialogen. Vidare ställs krav på kompetens för att leda en
dialog i själva genomförandet där processledaren eller moderatorn, i det fall
kommunen väljer en metod för genomförande där en sådan funktion finns, får en
viktig roll som har inverkan på resultatet. Med en diversifierad grupp av deltagare
under genomförandet av dialogen skapas förutsättningar för att fler perspektiv ska
kunna fångas in. Dock innebär detta även att det ställs högre krav på kompetens i
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ledningen av genomförandet för att fler perspektiv de facto ska kunna lyftas och tas
till vara i dialogen.
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LULEÅ KOMMUN

INFORMATION

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Elisabeth Qvarnström

2017-08-31

Information från arbetsmarknadsförvaltningen
Ärendenr 2017/1091-3.5.3.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen informerar om arbetet med integration.

Elisabeth Qvarnström
Kommunsekreterare
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1 (1)
Ärendenr
2017/1091-3.5.3.1

LULEÅ KOMMUN

FÖRTECKNING

Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser anmälda till kommunstyrelsens
arbetsutskott 2017-09-11
Ärendenr 2016.1550-1.1.1.7

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga redovisade kurser och
konferenser till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:
Avsändare
Sveriges kommuner
och landsting
2017-08-29

Ämne
Hid.nr 2017.5742
Inbjudan till SKLs webseminarium Sakernas internet
– möjligheter för välfärd och samhällsbyggnad,
Stockholm den 18 september 2017 eller i
websändning

Kommunakuten
2017-08-21

Hid.nr. 2017.5456
Kommunal juridik och den nya kommunallagen,
Stockholm 25 oktober 2017

Regeringskansliet
2017-08-24

Hid.nr 207.5631
Nytt datum och uppdaterad inbjudan till dialog med
Kommittén om inrättandet av en delegation mot
segregation, Skellefteå den 13 oktober 2017
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Arbetsgivaravdelningen
Eva-Stina Johansson

2017-08-28

1 (2)
Ärendenr
2017/519-1.5.2.1

Personalkontorets yttrande angående medborgarförslag
avseende arbetstidsförkortning
Ärendenr 2017/519-1.5.2.1

Personalkontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget avseende
arbetstidsförkortning.

Sammanfattning av ärendet
Personalkontoret delar förslagshållarens uppfattning om att arbetsmiljön med
frågor som stress, sjukfrånvaro och god hälsa är viktiga frågor att fokusera på.
Kommunen jobbar med förebyggande hälsoarbete på olika nivåer i
organisationen för att nå en långsiktig och hållbar hälsa för alla medarbetare.
Det pågår bland annat hälsofrämjande arbeten, kunskap om ohälsa och
chefers förutsättningar.
Under senare år har det gjorts försök i olika verksamheter i landets kommuner
med arbetstidsförkortning. De flesta försök har pågått under 6-12 månader. En
gemensam uppfattning av dessa försök är att sjukfrånvaron har gått ned de
första månaderna, för att sedan gå upp igen till samma nivå mot slutet av
försökstiden. Ingen kommun har dock infört arbetstidsförkortning permanent.
Det har inte heller skett någon tillfredställande eller jämförande utvärdering
av de försök som genomförts- förutom i Göteborg.
Det senast kända projektet med försök till reducerad arbetstid är genomfört
och utvärderat i Göteborgs äldreomsorg under 2015-2016, 23 månader.
Försöksboendet hade 68 anställda undersköterskor. För att kunna täcka upp
arbetspassen anställdes ytterligare 15 årsarbetare under projekttiden.
Utvärderingen i Göteborg visar att delar av arbetsmiljön blivit bättre, medan
andra delar som den psykosociala arbetsmiljön, matvanor, sömn, eget ansvar
för utveckling samt kondition och BMI är oförändrad. Sjukfrånvaron har dock
minskat även om projektboendet hade en låg sjukfrånvaro inledningsvis.
Effekterna av en förkortad arbetstid på längre sikt än detta försök är okända.
Det finns inte något jämförbart försök som varat lika länge (två år).
Försöksboendet har återgått till ordinarie arbetstider, efter projektets slut.
Om vi ska bibehålla samma service och kvalitet till Luleå kommuns
medborgare som idag, är vår bedömning att det skulle behöva anställas 2025% fler årsarbetare om föreslagen arbetstidsförkortning genomfördes. Detta
skulle innebära stora svårigheter och kostnader för kommunen att
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Arbetsgivaravdelningen
Eva-Stina Johansson

2017-08-28

kompetensförsörja sina verksamheter, eftersom det redan idag är
arbetskraftsbrist inom många områden.

Beslutsunderlag



Medborgarförslag, KLF Hid: 2017.5830
Bilaga till medborgarförslag, KLF Hid: 2017.2056

Eva-Stina Johansson
HR strateg

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kanslikontoret
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2 (2)
Ärendenr
2017/519-1.5.2.1
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Kvalitet & samhällsutveckling
Maria Bergman

2017-09-01

1 (2)
Ärendenr
2017/1095-2.4.3.3

Finansiering av projekt Näringslivsutveckling med
crowdsourcing som metod
Ärendenr 2017/1095-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kvalitet & samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsens
arbetsutskott besluta att anslå 130 tkr år 2017 och 150 tkr år 2018 (totalt
280 tkr) till projektet Näringslivsutveckling med crowdsourcing som
metod,
2. Medel anvisas från anslaget för EU-finansiering,
3. Som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för
projektfinansiering med undantag för 2017 där medel utbetalas i
förskott, för år 2018 utbetalas 100 tkr i förskott i januari 2018.

Sammanfattning av ärendet
Projektet syftar till att erbjuda det lokala och regionala näringslivet en
plattform för affärsutveckling genom crowdsourcing. Crowdsourcing innebär
att flera aktörer samverkar för att nå effektiva resultat. I ett längre perspektiv
är målsättningen att utveckla Luleå som en europeisk nod för crowdsourcing.
Inom ramen för projektet kommer Crowdsourcing Week Arctic Circle att
genomföras och ha en tydligare internationell prägel (konferens/workshop
som genomförs i både Luleå och Vuollerim), liksom insatser för att etablera
Luleå som en nod för Crowdsourcing.
Lapland Voullerim AB är projektägare och ansöker om 280 tkr från Luleå
kommun. Projektets totala budget för 2017-2018 är 2 074 tkr. Övrig
projektfinansiering förutsätts ske från Energimyndigheten (200 tkr), regionala
intressenter (200 tkr), sponsorer (1 200 tkr) och deltagaravgifter (194 tkr).
Därutöver finns egen tid från projektägaren och Luleå Näringsliv AB.
Kvalitet & samhällsutveckling menar att projektet kan skapa förutsättningar
för det lokala näringslivet att ta del av internationella nätverk och nya
metoder för utveckling.

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)
Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
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Kommunledningsförvaltningen
Kvalitet & samhällsutveckling
Maria Bergman

2017-09-01

2 (2)
Ärendenr
2017/1095-2.4.3.3

Lappland Vuollerim AB, ekonomikontoret, kvalitet & samhällsutveckling
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Till
Kommunledningsförvaltningen
Luleå Kommun
Ansökan gällande näringslivsutveckling med Crowdsourcing som metod
Bakgrund
Luleå Kommun har fått erbjudande att leda utvecklingen av en Europeisk plattform för
Näringslivsutveckling, med namnet Crowdsourcing Week Arctic Circle nedan kallad med
förkortningen – CSW.
Lokal utveckling med globala perspektiv skapar drivkraft för en hållbar
samhällsutveckling. I detta spänningsfält möts också innovationskraft och nya
samarbetsformer.
Facebooks etablering i Luleå har också visat på betydelsen av infrastruktursatsningar
med utgångspunkt inom ICT sektorn och begrepp som Internet of Things har fått en
tydligare roll i Luleås näringslivsutveckling. Crowdsourcing är ett internationellt
begrepp som knyter samman både personer och orter där betydande innovationskraft
och näringslivsutveckling skapats. En rad konferenser har under begreppet
Crowdsourcing Week arrangerats de senaste åren. Bryssel, Johannesburg, Tehran,
London, Jakarta, Geneva och Singapore för att nämna några. Under 2015 arrangerades
en första Crowdsourcing Week i Sverige och Vuollerim.
Crowdsourcing är ett begrepp för en rad olika metoder för bred samverkan för att
snabbare nå effektiva resultat. Till exempel ett verktyg för att spetsa lokal, regional
kompetens med internationell expertis för lokal och regional näringslivsutveckling.
Med hjälp av CSW:s kommunikationskanaler byggs nätverk över traditionella gränser
där resurssamordning, jämställdhet stimuleras och utvecklar metoder för samverkan
internationellt, nationellt och lokalt.
I samarbete med internationell expertis och lokala nätverk i Norrbotten har CSW blivit
testade i både Luleå och landsbygdsorten Vuollerim. Utfallet från dessa tester är positiva
och grundaren för CSW har för avsikt att etablera den Europeiska plattformen för
Crowdsourcing i Luleå och Norrbotten. Målbilden är en europeisk Crowdsourcing Week
Arctic Circle i Luleå och Norrbotten. En europeiskt utvecklingsarena för
crowdsourcing och en möjlighet att lyfta den arktiska potentialen internationellt.
Jämförbart med till exempel utvecklingscentra för IT och kommunikation i Helsingfors
(Slush) och Austin (South by Southwest® (SXSW®).

Mål och syfte
Att etablera ett Europeiskt utvecklingskluster för Crowdsourcing i Luleå. För Luleå
innebär lokaliseringen av ett europeisk nav och utvecklingscenter för Crowdsourcing
en ökad attraktion av nya internationella näringslivskontakter och nya internationella
samarbeten.
Syftet är att erbjuda det lokala och regionala näringslivet nya marknader och resurser
för den egna utvecklingen. Luleå har genom CSW möjligheter att intressera och
engagera regionen med nya affärsmetoder till stöd för ökad och diversifierad
näringslivsutveckling. Luleå Näringslivs AB har medverkat och kommer att medverka
som partner i utvecklingsarbetet.
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CSW ger positiva synergier i relation till det förändringsarbete som redan pågår och till
stöd för det internationella varumärkesarbete som kommunen tidigare byggt upp.
Därtill så kan CSW förstärka och stimulera satsningar på nya näringslivsområden som
tex utveckling av datacenter, spelindustri och grön energiomställning.
Etableringen av en europeisk plattform i Luleå stärker också internationella samarbeten
utanför Europa. Området inkommande turism stimuleras och bidrar till icke oväsentliga
inkomster för kommunens turistnäringar.

Målgrupper
En Europeisk HUB och utvecklingskluster för Crowdsourcing betyder att både
myndigheter, privata, kooperativa och offentliga organisationer och företag erbjuds nya
kontaktytor samt stimulans till resursallokering, metodutveckling för finansiering inom
flertalet verksamhetsområden. Dessa organisationer är de primära målgrupperna under
tiden för uppbyggnad. Målgruppen utgörs också av internationella nätverk inom
begreppet Crowdsourcing såsom investerare, näringslivsutvecklare och sk “startups”
företag inom olika sektorer.

Aktiviteter
Under 2017 har aktiviteter genomförts som förberedelser till det första årets event
under senare delen av Mars 2018. Möten och presentationer har genomförts med
regionala intressenter och partners vid årets Almedalsvecka. Under 2018 planeras även
seminarier i anslutning till Almedalsveckan för att förankra Luleås roll och arbete med
begreppet Crowdsourcing. Detta såväl inom områden för näringsutveckling, stads och
regionutveckling såväl som område för demokratiutveckling. Siktet är inställt på en
utveckling av en europeisk Crowdsourcing plattform som skall vara på plats under
2020. Utvecklingen av arbetet sker i nära samarbete med olika näringslivs- och
regionala organisationer och myndigheter i Norrbotten som vi ser som partners till det
pågående utvecklingsarbetet. Sedan 2015 har Crowdsourcing Week Arctic Circle
etablerat ett samarbete med Luleå Tekniska Universitet, LTU som blir en viktig
samarbetspartner i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Som partner för den europeiska plattformen så ges Luleå och Norrbotten också
synlighet vid samtliga internationella event som CSW organiseras.

Resultat
Crowdsourcing i Luleå och Norrbotten är en långsiktig satsning som sker stegvis från år
2017 till 2020. Denna ansökan avser utvecklingsarbete under det första året
2017/2018.
Näringslivets utveckling i form av både etablerade företag men också nya framväxande
företag stimuleras genom Crowdsourcing Week Arctic Circle. Olika typer av
investeringsprogram kommer att lyftas fram som tex Crowdfunding och Gröna
obligationer. Exempel från tidigare program med CSW har visat hur nya starts-ups fått
mentorshjälp från framgångsrika Crowdfunding modeller. Vår ambition är att särskilt
uppmärksamma utvecklingsområden som förnyelsebar energi,
bostadsområdesförnyelse, turism och transporter/mobility. Digitala
utvecklingsprogram med sk block-chain teknologi blir inslag i några av
programområdena. Ett resultat av Crowdsourcing Week är att samarbeten etableras
över traditionella sektorsområden och stimulerar resursallokering inom näringslivet
och oftast I samarbete mellan olika sektorsområden.
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Finansieringen av utvecklingsarbetet skall ske med hjälp av samarbetspartners och skall
ej bli beroende av kommunala medel. Den totala budget för arbetet under 2017-2018
uppgår till drygt 2 miljoner SEK.
Crowdsourcing weeks verksamheter skapar intresse som på sikt innebär
självfinansiering.

Budget
För att fortsätta utveckla 2018 års aktiviteter i Luleå med regionala och globala
intressenter så har vi beräknat följande planeringskostnader:

Utgifter 2017
Projektledning
- Projektledning – 5 personer, möten, ansökningar och samordning
med partners 366 timmar á 850 SEK
- Intervjuer och workshops med regionala och internationella
intressenter – Energimyndigheten mfl
Inbjudningar och presentationer med presumtiva partners
(design/layout) 30 timmar á 65 SEK 19.500
Presentation av Luleå vid CSW Seattle Summit 6 oktober 2017
(marknadsföring/utlägg) –
Utgifter summa 2017

311.100

19.500
15.000
379.600

Utgifter 2018
Projektledning (5 personer deltid) 750 timmar á 850 SEK tim
- programutveckling och samordning med nationella och
internationella partner och workshops relaterade till
uppbyggnaden av ett internationellt cluster på temat
Crowdsourcing

635.400

- Marknadsföring – inkluderande annonser, sociala medier,
trycksaker, lay out o design

487.500

- Talare, resor och logi
- Material – program
- Lokaler, transporter, talare och teknik

162.000
24.000
385.000

Summa utgifter 2018

1.693.900

Total kostnader 2017-2018

2.073.500

Intäkter 2017 - 2018
Luleå Kommun
2017 – 130.000 och 2018 - 150.000

280.000

Deltagare (beräknat)

194.475

Sponsorer
Beräknat 6x200.000

1.200.000
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Energimyndigheten
Regionala intressenter

200.000
200.000

Totala intäkter 2017-2018

2.074.475

Det behöver poängteras att Lapland Vuollerim AB har bidragit till att bjuda in
internationell expertis till utveckling av begreppet Crowdsourcing och har använt
metodiken i sin egen verksamhet för att få till utveckling i hemorten en ort med 60
företagsbildningar och 40 ideella organisation med en befolkning på 800 invånare.
I samband med ett pilotprogram för 3 år sedan etablerades ett internationellt nätverk
som nu har förutsättningar att stärka regionens näringslivsutveckling. Vuollerim vill
bidra med sin kunskap och som samarbetspartners med Luleå Kommun och Luleå
Näringslivs AB etablera ett Crowdsourcingkluster i Luleå som ett samspel mellan stadsoch regionala intressenter med globala perspektiv. Under 2016 och 2017 har Lapland
Vuollerim lagt ner planerings och projektlednings insatser från som hittills uppgått till
ca 560 000 SEK i form av eget arbete. Därtill har samarbetspartnern Luleå Näringslivs
AB bidragit med 77.000 SEK.
Mot bakgrund av ovanstående hemställer Lapland Vuollerim AB
att få projektledaransvaret i ett samarbete med Luleå Kommun och Luleå Näringslivs AB
för att etablera ett Europeiskt Crowdsourcingkluster i Luleå benämnt Crowdsourcing
Week Arctic Circle.
Att Luleå avsätter projektmedel för Crowdsourcing Week 2017-2018 till ett belopp av
280.000 varav 130.000 avser 2017 och 150.000 avser 2018. Vi hemställer också att
medel förskotteras för projektet under 2017.

Kaj Embrén, Projektkoordinator
Lapland Vuollerim
Box 30, 960 30 Vuollerim
Referens:
Lapland Vuollerim är ett bygdebolag med ett 50-tal delägare. Företaget använde crowdsourcing
såväl som som crowdfunding vid uppstarten. Det arbetssättet är vanligt sedan lång tid tillbaka i
Vuollerimbygden och har satt Vuollerimbygden på världskartan vad det gäller lokal “common
good economy”och crowdsourcing .
Epi Ludvik, grundare för Crowdsourcing Week, uppmärksammade detta hösten 2014 och
organiserade tillsammans med Lapland Vuollerim det första Crowdsourcing Week i Sverige och
det första CSW Summit event någonsin på landsbygden, mars 2015 i Vuollerim. Två år senare
arrangerades en ny CSW Summit i Sverige, denna gång i Luleå och Vuollerim. Se bilaga x artikel
LAND, ”Obama och Löven - åk till Vuollerim!
Lapland Vuollerim är initiativtagare till ett långsiktigt samarbete mellan Luleå Kommun och
Crowdsourcing Week för att kunna förlägga det Europeiska Navet för Crowdsourcing till Luleå
och Norrbotten regionen. Detta i stor konkurrens med andra Europeiska storstäder.
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Lapland Vuollerim har i snart 10 år engagerat sig globalt i socialt kapital, gräsrotsengagemang
och folkkapital kopplat till innovation och samhällsutveckling. Detta har resulterat i många
internationella nätverk och kontakter inom detta nya område.
Företaget kom till genom ett bygdeinitiativ och producerar, paketerar och marknadsför
högkvalitativa och unika arktiska natur och kulturupplevelser i Vuollerim och i regionen för att
stärka den lokala och regionala ekonomin. All vinst ååterinvesteras i bolaget och i bygden.
Lapland Vuollerim är också medlem av Svenska Ekoturismföreningen och är certifierad med
Naturens Bästa. Under 2014 blev företaget utsett till ett av världens tre bästa innovativa ekoturism företag av World Travel & Tourism Council.
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Finansiering av projekt Kompetenscentrum Cloudberry
Datacenters 2017
Ärendenr 2017/589-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 400 tkr år 2018 och
300 tkr år 2019, totalt 700 tkr, till projektet Kompetenscentrum
Cloudberry Datacenters.
2. Medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering,
3. Som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för
projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Kompetenscentrum Cloudberry Datacenters ska verka för att etablera Sverige
som ett globalt kraftcentrum och nav för världsledande kompetens inom
energi- och resurseffektiva datacenter.
Cloudberry ska bidra till att förstärka och ta fram ny kunskap samt
förbättra såväl teknik som användning ytterligare. Engagemang från
näringsliv och samhälle ska göra att forskningen kommer till nytta i form av
innovationer och nya produkter och tjänster. Programmet ska vara till nytta
för energibolag, leverantörer till datacenter och deras underleverantörer (t.ex.
byggföretag, installationsföretag och IT-företag), datacenteroperatörer,
arkitekter, konsulter, forskare och andra organisationer som kan dra nytta av
den kompetens som skapas hos kompetenscentrumets deltagare.
Projektet har tre huvudsakliga forskningsområden:
 energisystemnivån,
 datacenternivån och
 mjukvaru-/datamolnnivån.
Forskningen i projektet är tvärvetenskaplig till sin natur och kommer att
involvera forskare från många discipliner. All forskning har energi- och
resurseffektivitet som gemensam utgångspunkt och ett holistiskt
perspektiv enligt devisen “från mark till moln”. Vid behov används SICS ICE
(forskningsinstitut i Luleå) provmiljö för storskaliga tester och experiment för
att verifiera och demonstrera resultat.
Luleå tekniska universitet är projektägare och budgeten uppgår till 26 000 tkr
för projektperioden som är två år. Från Luleå kommun uppgår sökt belopp till
800 tkr. Övrig finansiering förväntas ske från Energimyndigheten (10 000 tkr),
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Luleå tekniska universitet (8 000 tkr), Region Norrbotten (3 600 tkr), SICS ICE
(2 000 tkr) samt Skellefteå- och Bodens kommuner (800 tkr vardera).
Kvalitet & samhällsutveckling menar att utvecklingen av ett
kompetenscentrum för datacenter ligger i linje tidigare prioriteringar.
Ambitionen bör vara att näringslivets bidrag ökar med tiden.

Beslutsunderlag
Programbeskrivning (bilaga)
Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Luleå tekniska universitet
Ekonomikontoret
Kvalitet & samhällsutveckling
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Programbeskrivning för

Cloudberry Datacenters
Etapp 1 2018-2019
Förslag till kompetenscentrum vid Luleå tekniska universitet i
partnerskap med RISE SICS North och deltagande
industriparter
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1 Sammanfattning
Storskaliga IT-infrastrukturer i datacenter är en av huvuddelarna i ICT-infrastrukturen runt
vår jordglob. Databehandling växer kraftigt på grund av digitaliseringen, som medför en stor
tillväxt i den energiintensiva datacenterindustrin. Dessa system är komplexa och involverar
mark, byggnader, vatten, el, kyla, IT-mjukvara och IT-hårdvara. Kompetensen inom den
svenska datacenterindustrin behöver bli starkare och breddas för att ta hand om denna
komplexa verksamhet, få ordentlig utväxling på tillväxten och bidra till minskad
energianvändning.
Mot bakgrund av denna utveckling, föreslår Luleå tekniska universitet (LTU) i partnerskap
med RISE SICS North (SICS) och deltagande industriparter ett nationellt kompetenscentrum
inom energi- och resurseffektiva datacenter, Cloudberry Datacenters (nedan förkortat
Cloudberry), där visionen är att etablera Sverige som ett globalt kraftcentrum och nav för
världsledande kompetens inom området.
Kompetenscentrumet avser att genomföra ett 10-årigt forskningsprogram med syfte att utföra
högkvalitativ forskning inom området gröna och energieffektiva lösningar för datacenter och
moln1, främst i form av doktorandprojekt vid LTU och SICS. Det övergripande målet är att
utgöra ett nav avseende forskning, utveckling, kunskapsbildning och implementering inom
datacenterområdet. Centrumet ska bidra till att förstärka och ta fram ny kunskap samt
förbättra såväl teknik som användning ytterligare, på ett sätt som är tillämpbart regionalt,
nationellt och internationellt. Engagemang från näringsliv och samhälle garanterar att
forskningen kommer till nytta i form av innovationer och nya produkter och tjänster. Vidare
ger kompetenscentrumet konkreta möjligheter till samverkan mellan industrins FoU-insatser
och den forskning som bedrivs vid LTU och SICS.
Den föreslagna verksamheten bygger vidare på en satsning som startade 2013 och drar nytta
av det breda kontaktnät inom datacenterbranschen som LTU och SICS skapat sedan dess.
Forskningsprogrammet tar sin utgångspunkt i vår vision och identifierade utmaningar och är
indelat i forskning på energisystemnivån, datacenternivån och mjukvaru-/datamolnnivån.
Cloudberry består av flera framstående forskare och ledande datacenteraktörer från olika
sektorer. Avnämare är energibolag, leverantörer och deras underleverantörer till datacenter
(t.ex. byggföretag, installationsföretag och IT-företag), datacenteroperatörer, konsulter,
forskare och andra organisationer som kan dra nytta av den kompetens som skapas hos
kompetenscentrumets deltagare.

1

Moln eller datormoln består av en mängd oberoende datorer som tillsammans erbjuder processorkapacitet och
lagring för en eller flera tjänster över Internet
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Denna programbeskrivning täcker etapp 1 som avses bedrivas under perioden 2018-2019 och
har utarbetats i en förstudie som bedrivits med stöd av Energimyndigheten2 under våren
2017.

2 Programmets inriktning
2.1 Vision
Dagens energisystem har sin grund i industrialiseringen. Framtidens energisystem måste
anpassas till de krav som det nya, digitaliserade, samhället ställer på produktion av IT-tjänster
i storskaliga datacenter. Visionen är därför att:
● bidra till att minimera energianvändningen i datacenter genom utveckling av ny
teknik, processer, metoder och strategier för ökad effektivitet som en del i det
framtida hållbara samhället,
● bidra till att minska de globala CO2-utsläppen med hjälp av datacenter som en
möjliggörare för morgondagens IT-tjänster som bidrar till att energianvändningen i
samhället som helhet minskar,
● ge ett bidrag till effektivare energisystem som helhet genom integrering och
användning av datacenter i dessa, t.ex. genom lastbalansering och styrning av
databearbetning/beräkning till geografiska platser utifrån miljö- och
energieffektivitetsskäl
● minimera de IT-relaterade CO2-utsläppen genom att utveckla teknik som möjliggör
ytterligare, effektivare och flexibel flytt av IT-last och data mellan olika delar i ett
distribuerat nätverk av små till stora datacenter inklusive slutanvändarenheter.
Cloudberrys roll för att uppnå denna vision är att etablera Sverige som ett globalt
kraftcentrum och nav för världsledande kompetens inom energi- och resurseffektiva
datacenter.

2.2 Syfte och framgångsfaktorer
Syftet med föreslaget kompetenscentrum är att i samverkan mellan akademi och näringsliv
vidareutveckla kompetensen inom datacenterområdet för att via forskning, utveckling,
innovation och verifiering via tester och experiment i en fullskalig prov- och forskningsmiljö
möjliggöra implementering av innovativa och resurseffektiva lösningar.
Kompetensuppbyggnaden inom Cloudberry leder till en förstärkning av befintliga svenska
bolag med produkter och tjänster för datacenter samt ökad attraktionskraft för att etablera
datacenter i Sverige, men också att nya produkter, tjänster och företag som är leverantörer till
datacenteroperatörer globalt kommer att växa fram. Alla dessa delar leder till ökade
2

Projektnr 43090-1, Dnr 2016-008011
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exportintäkter. Därutöver kommer ett väl fungerande kompetenscentrum att attrahera
ytterligare finansiella resurser och annan forskning till universitetet och övriga deltagande
parter.
Forskningen inom programmet ska vara av hög akademisk kvalitet och industriell relevans
för att understödja utvecklingen inom kunskapsområdet. Detta gäller såväl
kompetenshöjningen via forskarutbildning och annan vetenskaplig meritering som det
industriella behovet av teknisk kompetens och personal inom området. Programmet ska vara
till nytta för energibolag, leverantörer till datacenter och deras underleverantörer (t.ex.
byggföretag, installationsföretag och IT-företag), datacenteroperatörer, arkitekter, konsulter,
forskare och andra organisationer som kan dra nytta av den kompetens som skapas hos
kompetenscentrumets deltagare.
På ett övergripande plan ska centrumets verksamhet främst fokusera på kompetenshöjning i
akademin, företag och offentliga organisationer. Viktiga framgångsfaktorer för centrumet är
således:
● att fungera som en kraftsamlande plattform i Sverige för integrerad
kunskapsutveckling inom energi- och resurseffektiva datacenter. Detta innebär att
svensk FoU stärks och blir kostnadseffektiv,
● att stärka den nationella kompetensen inom akademin för att möta den ökade
efterfrågan av kvalificerade forskare inom akademin och de kunskapsintensiva
företagen,
● att bedriva världsledande FoU med stor bredd och stort djup för att driva och stödja
process-/teknikutveckling med dess spridning och nyttiggörande,
● att vara en stark samarbetspartner för internationella aktörer och bidra i europeiska
och globala program för att stärka kompetensuppbyggnaden inom området energioch resurseffektiva datacenter.

2.3 Mål och effekter
2.3.1 Övergripande mål och effekter
Centrumets verksamhet kommer att bidra till en positiv utveckling i linje med syftet. De
övergripande målen för programmets forskning är - helt i linje med visionen - att bidra till att
minimera energianvändningen i datacenter, minska de globala CO2-utsläppen och ett
effektivare energisystem som helhet.
Utöver bidragen till förbättringar inom energisystemet kommer en viktig effekt av ett
kompetenscentrum vara det humankapital med individer som utbildats inom Cloudberry.
Doktorander (och övriga forskare) kommer att tillägna sig en bättre industriell förståelse och
bli ännu mer användbara och anställningsbara för industrin jämfört med om projekten drevs
utanför ramen för ett integrerat kompetenscentrum.
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Inom innovationsområdet kommer tillgång till nya ideer, know-how, teknologier, tekniskt
stöd, test och verifiering, interaktion med andra företag, tillgång till utrustning och faciliteter
samt anställning av ingenjörer och doktorer att bidra.
Ekonomiska effekter kommer att kunna ses som tillväxt i företagen i datacenterbranschen,
där tillgång på kunskap och kompetens är avgörande.
Effekter på de akademiska parterna kommer också att kunna ses i utveckling av
utbildningsinnehåll (på alla utbildningsnivåer) samt utveckling av samverkansformer.
Programmet ger goda möjligheter till uppbyggnad av en kritisk massa av forskare inom
viktiga forskningsområden, investeringar i labbutrustning och ökad samverkan mellan
forskare från olika forskargrupper. Därutöver skapas bättre förutsättningar för skräddarsydda
uppdragsutbildningar för industrin och involvering av gästföreläsare från industrin i
universitetsutbildningar.
För företagen (både bland deltagande parter och andra företag) kommer effekter som
kunskapsuppbyggnad, kompetensutveckling och förbättrade rekryteringsmöjligheter att
synas. Ökad samverkan och utbyte med akademi och övrig industri samt tillgång till viktig
infrastruktur, möjligheter till avknoppningsföretag, patent-, produkt-, tjänste-, metod-,
process- och strategiutveckling bidrar också. Dessutom kan utlandsägda bolags FoUoIavdelningar i Sverige stärkas.
På samhällsnivå är digitaliseringen en viktig utmaning. Långsiktig kunskapsuppbyggnad och
kompetensförsörjning i relation till digitaliseringen är viktiga effekter, liksom att Cloudberry
kan attrahera personer att komma till Sverige med sin kompetens. Därutöver är den
kompetens som byggs upp viktig för den nödvändiga energi- och resurseffektivisering som
behövs vid omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle i vid bemärkelse.

2.3.2 Programspecifika mål för etapp 1 (2018 - 2019)
Specifika mål för programmet (med angivna mätbara indikatorer inom parentes) är att
● verksamheten uppfyller kraven på högsta vetenskapliga excellens;
○ centrumets forskare publicerar sig och refereras flitigt i erkända vetenskapliga
sammanhang (minst 5 vetenskapliga tidskriftspublikationer och 5
konferenspresentationer per år);
○ centrumet och dess forskare efterfrågas som samarbetspartners i
internationella projekt och som experter i betygsnämnder, vid
tjänstetillsättningar, för granskning av forskningsansökningar och som referees
i internationella vetenskapliga tidskrifter (mer än 5 internationella
sampubliceringar per år);
○ centrumet medverkar i och genomför forskarutbildning med gott djup och god
bredd (minst 8 doktorander anslutna till kompetenscentrumet under etappen).
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● åstadkomma innovation genom samverkan mellan forskare från olika discipliner samt
mellan forskare och näringsliv;
○ centrumet och dess forskare genererar ny och originell kunskap;
○ centrumet och dess forskare genererar innovationer som kan nyttiggöras av
olika datacenteraktörer;
○ centrumet, dess forskare och industriparter genomför storskaliga prov i SICS
ICE provmiljö för att ta forskningsresultaten vidare till utprovade
innovationer.
● forskningen sker utifrån ett företagsperspektiv vilket säkerställer intresset från
näringslivet;
○ centrumet och dess forskare genererar kunskap efterfrågad såväl av centrumets
deltagare som av övriga aktiva inom datacenterområdet;
○ centrumet och dess forskare genererar forskningsresultat som tillämpas av
deltagarna genom faktisk implementering i deras verksamhet (minst 75%
mycket nöjda deltagare i årlig uppföljning).
● samutnyttjande av forskningsinfrastrukturer, labbutrustning, mätinstrument, SICS ICE
provmiljö, etc. är en naturlig del av samarbetet
● Kompetenscentrumet fungerar som ett samlat nationellt kompetenscentrum, där
aktörer kan få hjälp med datacenterrelaterade problem och där nya forskningsfrågor
väcks vilket genererar ny forskning
● Kompetenscentrumet bidrar till nya konstellationer, forskningsprojekt, produkter,
tjänster och företag
● utgöra en mötesplats för forskare, personal från industrin och övriga intresserade vid
egna konferenser, internationella forskarkurser, etc. (minst 40 deltagare från
universitet, institut och företag per tillfälle)
● bredda den finansiella basen genom att attrahera tillkommande finansiering vid sidan
av trepartsavtalet (med minst samma belopp som den kontanta delen inom
kompetenscentrumet)

2.4 Forsknings-, utvecklings- och teknikområden
2.4.1 Utgångspunkter och översikt
Forskningens inriktning i första etappen utgår från kompetenscentrumets vision att
Cloudberry bidrar till att etablera Sverige som ett globalt kraftcentrum och nav för
världsledande kompetens inom energi- och resurseffektiva datacenter. Forskningen baseras
på en omvärldsanalys och tidigare forskning och innovationsverksamhet hos LTU, SICS och
deltagande industriparter.
Sex huvudsakliga utmaningar utgör forskningens utgångspunkt:
● Snabb etablering av energi- och resurskrävande (mega)datacenter
● Utveckling av energisystemen med ökad andel förnybar energi, volatilitet i
produktionen och smarthet i elnäten,
7
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● Ökade krav på energi- och resurseffektivitet inom utformning av datacenterbyggnader
samt system för kylning och värmeåtervinning,
● Nya former för effektiv elförsörjning i datacenter,
● Explosionsartad digitalisering inom både konsument- och företagssektorerna
● Realisering av mjukvarubaserade tjänster i datamoln (eng. cloud computing)
Programmet har delats in i tre huvudsakliga forskningsområden, som klustrar forskning på
energisystemnivån, datacenternivån och mjukvaru-/datamolnnivån. Forskningen är
tvärvetenskaplig till sin natur och kommer att involvera forskare från många discipliner. All
forskning har energi- och resurseffektivitet som gemensam utgångspunkt och ett holistiskt
perspektiv enligt devisen “från mark till moln”. Vid behov används SICS ICE provmiljö för
storskaliga tester och experiment för att verifiera och demonstrera resultat.
Följande övergripande forskningsfrågeställningar har identifierats:
● Hur kan datacenters potential att agera som “smarta” aktörer i energisystemen som
helhet bäst utnyttjas?
● Hur ska byggnader och system för kylning, värmeåtervinning, automation och
elförsörjning utformas för att uppnå maximal energi- och resurseffektivitet i
datacenters funktion?
● Hur ska mjukvara och andra komponenter i datamoln utformas för att uppnå maximal
energi- och resurseffektivitet?
Bilden nedan visar hur de olika forskningsområdena hänger samman och vilka delområden
som är kopplade till resp. forskningsområde.
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Figur 1: Forskningsområden med delområden
I kapitel 3 (“Bakgrund”) motiveras utmaningarna och där finns en bakgrundsbeskrivning med
pågående forskning och teknikutveckling inom området. Centrumet kommer att bedriva
forskningsverksamhet i framkant inom respektive område, dvs. på energisystemnivån,
datacenternivån och mjukvaru/datamolnnivån. Den programmässiga tyngdpunkten kommer
att ligga på projekt inom datacenternivån där cirka 50% av resurserna planeras att allokeras.
Speciellt med programmet är dessutom att områdena integreras, vilket ökar möjligheterna till
att nyvunnen kunskap bättre kan omsättas i praktiskt genomförbara system och
konstruktionslösningar och därmed i realiteten också bidra till en ökad energi- och
resurseffektivitet i datacenter. Detta innebär att ytterligare en forskningsframkant etableras,
den transdisciplinära integrationen av kunskap. Det finns inget motsvarande
kompetenscentrum av detta slag inom datacenterområdet i Sverige.
I de följande avsnitten beskrivs respektive forskningsområde och tillhörande delområden.

2.4.2 Datacenters interaktion med energisystemet
Datacenter är elenergiintensiva anläggningar som får en allt mer påtaglig roll i det svenska
elnätet. Kraven på tillförlitlighet leder till att elförsörjningen ofta kräver redundans med
separata matningsledningar till datacentren. Facebooks etablering i Luleå har medfört ett
sådant effektbehov att en ny högspänningsledning har behövt dras fram till de två
datacentren.
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Stabil elförsörjning med stor andel förnybar el, kallt klimat och bra fiberinfrastruktur är
viktiga faktorer som gjort att globala storföretag som Facebook, Apple, Google, Amazon,
m.fl. valt att förlägga datacenter till Norden. Denna utveckling förutspås fortsätta då stora
besparingar kan göras på grund av mindre behov av reservkraftsanläggningar och aktiv
kylproduktion. Elnätet i Norden är välutbyggt och dimensionerat efter stora effektförbrukare
som stålverk, gruv o processindustri, pappersbruk och annan elintensiv industri samt hushåll
med direktverkande elvärme. Möjligheten att i lokala fjärrvärmenät återvinna restvärme från
datacenter är ytterligare en positiv faktor, med många utmaningar.
Därutöver har många datacenter ibland stora batteriparker för reservkraft i händelse av
störningar i elförsörjningen. Kan dessa batteriparker spela en roll i “det smarta elnätet”? Det
“arbete” som utförs i datacentren i form av datalagring och beräkningar, är delvis av en sådan
natur att arbetet kan planläggas och förflyttas i tiden, dvs ett arbete kan utföras vid en
tidpunkt inom ett givet tidsintervall. För tillämpningar där arbetet kan flyttas mellan olika
datacenter, nationellt eller internationellt, kan även en geografisk lastförflyttning ske. Dessa
lastförflyttningar, geografiskt eller i tiden, kan genomföras i syfte att nå en optimal
effektivitet, inklusive optimalt energiutnyttjande. Datacentret behöver då få information om
parametrar som momentan kostnad för el-energi.
Sammantaget erbjuder datacentrens ökande integration med resten av energisystemet en
mängd forskningsfrågor att belysa:
● Hur kan det “Stora sociotekniska systemet”3 utvecklas? Utvecklingen kan ske i olika
riktningar, vilken riktning är eftersträvansvärd och hur når vi dit?
● Hur påverkar olika ägarstrukturer av servarna (ägda datacenter, inhyrda serverplatser,
lokalt distribuerade servrar) utvecklingen av det stora sociotekniska systemet och dess
möjlighet att integrera med resten av energisystemet?
● Kan vi modellera det nationella elnätet med stora datacenter?
● Hur kan datacenters bidra till det smarta elnätet?
● Hur kan datacenter genom lastförflyttning, till områden eller tidpunkter med
överskott på el, minska topplasterna i elnätet? Lokal, nationell och europeisk
nivå.
● Kan datacentren med sina batteriparker bidra till en ökad andel förnybar
energi (sol och vind)? I Sverige, i Norden och i Europa.

2.4.3 Byggnader samt system för kylning och värmeåtervinning,
elförsörjning och automation i datacenter
2.4.3.1 Energi- och resurseffektiva datacenterbyggnader
En viktig aspekt vid utveckling av datacenter är själva byggnaden då dess utformning
påverkar datacentrets energieffektivitet. Här behövs arbetssätt och nya datorverktyg som
3

Elsystemet brukar definieras som ett stort socio-tekniskt system vars utveckling styrs av våra beteenden och
vilken teknik som finns tillgänglig och som när det väl är på plats kommer att forma hur vi använder systemet
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hjälper projektörerna att ta bättre beslut. Utformningen påverkar hur effektivt kylningen
kommer fungera samt vilka möjligheter som finns för att återvinna värmen. Det är även
viktigt att byggnaden är flexibel så att den kan både utökas och minskas om behoven ändras.
Då en alltför stor byggnad kommer att göra den mindre energieffektiv och en för liten medför
för låg kapacitet. För redan byggda datacenterlokaler eller datacenteroperatörer som söker
efter en befintlig byggnad att använda som datacenter kan energiatlas som visualiserar
lokalers energiprestanda från kommunnivå upp till nationell nivå användas. Detta kan också
guida ombyggnationsplaner.
En annan viktig del vid utformningen av datacenterbyggnader är att tänka på energiåtgången
över hela livscykeln när byggmaterial väljs eftersom många högteknologiska material och
byggdelar har mycket inbyggd energi, dvs den energi som går åt för att framställa dessa
produkter, som i vissa fall kan vara högre än de energireduceringar som de ger under
byggnadens användningsfas. Att integrera energi- och kylningsberäkningar med
byggnadsinformations-modellen (BIM) är därför viktigt för att kunna ta rätt beslut i
projekteringen. En viktig del i den integreringen är att möjliggöra generering av flera
alternativa utformningar för att hitta den mest optimala lösningen.
Även om utvecklingen mot megadatacenter fortsätter så finns det också en intressant
utveckling inom spåret distribuerade datacenters som är mindre i storlek och närmare
användarna och som potentiellt kan undvika slöseri som föråldrade megadatacenters kan
medföra. Detta gör att det är viktigt att se på möjligheterna att placera mindre datacenter i
urbana områden och bedriva forskning om hur denna placering påverkar
datacenterbyggnadernas arkitektur och hur användningen av datacenters restvärme kan
underlättas. Många gånger är restvärmen luftburen varför återanvändningen underlättas av
närhet mellan datacenter och hus, växthus och andra lokaler.
Sammantaget är det bättre om fler delar av datacentret kan utvärderas med datorstöd i tidiga
utformnings- eller projekteringsfaser, för att reducera energianvändning, byggtid, kostnader
samt öka kvaliteten. Forskningen har sedan BIMs intåg drygt 20 år sedan handlat mycket om
att i virtuellt integrera byggområdena arkitektur, konstruktion, produktion och drift. Att tänka
nytt här vore att skapa ett beslutsunderlag/designstöd som även inkluderar innehållet i
byggnaden, dvs servrar, mjukvara, etc. och dess energiförsörjning och del i energisystemet.
Till detta tillkommer också att hjälpa datacenter(bygg)företagen hitta rätt väg i
digitaliseringsdjungeln eftersom det gäller att hitta rätt teknik till rätt behov. Detta skulle
möjliggöra för ytterligare bättre beslut och mer optimerade datacenter.
Dock saknas metodik, verktyg och utbildning för att möjliggöra utvärdering av alla dessa
delar vid projektering av datacenter samt att driva integrationen av urbana datacenter för att
hantera de sociala konflikterna och skapa synergier som närhet och integration innebär.
Byggnader för datacenter erbjuder en mängd forskningsfrågor att belysa såsom:
● Hur hitta en balans mellan inbyggd energi och operationell energi för datacenter?
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●
●
●
●

Vilka fördelar respektive nackdelar har urbana datacenter för energisystemet?
Hur skapa energieffektiva datacenter?
Hur kan en energiatlas för datacenter utformas?
Hur kan en digitaliseringshandledning för byggföretag inom datacenterområdet
utformas?
● Vilka delar behöver ingå i en metodik för att ta fram beslutstöd för design av hela
datacenters inklusive byggnad med installationer, ITC och energiförsörjning?
● Hur skapa enkla men användbara virtuella modeller för att göra simuleringar och
beräkningar som kan ge input till beslutstödet för design av datacenter?
2.4.3.2 Energieffektiv kylning i datacenter
I många datacenter går en signifikant mängd energi åt till att kyla elektroniken. Ett värde som
ofta används för att uppskatta energieffektiviteten är PUE-värdet (eng. Power Usage
Effectiveness). PUE räknas ut genom att den totala energin som levereras till anläggningen
delas med energin som krävs för att driva IT-utrustningen. Stora användare såsom Google,
Yahoo, Facebook och Microsoft har rapporterat världsledande siffror mellan 1,07 och 1,2.
Dessa värden visar potentialen för ultraeffektiva datacenter, men har begränsad relevans för
datacenter där användningsområde och belastning varierar. När the Uptime Institute
rapporterade en undersökning på över 1000 datacenter 2014 uppvisades ett medelvärde för
PUE på c:a 1,7. Det finns därmed en enorm potential för utveckling samtidigt som det är
viktigt att optimera energianvändning utifrån fler kriterier än PUE eftersom värdet inte tar
hänsyn till alla faktorer.
Den vanligaste kylmetoden för elektroniken är styrning av kylluftflöden inuti serverrummet
med hjälp av fläktar, men det finns även andra typer av system, exempelvis vattenkylning.
För att minska energiförbrukningen och/eller möjliggöra ökad serverkapacitet är det viktigt
att utrustningen kyls så effektivt som möjligt. För optimal drift av datacenter behöver
parametrar såsom utformning av servrar och serverrum, geografiskt läge och utomhusklimat
tas i beaktning. För optimal energieffektivitet är det också viktigt att se över möjlighet till
frikyla, minskad användning av fläktar och återvinning av värme. Drift med förnyelsebar
energi såsom vindkraft och vattenkraft och möjlighet till naturlig kylning är därmed viktiga
komplement till de traditionellt viktiga posterna såsom stabilt elnät och närhet till fiber vid
etablering av energieffektiva och klimatsmarta datacenter.
Forskningen kommer att ha ett holistiskt perspektiv på design och drift av datacenter. Design
och utveckling av kylmetoder sker med avancerade beräkningsverktyg och mätmetoder. För
att optimera energianvändningen kan modellerna kopplas samman med exempelvis
reglersystem och hänsyn kan tas till parametrar såsom optimal temperatur för elektronik och
optimal temperatur för återvinning av värme. Det finns därför en stark koppling till flera
andra delprojekt.
Kylning av datacenter erbjuder en mängd forskningsfrågor att belysa såsom:
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● Hur kan trovärdiga digitala modeller för simuleringsdriven design av datacenter
utvecklas på server/rack/serverrumsnivå?
● Hur kan användningen av frikyla ökas?
● Hur kan energiåtgången för fläktar minskas?
● Hur skapas nyttig restvärme genom smart design av kylsystem?
● Hur kan optimering av kylning göras under drift genom koppling av avancerad
realtidssimulering och reglering?
● Vilken är den bästa kyltekniken?
● Vilka avancerade mättekniker av exempelvis flöden kan i praktiken användas i drift?
2.4.3.3 Energiåtervinning från datacenter
Ett stort problem med datacenter är att restvärmen som skapas under kylningsprocessen
sällan tas tillvara eftersom den ofta har låg temperatur och ett stort volymflöde. Det finns
många möjligheter att ta tillvara på restvärmen, bland annat genom värmning av växthus,
fjärrvärme, torkning av biomassa och absorptionskylning. För att göra detta möjligt behövs
det kunskap om vilka möjligheter som finns och om dessa är möjliga att utnyttja samt är
energieffektiva och lönsamma. Om man lyckas tillvarata denna restvärme kommer det att
generera stora vinster hållbarhetsmässigt.
I forskningen kommer möjliga metoder för värmeåtervinning att utvärderas i detalj där målet
är att synliggöra vilka metoder och tekniker som är möjliga att använda samt om de är
tillräckligt energieffektiva för att bli lönsamma. En annan viktig aspekt att studera är om och
hur dessa påverkar driften av datacenter samt möjligheten att ta tillvara all restvärme. För att
möjliggöra detta kommer även modeller att tas fram för att kunna förutspå mängden
restvärme beroende på design, drift och geografisk placering av datacentret. Angående design
kommer det att studeras hur olika kylningsmetoder såsom raised floor, inrow, frikyla eller
vätskekylning påverkar potentialen för värmeåtervinning.
Sammantaget erbjuder energiåtervinning från datacenter en mängd forskningsfrågor att
belysa:
● Hur mycket restvärme och vid vilken temperatur finns den tillgänglig för olika
datacenter beroende på design, placering och årstid?
● Hur kan olika tekniska lösningar för värmeåtervinning från datacenter utvecklas
vidare? Vilken potential har de? Hur kan de optimeras?
● Hur påverkar valet av metod för värmeåtervinning driften av ett datacenter?
● Hur kan vätskekylning tillämpas för att höja temperaturen av restvärmen?
● Hur kan vätskekylning tillämpas på ett ekonomiskt hållbart sätt i datacenter med låg
energidensitet?
2.4.3.4 Effektiv elförsörjning i datacenter
Kunskap kring hur elnätet inom en anläggning (fördelningsnät) utformas har fokuserats på
två typer av system, växelströmsnät (AC) 230 V, 50 Hz (110 V, 60 Hz) och likströmsnät
(DC) med olika spänningsnivåer. De flesta fördelningsnät byggs idag som 50/60 Hz
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växelströmsnät och mycket erfarenhet och kunskap finns kring detta. Även kring likströmsnät
finns mycket forskning även om de praktiska erfarenheterna är mer begränsade. Men elnätet
kan också utformas på andra sätt. Ett system med 400 Hz, liknande de som finns för flygplan
och båtar, skulle kunna vara en möjlighet. Elanvändning i datacenter kommer i huvudsak från
två utrustningstyper: ett stort antal datorer med kringutrustning som datalagring samt
luftkonditionering. Utöver det finns det en icke-försumbar del förluster i fördelningsnätet och
kraftelektroniska omriktare i datacenter, där de sistnämnda dominerar. Förlusterna i
framförallt omriktare beror mycket på elnätets utformning, då skillnaden mellan växelström
och likström är den mest uppenbara. I ett likströmsnät minskar antalet omriktare något, men
även här går de inte att helt eliminera. Nya typer av likriktare i växelspänningsnät samt brist
på erfarenhet av likströmsnät gör att det finns stora kunskapsbrister. Djup kunskap saknas
också kring hur val av spänningsnivå (för likspänning men också växelspänning) påverkar
energiförbrukning och förluster.
Fördelningsnätets utformning har också stor påverkan på prestandan hos elförsörjningen, dvs.
på tillförlitligheten sett från elanvändningens sida. Både datorer och luftkonditionering i
datacenter har höga tillförlitlighetskrav. Kraven som ställs på datorer och datalagring är
strikta och forskningen inom Cloudberry kommer att ta hänsyn till detta. Datorer kräver t.ex.
en kontinuerlig spänning även på korta tidskalor och är känsliga mot kortvariga störningar.
Både datorer och luftkonditionering genererar störningar som kan störa ut (andra) datorer.
Kunskap behövs kring hur dessa störningar påverkas av fördelningsnätets utformning, dvs.
hur de alstras och sprids i ett växelströmsnät kontra likströmsnät. Utöver det kan vissa
försämringar av spänningskvaliten få en påverkan på förluster i exempelvis transformatorer.
Det behövs även fördjupade kunskaper och utökad förståelse om kraven som ställs på
spänningskvaliten i såväl AC- som DC-lågspänningsnät för att datorer ska fungera
tillfredställande. I forskningen kommer möjligheter och begränsningar vid olika utformningar
av fördelningsnät att bedömas. En realistisk, men flexibel modell kommer att byggas upp i
laboratoriemiljö för att möjliggöra studier av förluster samt eventuella störfenomenen för
olika utformningar av fördelningsnät på ett verklighetsnära sätt.
Sammantaget erbjuder effektiv elförsörjning i datacenter en mängd forskningsfrågor att
belysa:
● Hur ser energieffektiviteten och förlusterna ut för olika utformningar av
fördelningsnät inom ett datacenter?
● Hur kan vi minimera förlusterna med bibehållen spänningskvalitet som randvillkor?
● Vilka typer av störningar i spänningen kan uppstå i ett datacenter för olika
utformningar av fördelningsnät?
● Kan vi modellera och jämföra spridning av störningen samt växelverkan mellan olika
apparater anslutna till fördelningsnätet i anläggningen?
● Kan vi utveckla en övergripande metod för att beskriva och beräkna förluster samt
tillförlitlighet av elförsörjningen sett från anläggningens synvinkel?
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Forskningen inom delområdet kommer att begränsa sig till det interna elnätet, dvs.
elförbrukning, förluster samt störningar i spänning i själva anläggningen och i apparater
anslutna därtill.
2.4.3.5 Automation i datacenter för bättre energi- och resurseffektivitet
Forskningen inom delområdet syftar till att hitta lämpliga metoder för att ersätta människor
med intelligenta robotar för underhåll i serverhallar och mäta effekterna av detta rörande
datacenters totala energi- och resurseffektivitet.
Idag ersätts typiskt skadade servrar av människor som på ort och ställe byter ut skadad
hårdvara. Om autonoma robotar utför dessa arbetsuppgifter kan termiska begränsningar
förändras och energiåtgång för kylning minska, vilket är av stor betydelse. Robotar kan
arbeta i utmanande miljöer, som inte lämpar sig för mänsklig arbetskraft. Termiska och
elektriska modeller för datacenter samt modeller för distribuerade styrsystem,
multiagentsystem, semantisk kunskapsrepresentation, robotik och intelligenta system kan
införlivas i en gemensam referensmodell med automatisk feldetektering och hantering/utbyte
av serverblad i serverrum med hjälp av autonoma intelligenta robotar. En sådan modell,
”digital tvilling”, möjliggör också att i realtid undersöka hur olika driftscenarion påverkar
energiflöden och värmeåtervinningsmöjligheter.
Den bakomliggande idén och hypotesen är att underhåll är en stor kostnad för stora
industrianläggningar såsom datacenter. I dessa utför stora personalgrupper underhållsarbeten,
t.ex. byte av trasiga servrar och ingående komponenter. Om dessa arbetsuppgifter ersätts med
robotar kan kostnaderna minska och lönsamheten hos datacenteroperatörerna öka. Därutöver
kan automation bidra till att minska den mängd energi som förbrukas av kylsystemet
eftersom den högsta tillåtna temperaturen kan höjas i helautomatiserade serverhallar. Idag är
denna gräns typiskt satt till c:a 28 grader Celsius. Denna gräns är inte enbart satt med hänsyn
till elektroniken, utan även till underhållspersonalens bekvämlighet och arbetsmiljö.
Därutöver finns exempel på alternativa datacenterarkitekturer i länder med kallt klimat där
man placerar servrar på stativ utomhus. Att underhålla sådana anläggningar vintertid med
hjälp av mänsklig arbetskraft är inte enkelt. Detta utgör ytterligare ett skäl för att ersätta
människor med robotar.
Förutom den förbättrade energieffektiviteten kan robotar utnyttjas i datacenter för att uppnå
ökad noggrannhet i underhållet och minska servicetiderna, vilket i sin tur kan leda till
förbättrad total prestanda för datacentret. Därför är det viktigt att också undersöka
konsekvenserna av att ersätta människor med robotar och studera hur datacenters effektivitet
kan förbätttras.
Sammantaget erbjuder automation i datacenter en mängd forskningsfrågor att belysa:
● Hur kan automatiska feldetektionssystem upptäcka skadade servrar i realtid?
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● Hur kan robotbaserade och automatiserade reparationssystem utföra
underhållsåtgärder?
● Hur bör en lämplig referensmodell för robotbaserade automatiska reparationssystem
(inkluderande frågeställningar kring kinematik, dynamik, ruttplanering, banans
planering och sensorbaserade delsystem) utformas?
● Hur bör lämpliga ändverktyg (t.ex. griptänger) för manipulering av serverblad
utformas?
● Hur bör metoder för att integrera automatiska feldetekterings- och åtgärdssystem
(t.ex. med artificiell intelligens (AI) och intelligenta system) utformas?
● Hur påverkas energi- och operationell effektivitet i datacenter när automationssystem
införs?
● Hur kan oplanerade driftstopp undvikas mha. prediktivt underhåll?

2.4.4 Mjukvaruarkitekturer för maximal energi- och resurseffektivitet i
datamoln
IKT är en av de teknologier som sparar allra mest energi i dagens samhälle. Det har utretts att
den potentiella energibesparingen för IKT som helhet är sju gånger större än den energi som
IKT själv förbrukar4. Därigenom bidrar datacentren i grunden till betydande
energibesparingar genom att stora delar av mjukvaran exekverar i dessa. Det är också så att
effektiviseringar i mjukvaran i sig kan erbjuda ytterligare stora energibesparingar. Detta
genom att en mer effektiv algoritm eller arkitektur ibland kan öka effektiviteten tiotals
gånger. Oftast handlar det dock om att många olika effektiviseringar i mjukvaran minskar
effektbehovet i viss mån på många olika punkter, vilket ger en stor total besparing av energi.
Speciellt viktigt är att spara energi tidigt i kedjan, dvs. i själva datorerna, eftersom
överskottsenergi skapar ytterligare behov av energi i senare led för kylning och ventilation.
Motsvarande nivåer av besparing som mjukvara kan erbjuda är sällsynta i ”fysiska” system
av olika typer i vårt samhälle.
Resurseffektivitet i mjukvara och datamoln bör sättas i ett speciellt sammanhang, eftersom
mjukvara driver de allra flesta fysiska system. Forskningen som avser bedrivas i detta
delområde kommer därför att fokusera dels på att studera utvalda innovativa IKT-tjänster
med avseende på energieffektiva implementationer i datacenter, dels att studera följande
generella (ej tjänstespecifika) områden.
2.4.4.1 Virtualisering och styrning
Datacenter innehåller en sofistikerad infrastruktur som kräver en hög grad av automatisering.
En stark trend idag är mjukvarudefinierade nätverk och datacenter, där alla komplicerade
funktioner är modellerade i mjukvara för att exekvera på räckor av effektiv och
strömlinjeformad hårdvara som utför enkla funktioner. Stora möjligheter till
resursbesparingar i dessa system ligger i begreppet virtualisering. Den senaste trenden är att
4

GeSI SMARTer2020: The Role of ICT in Driving a Sustainable Future, http://gesi.org/portfolio/report/72
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övergå från virtuella maskiner till så kallade processcontainrar, vilka placeras dynamiskt och
effektivt med ett övergripande system (t.ex. Docker, Mesos, Borg/Omega/Kubernetes). Detta
sparar enorma mängder energi. John Wilkes vid Google nämner att de globalt sett sparat ett
helt mega-datacenter5. Inom Cloudberry planeras forskning bedrivas inom övervakning och
effektivisering av sådana system. Forskningen inom delområdet “Virtualisering och styrning”
avser att utreda hur de kan distribueras även utanför datacenter för att vara del i distribuerade
cyberfysiska system, vilket är ett av de stora kommande utvecklingsområdena för datacenter,
samt omfatta utveckling av en proof-of-concept.
Sammantaget erbjuder mjukvaruarkitekturer för energi- och resurseffektivitet i datamoln
avseende virtualisering och styrning en mängd forskningsfrågor att belysa:
● Vad är lämpliga modeller och lösningar för resurseffektiva distribuerade och
virtualiserade datacenter? Detta gäller såväl enskilda datacenter som samverkande
distribuerade datacenter som gemensamt erbjuder resurseffektiva och pålitliga
tjänster.
● Hur övervakas och styrs/placeras mjukvara och servrar med avseende på energi- och
resurseffektivitet, samtidigt som tillgänglighet och motståndskraft mot fel och yttre
attacker ökar?
● Hur kan man effektivt stödja framtidens applikationer inom t.ex. distribuerade
cyberfysiska moln, där ett stort antal enheter deltar mer eller mindre kontinuerligt?
2.4.4.2 Blockkedjor
Ett stort genombrott de senaste åren inom datavetenskapen är möjligheten att erhålla
distribuerad konsensus via så kallade blockkedjor, vilket innebär att man inte nödvändigtvis
måste ha en centraliserad auktoritet som sammanhållande faktor. Den första mera kända
tillämpningen är bitcoins, som opererar utan centralbank, och har därefter lett till att stort
antal initiativ för helt andra applikationer inom t ex smarta kontrakt och bokföring, som
bygger på samma grundteknik, dvs. blockkedjor. Exempel på initiativ är Ethereum6 och
Hyperledger7. Medan de flesta projekt i första hand studerar nya möjligheter, så är det brist
på forskning inom resurseffektivitet för blockkedjor, samtidigt som det är känt att de kan
förbruka stora mängder energi i olika led, speciellt då konsensus inbegriper bevis genom
arbete (eng. proof-of-work). Detta delområde avser att studera resursbehov för blockkedjor i
olika led.
Sammantaget erbjuder mjukvaruarkitekturer för energi- och resurseffektivitet i datamoln
avseende blockkedjor en mängd forskningsfrågor att belysa:
● Hur kan man erbjuda effektiv identifiering och smarta kontrakt i distribuerade
system?

5

Virtualization based on Borg and Mesos, https://www.wired.com/2013/03/google-borg-twitter-mesos/
Ethereum, http://gavwood.com/paper.pdf
7
Hyperledger, http://www.the-blockchain.com/docs/Hyperledger%20Whitepaper.pdf
6
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● Hur kan man generalisera dagens lösningar (t.ex. kring virtuella valutor) så att de
hanterar identifiering och kontrakt samtidigt som de förbrukar betydligt mindre
energi?

2.5 Energirelevans
Mängden data som lagras i världen exploderar och energibehoven ökar som följd av detta.
Datacenter är nu en av de snabbast växande elkonsumenterna och enligt en nyligen gjord
studie av Greenpeace8 konsumerade IT-sektorn c:a 7% av all global el. För svenskt
vidkommande berörde Energikommissionen utvecklingen så här i sitt betänkande9:
“Datacenter har börjat etableras i Sverige och den installerade effekten uppgick år 2013 till
150 MW. Datacenterindustrin är en växande bransch. Serverkapaciteten i världen har ökat
stadigt de senaste åren, vilket även inneburit en ökad elanvändning. En etablering av 40
stora datacenter i Sverige (totalt cirka 1 000 MW) skulle motsvara en ökad elanvändning
med cirka 6–7 TWh.”
Vidare kan man i en fotnot i ett av underlagen10 till Energikommissionens betänkande läsa
följande:
“Erik Lindström, NordPool, bedömer att om datacenterverksamhet får samma elskatt som
tillverkningsindustrin är det rimligt att anta en potential på 1000 MW år 2020 vilket
motsvarar en ökad elanvändning kring 6–7 TWh från datacenter. Bedömning är därmed att
upp mot 10 TWh kan vara rimligt i tidsperspektivet 2030–2050.”
Med de nyligen genomförda elskatteförändringarna för datacenter i Sverige och de
etableringar som annonserats under våren 2017 (t.ex. Amazon med tre datacenter i
Mellansverige och Canaan Creative i Boden) finns all anledning att tro att utvecklingen går
just den väg som förutspåtts. Ökningarna globalt och nationellt är inte långsiktigt hållbara och
då kommer den planerade verksamheten vid kompetenscentrumet inkluderande Cloudberrys
holistiska perspektiv och tvärvetenskapliga arbetssätt skapa goda förutsättningar för att
elanvändningen i datacenter både i Sverige och utomlands planar ut.

2.6 Samhälls- och näringslivsrelevans
Digitaliseringskommissionen skriver i sitt slutbetänkande11 att “Digitaliseringen är den mest
samhällsomvälvande processen sedan industrialiseringen”. IT-användningen utvecklas
mycket brett i samhället, både i konsumentledet och inom professionella applikationer.
Flertalet existerande tjänster (och högst troligt även morgondagens tjänster) utnyttjar
8

Greenpeace. (2017). Clicking Clean - Who is Winning the Race to Build a Green Internet?
Energikommissionen. (2017). Kraftsamling för framtidens energi, SOU 2017:2.
10
IVA. (2016). Framtidens elanvändning, En delrapport, IVA-projektet Vägval el.
11
Digitaliseringskommissionen. (2016). För digitalisering i tiden, SOU 2016:89.
9
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datamoln, vilka tekniskt sett realiseras i datacenter och tele-/datakommunikationsinfrastrukturer.
För Sverige utgör denna utveckling en stor möjlighet med vårt kalla klimat, vårt stabila elnät,
vår höga andel förnybar energi, våra låga energipriser och den välutbyggda
fiberinfrastrukturen. Tillväxtverket har i en rapport12 studerat effekterna av Facebooks
etablering i Luleå och anger att 120 nya direkta arbetstillfällen plus 30 indirekta jobb i form
av bevakningsuppdrag tillkom som ett resultat av att den första serverhallen öppnade.
Därefter har en lika stor serverhall tagits i bruk och en tredje planeras. Fullt utbyggd skulle
260 nya arbetstillfällen skapas enligt rapporten. Därutöver tillkommer upp till 300
arbetstillfällen inom bygg- och anläggningssektorn under etableringstiden. Cloudberry
omnämns i denna rapport som ett exempel på ett av flera “konkreta initiativ för att med
utgångspunkt i Facebooketableringen utveckla helt nya dynamiska innovationssystem”.
Några viktiga slutsatser och rekommendationer i Tillväxtverkets rapport är att involvera
företag och andra kommersiella aktörer i utvecklingsarbetet, utveckla strategier och kulturer
för öppen innovation, utvidga arbetet även mot andra verksamheter med behov av hållbara,
gröna energilösningar samt att skapa förutsättningar för multiplikatoreffekter genom att
etablera nya utbildningar som stöttar en fortsatt utveckling. Cloudberry har stora
förutsättningar att leverera väsentliga bidrag inom ett flertal av dessa områden, både
på kort, medellång och längre sikt.
I en strategirapport13 från Länsstyrelsen i Norrbottens län påpekas vidare att kompetens och
innovativa affärsmiljöer är (vid sidan av kallt klimat och stabil energiförsörjning i form av
förnybar energi) unika konkurrensfördelar för att nå målet att bli en ledande teknikregion
inom klimartsmarta effektiva datacenter. Cloudberrys vision att etablera Sverige som ett
globalt kraftcentrum och nav för världsledande kompetens inom energi- och
resurseffektiva datacenter går helt i linje med slutsatserna i denna rapport.
Intressant är också statens planer på konsolidering av myndigheternas IT-drift i en gemensam
molntjänst. Statens servicecenter har i en rapport14 till Regeringen dragit slutsatsen att högst
10 datacenter behövs för att driva en statlig molntjänst som täcker myndigheternas samlade
behov och som hanterar många av utmaningarna för myndigheternas IT-drift. Tullverket
(med sin IT-avdelning Tulldata) - som deltar i Cloudberry - har två datacenter i Luleå som
högst troligt kommer att beröras av dessa planer.

12

Tillväxtverket. (2014). Etableringen av Facebooks europeiska datacenter i Sverige och Luleå, En ex anteutvärdering, Rapport 0170.
13
Länsstyrelsen i Norrbottens län. (2014). Strategi för att skapa en världsledande teknikregion i Norrbotten för
klimatsmarta effektiva datacenter.
14
Statens servicecenter. (2017). En gemensam statlig molntjänst för myndigheternas it-drift. Delrapport i
regeringsuppdrag om samordning och omlokalisering av myndighetsfunktioner
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På en allmän nivå kan också den kunskap som byggs upp inom Cloudberry utgöra underlag
till beslutsfattare runt datacenterfrågor inom industrin såväl som på kommunal, regional,
nationell och internationell nivå.

2.7 Miljöaspekter
Cloudberrys fokus på forskning kring energi- och resurseffektiva datacenter har stark
miljöprofil och skapar goda förutsättningar till en minskning av de globala CO2–utsläppen då
många datacenter runtom i världen idag har sin elförsörjning från icke-förnybara källor.
Cloudberry kommer också att bidra med ny kunskap kring värmeåtervinning från datacenter i
t.ex. lokala fjärrvärmenät, växthus eller simhallar, vilka utgör viktiga tillämpningar med stark
miljöprofil utöver energieffektiviseringsvinsterna som uppstår inne i själva datacentren.
Vidare kommer Cloudberrys forskning inom energieffektiv kylning (se avsnitt 2.4.3.2) att
spela en roll i utvecklandet av nya nyckel- och effektivitetstal, där många idag använder PUE
som anger kvoten mellan datorutrustningens energikonsumtion i förhållande till ett
datacenters totala energikonsumtion. Flera och bättre nyckel- och effektivitetstal behövs för
att ännu bättre fånga anläggningars totala miljöpåverkan.
I detta sammanhang bör också Ellen MacArthur Foundations arbete runt principer för en
cirkulär ekonomi nämnas. Flera globala datacenteroperatörer, däribland Google, är partner till
Ellen MacArthur Foundation. I en fallstudie15 har principerna hur cirkulär ekonomi appliceras
i Googles datacenterverksamhet med tillhörande försörjningskedjor med återvinning,
återanvändning och avfallsfrågor som nyckelområden beskrivits. LTU deltar, tillsammans
med bl.a. Ellen MacArthur Foundation, i ett EU-konsortium som driver en internationell
masterutbildning inom grön IT och IT för hållbar utveckling, PERCCOM (eng. PERvasive
Computing and COMmunications for Sustainable Development)16. Frågor runt återvinning,
återanvändning och avfallsfrågor i relation till datacenter kan enkelt kanaliseras till detta
konsortium.
Utöver Google har många datacenteroperatörer en hög profil i hållbarhetsfrågor. Här kan
noteras att Facebooks miljöarbete17 är omfattande och bl.a. innebär att nyckeltal för deras
datacenter publiceras publikt i realtid18.

2.8 Jämställdhet och mångfald
Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män har samma makt att forma samhället
och sina egna liv. För att bryta traditionella könsmönster och minska könsuppdelningen på
arbetsmarknaden måste jämställdhetsarbetet genomsyra både utbildningssystemet och
15

Google och Ellen MacArthur Foundation. (2016). Circular Economy at Work in Google Data Centers.
http://www.perccom.eu
17
https://sustainability.fb.com/
18
https://www.facebook.com/LuleaDataCenter/app/115276998849912
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näringslivet. Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter
för alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund. Kompetenscentrumet, som verkar inom en
mansdominerad datacenterbransch, kommer att arbeta aktivt med integrering av ett
jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i sin verksamhet. Cloudberry kommer att i första
hand integrera perspektiven i beslutsfattande, rekrytering av doktorander, kommunikation
och spridning av resultat. Det är en stor utmaning, men också en möjlighet för
kompetenscentrumet att ändra attityder och synliggöra värdet av arbete med jämställdhet och
mångfald.

2.9 Projektgenomförare/projektdeltagare
Kärnan av forskningen inom Cloudberry bedrivs av forskare verksamma vid LTU och SICS i
samarbete med centrumets deltagande industriparter och eventuellt tillkommande andra
akademiska parter.
Den akademiska basen vid LTU utgörs av följande forskningsavdelningar:
● Energiteknik (under ledning av ämnesföreträdare Professor Marcus Öhman)
● Strömningslära (under ledning av ämnesföreträdare Professor Staffan Lundström)
● Elkraftteknik (under ledning av ämnesföreträdare Professor Math Bollen)
● Byggproduktion (under ledning av ämnesföreträdare Professor Thomas Olofsson)
● Arkitektur (under ledning av ämnesföreträdare Professor Kristina Nilsson)
● Kommunikations- och beräkningssystem (under ledning av ämnesföreträdare
Professor Valeriy Vyatkin)
● Distribuerade datorsystem (under ledning av ämnesföreträdare Professor Christer
Åhlund)
Dessa forskargrupper täcker allt från energisystemforskning via forskning om byggnader,
kylning, energiåtervinning, elkraft och automation till forskning om mjukvara och datamoln,
allt med god förankring i datacentertillämpningar. I sammanhanget kan också nämnas att
forskningsprogrammet är mycket väl förankrat i flera av LTUs starka forsknings- och
innovationsområden19, bl.a. Attraktivt samhällsbyggande (som Professorerna Thomas
Olofsson och Kristina Nilsson leder tillsammans), Möjliggörande IKT (som Professor
Christer Åhlund leder) samt Smarta maskiner och material (som Professor Staffan Lundström
leder).
Därutöver ingår RISE SICS North med dess provmiljö SICS ICE, Infrastructure and Cloud
datacenter test Environment, under ledning av VD Tor Björn Minde. Anläggningen SICS ICE
i Luleå drivs och underhålls av RISE SICS North som en del av RISE ICT-division. SICS
ICE består av tre fullskaliga datacentermoduler med c:a 1.000 servrar, olika typer av kyl- och
energianläggningar, mätsensorer och system för datainsamling med en insamlingstakt om 20

19

https://www.ltu.se/research/areas-of-excellence
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GB/dag i dagsläget. Anläggningen möjliggör experiment från systemnivån till mjukvarunivån
för big data och cloud.
Utöver forskare från LTU och SICS byggs verksamheten upp med resurser från deltagande
industriparter. Andra universitet med kompletterande kompetenser kan komma att bjudas in
att lämna projektförslag och deltar i så fall som forskningsutförare på samma villkor som
LTU och SICS.

2.10 Avnämare och intressenter
Från näringslivet planerar följande företag delta som kärnparter:
● Vattenfall
● Skellefteå Kraft
● Node Pole
● ABB
● Ericsson
Diskussionerna om resp. parts bidrag har förts sedan hösten 2016 och planeras avslutas i god
tid före starten i januari 2018Bland datacenteroperatörerna har diskussion förts med följande företag:
● Facebook
● Tullverket (med två datacenter i Luleå)
● Hydro66
● Fortlax IT
● ACON
Dessa företag planerar att delta i projekt inom olika delområden och ta del av resultat som
uppkommer i Cloudberry.
I kategorin konsultföretag har diskussion förts med följande företag:
● Sweco
Ett nätverk med SME-företag kommer också att utvecklas vidare från befintligt
partnernätverk inom Cloudberry. Dessa företag har möjlighet att delta inom de delar av
programmet som gynnar deras verksamhet och affärer.
Ytterligare en grupp avnämare är offentlig sektor. I Cloudberry planeras Luleå kommun,
Bodens kommun och Skellefteå kommun samt Region Norrbotten delta.
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2.11 Organisation och arbetssätt
Cloudberry är ett nationellt kompetenscentrum inom forskning runt framtidens energi- och
resurseffektiva datacenter med LTU som värd i partnerskap med SICS. Verksamheten
finansieras till lika delar av Energimyndigheten, akademin och övriga deltagande parter.
Styrningen regleras i ett kompetenscentrumavtal som signeras av samtliga parter. Rektor vid
LTU har den högsta formella beslutsrätten och säkerställer att verksamheten drivs i enlighet
med ingångna avtal mellan Energimyndigheten, LTU, SICS och övriga deltagande parter.
Kärnparter bidrar ekonomiskt och kommer att ta plats i kompetenscentrumets programråd.
Bilden nedan visar den tänkta organisationen för kompetenscentrumet.

Figur 2: Organisation
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Rektor utser efter samråd med Energimyndigheten ett Programråd med representanter från
samtliga parter (LTU, SICS, Energimyndigheten och deltagande industriparter) och med en
ordförande från LTU. Vid tillsättande av Programrådet beaktas särskilt att en jämn
könsfördelning och etnisk mångfald uppnås.
Efter samråd med Programrådet utser LTU:s Rektor sedan en Verksamhetsledare och en
Biträdande Verksamhetsledare samt en Internationell referensgrupp. Programrådet utser
därefter Forskningsområdesansvariga. Verksamhetsledaren, Biträdande verksamhetsledaren
och Forskningsområdesansvariga bildar tillsammans centrumets Ledningsgrupp. Kompetens
inom kommunikation och resultatspridning, jämställdhet samt integration kommer att knytas
till kompetenscentrumet som expertstöd till Ledningsgruppen.
Programrådets uppgift är att leda och följa upp arbetet vid centrumet. En gång per år
genomförs på Programrådets initiativ en större genomgång och utvärdering av det gångna
årets verksamhet för att garantera att inriktning och kvalitet på arbetet följer
programbeskrivningens intentioner. Samtidigt planeras det kommande årets
forskningsverksamhet, varvid Programrådet upprättar ett underlag som ligger till grund för
Rektors beslut om projektfinansiering (se avsnitt 4.3, “Ansökningskriterier och hantering av
ansökningar”).
Verksamhetsledaren för centrumet har det övergripande ansvaret den dagliga verksamheten,
rapporterar till Programrådet och tillser att verksamheten följer programbeskrivningen i stort.
Det vetenskapliga ledarskapet åligger Verksamhetsledaren. Den Biträdande
verksamhetsledaren ersätter Verksamhetsledaren vid förfall för honom/henne och har ett
särskilt uppdrag att arbeta med utveckling av det industriella partnerskapet. I detta ingår att
arbeta med att forma projekt och projektkonsortier med nya parter och hitta tillkommande
finansiering, såväl nationellt som internationellt. Den Biträdande verksamhetsledaren har
också ansvar för den externa kommunikationen, som inte är av rent inomvetenskaplig
karaktär.
Den internationella referensgruppens uppgift är att bistå Programrådet i att bedöma
forskningsverksamhetens innehåll och inriktning, föreslå förbättringar och därmed bidra till
att verksamheten håller internationell hög klass. Den Internationella referensgruppen samlas
minst en gång per år och har som sin huvuduppgift att ge sina synpunkter inför det årliga
uppföljnings- och planeringsarbetet.
Varje projekt inom kompetenscentret leds av en Projektledare som utses av
Verksamhetsledaren. Organisationen av respektive projekt anpassas efter dess storlek,
innehåll och samtliga intressenters krav på projektet. En lokalmässig integration planeras där
det är praktiskt gångbart i syfte att realisera de möjligheter till synergier och korsbefruktan
som programmet eftersträvar. Moderna e-mötesverktyg kompletterar kommunikationen för
att nå parter som inte finns fysiskt i Luleå.
24
67

2.12 Konflikthantering
Konflikter inom ett projekt hanteras i första hand inom projektorganisationen. Kan konflikten
inte lösas där ansvarar Verksamhetsledaren och Biträdande verksamhetsledaren för att lösa
konflikten.
Konflikter inom Ledningsgruppen som Verksamhetsledaren inte kan hantera och lösa är
Programrådets ansvar att lösa. I första hand ska ordförande i Programrådet söka lösa
konflikten genom att medla mellan parterna. Om inte det lyckas lyfts frågan till hela
Programrådet som gemensamt utarbetar en handlingsplan för att avstyra konflikten. Om
handlingsplanen omfattar personella förändringar utarbetar Programrådet ett underlag för
beslut av Rektor.
Konflikter inom Programrådet hanteras av Rektor som i samråd med Energimyndigheten
vidtar nödvändiga åtgärder.

3 Bakgrund
Mycket av teknikutvecklingen rörande system och lösningar för datacenter sker idag i USA,
där huvuddelen av världens datacenter finns. Både datacenteroperatörerna själva och deras
leverantörer och underleverantörer är involverade i teknikutvecklingen som till del sker enligt
konceptet Öppen Innovation (eng. Open Innovation). Ett uppmärksammat initiativ är Open
Compute Project20, som Facebook grundade, och där även Google, IBM, Microsoft och
Ericsson numera deltar som företagsmedlemmar på högsta nivån. Energieffektivitet är ett
nyckelområde för Open Compute Project och lösningar för datacenter utgör ett eget
delområde.
I Europa finns leverantörer som Schneider Electric, ABB och Ericsson representerade med
betydande forsknings- och utvecklingsverksamheter kopplade till datacenter. Därutöver är
exempelvis Swegon, Alfa Laval och E.ON samt små- och medelstora företag som SEE
Cooling och NetpowerLabs aktiva. I Asien sker mycket av teknikutvecklingen kring
komponenter.
Inom ramen för EUs sjunde ramprogram för forskning och innovation (“FP7”) genomfördes
datacenterprojekten CoolEmAll21, RenewIT22, DC4Cities23, Dolfin24, Genic25,
GreenDataNet26 och GEYSER27, flertalet inom fokusområdet för smarta städer. Det
20

http://www.opencompute.org/
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http://projectgenic.eu/
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nuvarande ramprogrammet (“Horizon 2020”) innehåller arbetsprogram för samhälleliga
utmaningar inom säker, ren och effektiv energi. Där pågår f.n. (våren 2017)
innovationsutlysningar med rubrikerna “Waste heat recovery from urban facilities and re-use
to increase energy efficiency of district or individual heating and cooling systems”28 resp.
“Bringing to market more energy efficient and integrated data centres”29. LTU, SICS och
ACON deltar bl.a. i ett konsortium som lämnat in ett projektförslag inom värmeåtervinning
från datacenter. Dessutom pågår under perioden 2016-2019 projektet SENDATE EXTEND30
inom ramen för EUREKA-nätverkets Celtic Plus-program med Ericsson svensk koordinator
samt LTU och SICS som akademiska parter samt bred medverkan från svenska
datacenterleverantörer och teknikkonsulter.
Utöver dessa aktiviteter pågår forskning inom olika delområden kopplade till datacenter
runtom i världen, men utförs många gånger relativt isolerat och inte integrerat på det sätt
Cloudberry tar sig an forskningsutmaningarna.
LTU startade sin datacenterforskning redan 2011, varvid Cloudberry i sin tidigare tappning
kom att bli ett viktigt initiativ för att mobilisera och utveckla insatserna. Cloudberrys track
record sedan starten 2013 omfattar skapande av SICS ICE provmiljö, bidrag till den regionala
datacenterstrategin, etablering av samarbeten mellan företag i regionen, uppstart av flera
datacenterrelaterade projekt med andra finansiärer samt en återkommande årlig konferens,
“Cloudberry Days”. Totalt har c:a 100 MSEK investerats i forskningen vid LTU och SICS
som berör datacenter fram tills idag med finansiering från bl.a. VINNOVA, Energimyndigheten, Norrbottens forskningsråd och EUs strukturfonder. Datacenterforskning har
alltså pågått relativt länge, men behöver nu samordnas för att nå synergieffekter längs hela
värdekedjan från mark till moln. Tiden är nu inne för att ta nästa steg och etablera ett
kompetenscentrum i Energimyndighetens regi med goda möjligheter till finansiering av
doktorandprojekt där helt ny kunskap inom området kan skapas.

4 Genomförande
4.1 Tidsplan
Kompetenscentrumets första etapp löper under perioden 2018-01-01–2019-12-31.

4.2 Finansieringsplan
Kompetenscentrumets intäkter kommer som i alla kompetenscentra från tre olika parter: en
tredjedel från Energimyndigheten, en tredjedel från akademin och en tredjedel från övriga
27

http://www.geyser-project.eu/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-01-2017.html
29
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-20-2017.html
30
https://www.celticplus.eu/project-sendate-extend/
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deltagande parter. Naturainsatser beräknas i enlighet med Energimyndighetens riktlinjer för
beräkning av motfinansiering genom naturabidrag.
Tabellen nedan visar en sammanställning av finansieringen under perioden 2018-2019.
2018

2019

TOTALT

Energimyndigheten

5.000.000

5.000.000

10.000.000

Akademi

5.000.000

5.000.000

10.000.000

Industri, kontanter

3.000.000

3.000.000

6.000.000

Industri, naturabidrag

2.000.000

2.000.000

4.000.000

15.000.000

15.000.000

30.000.000

Motfinansiering

TOTALT

Den sammanlagda budgeten om 15 MSEK per år fördelas enligt nedanstående tabell.
2018

2019

TOTALT

Akademins aktiviteter
Doktorandprojekt

11.900.000

11.900.000

23.800.000

Konferenser, möten,
etc.

300.000

300.000

600.000

Programledning

800.000

800.000

1.600.000
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Industrins aktiviteter
TOTALT

2.000.000

2.000.000

4.000.000

15.000.000

15.000.000

30.000.000

Posten “Konferenser, möten, etc.” avser bl.a. kostnader för den årliga konferensen
“Cloudberry Days”. Posten “Programledning” avser lönekostnader inkl. indirekta kostnader
för Verksamhetsledare och Biträdande verksamhetsledare.

4.3 Ansökningskriterier och hantering av ansökningar
Ansökningar hanteras dels i en årlig genomgång, dels i en under året löpande process.
Inför varje verksamhetsår genomför Programrådet en utvärdering av det gångna året och
planering för det kommande (se avsnitt 2.11, “Organisation och arbetssätt”). Processen för att
kvalificera projekt för det kommande verksamhetsåret ser ut som följer:
1. En eller flera forskare från deltagande organisationer föreslår projekt i form av en
kortfattad projektbeskrivning, uppskattad budget och ev. företagsmedverkan
2. Programrådet prioriterar bland de inkomna projektförslagen med utvärdering av
föregående årets verksamhet och programbeskrivningens visioner och mål som
utgångspunkt
3. För de projekt som prioriterats och ryms inom centrumets ekonomiska ramar
utarbetas detaljerade projekt- och bemanningsplaner. Här bör inte hela budgeten för
det kommande året fördelas utan en mindre del sparas för projektförslag som kan
komma in löpande under året. Exakt andel beslutas av Programrådet
4. Programrådet rekommenderar vilka projekt som ska genomföras
5. Rektor beslutar om projektfinansiering och projektstart
Om projektförslag kommer in under löpande verksamhetsår så tillämpas följande process:
1. En eller flera forskare från deltagande organisationer föreslår projekt i form av en
kortfattad projektbeskrivning och en uppskattad budget
2. Programrådet bedömer det inkomna projektförslaget med programbeskrivningens
visioner och mål som utgångspunkt samt tillgängligt budgetutrymme och beslutar
tillstyrka eller avslå ansökan
3. Om ansökan tillstyrks utarbetas detaljerade projekt- och bemanningsplaner
4. Programrådet rekommenderar att projektet ska genomföras
5. Rektor beslutar om projektfinansiering och projektstart

4.4 Kommunikationsplan och resultatspridning
Kompetenscentrumets verksamhet kan betraktas som framgångsrik först när resultaten från
projekten har nått spridning utanför centret och att resultaten har kommit till användning i
form av innovationer och i slutändan blivit kommersialiserade eller på annat sätt lett till ökad
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konkurrenskraft, effektivare energisystem och minskade CO2-utsläpp. Bredden i
verksamheten gör att det finns ett stort antal potentiella avnämare utanför
kompetenscentrumet, som kan ha nytta av resultaten.
Följande huvudsakliga målgrupper är identifierade:
● Primära
○ Forskare inom datacenter-området (flera discipliner)
○ Leverantörer av datacenter-lösningar, från mark till moln
○ Energibolag
○ Datacenteroperatörer
● Sekundära
○ Arkitekter
○ Fastighetsägare
○ Fastighetsförvaltare
○ Samhällsplanerare
○ Installatörer
○ Byggentreprenörer
○ IT-företag
○ Konsulter
För de primära målgrupperna finns olika strategier för att nå dem:
● Forskare inom datacenter-området (flera discipliner)
○ Publikationer i akademiska tidskrifter, konferensbidrag, etc.
● Leverantörer av datacenterlösningar, från mark till moln
○ Deltagande i branschspecifika mässor, företagsbesök, etc.
● Energibolag
○ Deltagande i branschspecifika mässor, företagsbesök, etc.
● Datacenteroperatörer
○ Deltagande i branschspecifika mässor, företagsbesök, etc.
För var och en av de fyra primära målgrupperna upprättas regelbundet planer för vilka
publikationer, konferenser, mässor, etc. som ska prioriteras.
Kommunikationsmålen för Cloudberry är därför att:
● Förmedla forskningsresultaten till andra forskningsaktörer
● Förmedla och bredda kunskapen i samhället i stort om framtidens energieffektiva
datacenter
● Bidra till en utvecklad dialog mellan olika branschpartners
● Marknadsföra Cloudberry i syfte att attrahera fler intressenter till
kompetenscentrumets framtida verksamhet
För kommunikationen internt inom kompetenscentrumet kommer ett intranät att användas där
resultat publiceras och samlas i en gemensam dokumentdatabas, möten planeras och
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rapporteras, diskussionsforum används för att diskutera aktuella frågor, projekten hanteras,
etc. Här samlas stora delar av den information som senare används för rapportering till
kompetenscentrumets intressenter.
Den externa kommunikationen kommer bygga på att Cloudberry redan är ett inarbetat
varumärke med bl.a. en hemsida som är etablerad, http://www.cloudberry-datacenters.com.
Via hemsidan publiceras beskrivning av kompetenscentrumet, dess mål och syften, reportage
om pågående projekt och aktiviteter samt publika rapporter.
En årlig konferens (“Cloudberry Days”) kommer också att anordnas med både
inomvetenskapliga och industriella inslag. Där kommer kompetenscentrumets doktorander att
presentera sina resultat och beredas god möjlighet till interaktion med deltagande
industriparter och övriga intresserade. Därutöver besöks företagen minst en gång per år av
Cloudberrys seniora forskare och/eller doktorander varvid de erbjuds specialiserade
presentationer samt diskussionstid om resultat från pågående projekt och kreativa
möten/workshops om nya projektidéer.
Kompetenscentrumet ska sträva efter inkluderande kommunikation, både internt och externt.
Planen är att öka medvetenhet om vikten av jämställdhet och integration hos
kompetenscentrumets aktörer, bryta traditionella mönster och stimulera förmågan till
nytänkande och kreativitet. Genom att reflektera kring normer, stereotyper och attityder kan
kommunikation göras mer inkluderande.
En årlig lägesrapport samt en slutrapport lämnas till Energimyndigheten.
Kompetenscentrumets verksamhet och resultat redovisas där i en sammanfattande syntes över
de områden som täcks av programmet.

4.5 Utvärdering
Första etappen löper under två år och mot slutet av etappen genomförs en större utvärdering
av kompetenscentrumets arbete av en oberoende utvärderare som initieras och utformas av
Energimyndigheten. Utvärderingen i sig utgör sedan underlag för beslut om
kompetenscentrumets fortsatta inriktning för de resterande 4+4 åren.
Utöver denna större utvärdering kommer kompetenscentrumet att utvärderas årligen i
samband med planering av det kommande året. Programrådet är ansvarigt för att denna
utvärdering genomförs och beslutar om formerna för utvärderingen, kriterier och vilka
experter som ska utföra den. Den Internationella referensgruppen bistår i dessa årliga
utvärderingar. Utvärderingen görs tillgänglig för kompetenscentrumets alla intressenter.
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5 Avgränsningar
5.1 Forsknings-, utvecklings- och teknikområden
Cloudberrys verksamhet ska syfta till att samla och bygga upp den kompetens som
krävs för att kunna ha ett helhetsperspektiv på energi- och resurseffektiva datacenter. Det
innebär att forskning om datacenters påverkan på och interaktion med energisystemet som
helhet är ett nyckelområde för Cloudberry. Därtill är datacenterbyggnader samt system för
kylning, värmeåtervinning, elförsörjning och automation i datacenter nyckelområden för
Cloudberry. På samma sätt har energisnål mjukvara och energi- och resurseffektiva lösningar
för datamoln identifierats som viktiga områden för Cloudberry att ta sig an.
Därutöver ägnar sig Cloudberry inte åt att bygga ny grundkunskap, såvida den inte är unik för
datacenter eller saknas och är ett viktigt hinder för utvecklingen inom området. Grundidén är
istället att utnyttja befintliga kunskaper från andra områden och använda dem eller
vidareutveckla dem just för tillämpning inom datacenterområdet. Saknas baskunskap som
Cloudberry behöver kommer kompetenscentrumet om möjligt att bygga upp den i
samarbetsprojekt med de parter som verkar inom de kunskapsområdena.

5.2 Relaterade program inom Energimyndigheten
Ett flertal program inom Energimyndigheten finansierar redan idag forskning inom
datacenter. Forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL 2016-2020 finansierar t.ex.
projektet “Integrering av datacenter med microgrid” som LTU driver tillsammans med bl.a.
SICS. Samverkansprogrammet för forskning och innovation för energieffektivt byggande och
boende, E2B2, finansierar projekten “Modulära och energieffektiva datacenters i trä” och
“Green power - användning av spillvärme från datacenter”, båda med LTU som projektägare.
Utanför programverksamheten finansieras också LTU-projektet SAVE som syftar till att
optimera energiförbrukningen hos ventilationssystem i datacenter samt SICS-projektet
DRAFT som adresserar styrning av luftflöden i datacenter för lägre energianvändning.
Det planerade kompetenscentrumet blir en naturlig mötesplats med goda möjligheter till
samverkan och korsbefruktning mellan projekten.
Energimyndigheten driver också program för innovationskluster och stödjer av och till
bildande av branschorganisationer. I det fall datacenterrelaterade innovationskluster och/eller
branschorganisationer bildas kommer Cloudberry att samverka tätt med dessa initiativ i syfte
att nå synergier och uppnå en ännu bättre resultatspridning till marknaden.
Bland befintliga kompetenscentra kan SweGRIDS, som bedriver forskning inom smarta
elsystem och energilagring, nämnas.
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5.3 Andra anknytande aktörer
Kompetenscentrumets forskningsprogram samordnas med forskning inom närliggande
områden. Vid LTU finns en nyinrättad centrumbildning, Centrum för säkerhet i samhälle och
kritiska infrastrukturer, CISS31. Cloudberry kommer att samverka nära med CISS där CISS
bidrag inriktas mot säkerhet i datacenter, eng. site security.
Vid LTU finns också sedan över 10 år tillbaka VINNVÄXT-miljön Process IT Innovations32
med VINNOVA som huvudfinansiär. Datacenter påminner till del om processindustrin med
bl.a. gemensamma utmaningar kring energieffektivitet, automation, värmeåtervinning och
mjukvarurelaterade frågor. Kompetenscentrumet kommer därför att samverka tätt med
Process IT Innovations.
Cloudberry kommer därutöver även att samarbeta med det regionala utvecklingsprojektet
FUI33 som arbetar med branschutveckling för små- och medelstora företag inom
datacenterindustrin, LTUs helägda affärsutvecklingsbolag LTU Business AB34 och
inkubatorn Arctic Business Incubator35 i frågor rörande nyttiggörande av forskningsresultat,
kommersialieringsaktiviteter och nyetableringar.

5.4 Internationell samverkan
Vid LTU och SICS pågår redan idag en internationellt framstående forskning inom området
för energi- och resurseffektiva datacenter med goda kontakter till forskare i USA och Europa.
I USA finns upparbetade kontakter med bl.a. Lawrence Berkley National Lab och dess
Center of Expertise for Energy Efficiency in Data Centers36, University of Texas och dess
Texas Advanced Computing Center37, University of Florida och dess Large-scale Intelligent
Systems Laboratory38 samt Rutgers University och dess gröna mikro-datacenter Parasol39. I
Europa spänner kontaktnätet bl.a. över Leeds University, University of East London, Aalto
Univeristy, Fraunhofer, The Catalonia Institute for Energy Research (IREC) och Leibniz
Supercomputing Centre (LRZ). Flera av de deltagande industriparterna är också globala
storföretag med marknader runtom i hela världen. Internationaliseringsarbetet blir därför en
prioriterad aktivitet för Cloudberry genom att befästa befintliga internationella samarbeten
och etablera nya samarbeten. Framför allt prioriteras deltagande i projekt inom ramen för
EUs ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020.
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https://www.ltu.se/centres/Centrum-for-sakerhet-i-samhalle-och-kritiska-infrastrukturer
http://www.processitinnovations.se/
33
FUI: Forskning, Utveckling och Innovation inom området datacenter och moln för tillväxt i små och
medelstora företag, http://www.fui.dc4c.se/
34
https://www.ltu.se/org/LTU-Holding/LTU-Business
35
https://www.abi.se/
36
https://datacenters.lbl.gov/
37
https://www.tacc.utexas.edu/
38
http://www.andyli.ece.ufl.edu/
39
http://parasol.cs.rutgers.edu/
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6 Ytterligare information
För ytterligare information, kontakta:
Centrum för Distansöverbryggande Teknik (CDT), LTU:
Karl Andersson, biträdande professor, docent
Telefon: 0910-58 53 64
E-post: karl.andersson@ltu.se
Michael Nilsson, projektledare
Telefon: 0920-49 23 06
E-post: michael.nilsson@ltu.se
Energimyndigheten:
Jörgen Sjödin, handläggare
Telefon: 016-544 21 38
E-post: jorgen.sjodin@energimyndigheten.se

33
76

