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Abstract

Utvecklingen av energieffektiv teknologi i svenska datorcenter

The development of energy-efficient technology in
Swedish data centers

Joakim Lundmark

This thesis investigate how energy 
efficient measures has spread throughout 
the data centers in Sweden. These 
questions are put up against a 
theoretical use of such concepts such as 
green IT, technological evolution, large 
technical systems and knowledge 
dissemination. These theories are used 
to answer the questions that are 
encountered during the study, such as 
how green IT is approached, how big of a 
role environmental thinking has had in 
the evolvement of these new
technologies. 

The study has been conducted in a 
longitudinal manner, it is an 
observation of the phenomenon that is 
data centers over a longer period of 
time. 23 non structured interviews 
spanning over 27.5 hours of recorded 
material have been conducted alongside a 
study of archived material. 

An overview of what a data center 
represents is first presented and then a 
number of cases involving different 
companies is then presented to give 
examples of how different actors have 
managed their data centers. Through 
these examples it can be seen that 
working towards a more energy efficient 
market among data centers is something 
that has been going on for a long time 
and is gaining a lot
of ground today. 

A lot of today’s focus is leaning 
towards how to use computer power as a 
method of becoming greener. A cyclical 
pattern of the large accumulation of 
computer power is also
an important factor here were the large 
centralizations of computer power 
enables big actors to focus more on 
greening.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Ca 3 % av världens totala energianvändning går idag åt till IT-utrustning. Det här innebär att IT-
relaterad utrustning står för en väldigt stor del av de utsläpp som är relaterade till den 
energiproduktionen som krävs för att försörja dessa. Datorcenter runtom hela världen drar mer och 
mer ström för varje år som går.  

På sistone har en debatt blossat upp runt IT-branschen där mer och mer fokus läggs på att 
strömförsörjningen ska ske så miljövänligt som möjligt samtidigt som det ska satsas på 
energieffektiviserande åtgärder. Den här ökande miljömedvetenheten inom alla områden bidrar 
även till en ökad miljömedvetenhet inom IT-branschen som i sin tur leder till det som kallas för grön-
IT. Grön IT som begrepp slog igenom 2007 och omfattar ett flertal områden som bland annat rör 
vilken miljöpåverkan själva produktionen av IT-utrustningen har, hur mycket energi utrustningen 
förbrukar och diskussioner huruvida det kan vara motiverat att förbättra eller byta ut existerande 
teknologi ur miljösynpunkt. 

Bland de åtgärder som diskuteras i dagsläget finns lösningen med återvinning av den värme som 
datorerna genererar. Det här är dock inte ett helt nytt fenomen. Redan 1978 i södra Stockholm fanns 
en anläggning som utnyttjade just den här principen för att värma upp de kontorslokaler som fanns i 
anslutning. Det blir här intressant att blicka bakåt för att se, var de teknologier kommer ifrån som 
idag används och varför har inte alla värmeåtervinning idag om det användes redan under 1970-
talet? 

För att svara på de här breda frågorna har ett antal företag undersökts och deras metoder, men först 
måste det specificeras vad som menas med ett datorcenter. 

Datorcenter har ofta ett antal gemensamma faktorer. De drivs ofta av system som existerar i flera 
kopior, det här för att uppnå en redundans. Går ett system ner ska ett annat finnas där för att 
återuppta driften.  

Som en del av brand- och säkerhetsskydd är de ofta av rum-i-rum-typ. Alltså att själva datorcentret är 
ett rum som befinner sig inuti ett annat rum. Golvet brukar också vara upphöjt för att lättare kunna 
komma åt och dra nya kablar och hålla rent i utrymmet. Klimatkontroll behövs också för att 
datorerna inte ska bli överhettade. 

Över 20 intervjuer har genomförts och fem datorcenter har besökts i den här studien. Intervjuerna 
har medvetet varit ostrukturerade för att kunna få varje enskild persons egen historia så långt som 
möjligt. Urvalet har skett genom ett så kallat snöbollsurval. De första intervjuerna genomfördes med 
aktörer som kontaktades som en del av ett projekt kring grön IT vid avdelningen för Industriell teknik. 
Därefter har det nystats vidare från den kontakten om vilka de rekommenderar att man talar med 
och så har det fortsatt. Totalt har 27,5 timmes inspelat material transkriberats till den här studien. 
Under arbetet har även arkivmaterial inhämtats och undersökts för att lättare kunna måla en 
bredare bild över hur energieffektiviseringen har sett ut genom tiden. Värmeåtervinning har använts 
i fler exempel men inte i någon större omfattning då systemet har varit dyrt och svårt att arbeta med. 

Företaget Kommundata bildades 1968 då ett antal svenska kommuner gick ihop för att investera i 
datorcenter. Företaget heter idag Tieto. Det är det här företagets anläggning som nämndes som 
exempel tidigare som använde sig av värmeåtervinning redan 1978. Systemet fick inte så mycket 
uppmärksamhet när det kom utan uppmärksammas nog mer idag. 
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IBM har en anläggning Kista som har stått där sedan 1978. Här har de också satsat på utvecklingen av 
energieffektiviseringen i datorcentret. De har optimerat luftflöden för att inte blanda kall och varm 
luft och använder sig också av värmeåtervinning. 

Volvo-Data har funnits sedan 1967 och har centraliserat väldigt stora delar av sin verksamhet. De 
använder sig av havskylning till sitt datorcenter vilket är relativt ovanligt i dagsläget. 

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ökad miljövänlighet och 
energieffektivisering. De har ett litet datorcenter som drivs med likström idag, vilket är ovanligt. Vid 
optimala väderförhållanden är den självförsörjande via solceller uppe på taket. De har vunnit pris för 
sin anläggning av datorcenterbyggaren Coromatic. 

Coromatic är ett företag som har som affärsidé att bygga upp datorcenter till sina kunder. Ett annat 
exempel på ett sådant sorts företag är Enaco. Enaco har funnits sedan 1977 och har alltid haft 
redundanstänket med när de ska bygga sina hallar. Det här har gjort att de tidigt har kunnat få ett 
bättre helhetsperspektiv kring driftsäkerhet. 

En jämförelse historiskt sett med hur det går till nu så fungerar det ungefär likadant med redundans 
och fokus ligger mycket på att hålla systemen igång. Säkerhet förut bestod oftast i att man ville hålla 
obehöriga ute eller inte glömma viktiga utskrifter framme. Nuförtiden är det mer fokus på att ingen 
överhuvudtaget ska vara inne med datorerna och att dessa ska vara skyddade från brand. 

Ett problem som har kommit med en ökad utveckling är att det i dagsläget tenderar att bli en 
överdimensionering i datorcentrerna. De byggs upp enligt en standard, sedan kommer något 
teknologiskt genombrott vilket gör att det går att få plats med fler maskiner på mindre yta. Det här 
leder till att aktörerna har mer hallyta än de behöver. 

Aktörerna från företagsexemplena använder sig bland annat av nätverket EKO för kunskapsspridning. 
EKO startade som Enacos Kundorganisation men medlemmarna bröt sig sedan ut och driver det än 
idag. Det här är en viktig kanal för många aktörer som inte har som primär fokus att arbeta med 
datorcenter att ändå tillgodogöra sig viktiga nya rön för att förbättra sin energieffektivitet och drift.  

Under studiens gång har ett antal trender synts där bland annat utvecklingen går i vågor om 
centralisering och decentralisering. I dagsläget är det en centraliseringsprocess som pågår där mycket 
av den datorkraft som utnyttjas idag finns ute på ”molnet”. Eftersom väldigt mycket kring 
datorcentrerna idag går mot en konsoliderad stordrift så kommer också stordriftsfördelar och mer 
tryck på de stora aktörerna att arbeta miljömedvetet.  
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1 Introduktion - Utvecklingen av 
energieffektiv teknologi i svenska 
datorcenter 

 

1.1 Bakgrund 
2006 släpptes Al Gores film, en obekväm sanning, som behandlade den globala uppvärmningen och 
dess konsekvenser. Filmen och dess budskap verkade bidra till en kollektiv chock över hur situationen 
egentligen såg ut och gav upphov till en stor debatt om miljöförstöring. Filmen har sedermera även 
kommit att användas som bland annat undervisningsunderlag i miljöfrågor. Al Gore vann Nobels 
fredspris för att ha väckt opinion kring klimatfrågorna där filmen anses ha spelat en stor roll i den 
utmärkelsen. Även om filmen inte riktades sig direkt mot IT-branschen väckte den ett 
miljömedvetande som spred sig till många branscher. 

Uppskattningar gjorda efter ett resultat från 2005 i en forskningsrapport från Stanford University 
pekar på att datorcenter under 2005 förbrukade cirka 1 % av världens producerade el och 
elförbrukningen beräknades att öka i genomsnitt med nästan 17 % per år.1 Den här uppskattningen 
placerad idag, 2013, visar på att förbrukningen idag borde ligga på cirka 3 % av världens producerade 
el. Eftersom en stor del av världens elproduktion fortfarande sker med fossila bränslen blir IT-
sektorns direkta miljöpåverkan påtaglig. Gartner Institutes släppte en rapport under 2007 som visade 
att IT-sektorn stod för 2 % av världens koldioxidutsläpp då, en siffra som mäter sig med flygindustrins 
totala koldioxidutsläpp per år2.  

Energieffektivisering kan ur många synsätt vara något som är värt att sträva efter, förutom att man 
kan hålla nere kostnaderna så efterfrågas miljöhänsyn i en allt större utsträckning idag av kunder. 
Detta gäller säkerligen de flesta delar av samhället men under senare år har IT-industrin fått ökad 
uppmärksamhet, som en del av den medvetenhet som har uppstått kring hur mycket energi den 
förbrukar. Givet att fler delar av samhället penetreras av IT samt att kommunikationsvolymerna 
stiger är det rimligt att energianvändningen för IT-utrustningen enbart kommer att öka. Rörande IT 
och energianvändning brukar datorcenter inta en central plats, då IT-utrustningen är mycket 
koncentrerad i sådana. 

Idag arbetar säkerligen de flesta som hanterar datorcenter med att bli mer energieffektiva, men 
preliminära undersökningar inför den här studien har visat att energieffektiviseringsarbete har varit 
pågående i datorcenter från 1970-talet. När det kvasi-statliga företaget Kommundata AB byggde nya 
fastigheter i Älvsjö 1978, som bland annat inkluderade ett nytt datorcenter för stordatorer, hade 
man värmeåterföring till kontorsfastigheterna som en utgångspunkt redan innan byggnationen 
startade.3 

Väldigt mycket av fokus i debatten de senaste 15 åren har legat på hur man kan minska 
energiförbrukningen genom olika effektiviseringsprocesser, däribland värmeåtervinningssystem. 
Compare Testlab som är beläget utanför Karlstad är en testmiljö med moderna datorcenter, byggd 
för att testa olika mjukvarulösningar. I det arbetet har också den fysiska hallmiljön kommit att bli en 
testmiljö för nya teknologier. De har tillsammans med ett lokalt kraftbolag implementerat en 
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tillbyggd värmeåterföringslösning som avlämnar datorcentrets överskottsvärme till ett badhus som 
ligger precis intill anläggningen.4 

Någonstans häremellan har värmeåtervinning och energieffektivitet blivit begrepp som i mycket har 
försvunnit i all den övriga debatten kring datorerna för att inte förrän nu cirka 35 år senare börja bli 
aktuellt att tala om igen. Det är än så länge fortfarande sällsynt med sådana lösningar i Sverige men 
både datorcenterbyggare och ägare av datorcenter har börjat visa mer intresse för detta, och i och 
med att Compare har infört det i något som kan ses som en avancerad testanläggning så är det 
författarens förhoppning att värmeåtervinningen är här för att stanna. 

Utvecklingen kring IT har lett till en explosionsartad ökning av datorcenter i Sverige där varje litet 
företag utan problem kan ha egna servrar i ett litet skåp. Problemen uppstår ofta när dessa företag 
blir större eller behöver utöka sin datordrift då de ofta inte har den specifika kunskapen som krävs 
för att driva mer än en dator som drift. En konsolideringsprocess har också lett till att en hel del av 
dessa små till mellanstora aktörer lägger över sin drift hos större företag och då börjar man komma 
upp i stora maskinvolymer med högt effektbehov.  

Avdelningen för Industriell teknik vid Uppsala universitet har för tillfället ett forskningsprojekt på 
gång om ämnet grön IT. Det här arbetet är tänkt att vara en del av det projektet och det finns redan 
en mindre förstudie gjord inom ämnet med ett par pilotintervjuer genomförda av universitetslektor 
Thomas Lennerfors vid tidigare nämnda avdelning. 

 

1.2 Syfte 
Tanken med det här arbetet är att se på ett antal olika lösningar och teknologier som har använts ur 
ett historiskt perspektiv kring olika datorcenter och göra en jämförelse med vilka metoder som har 
använts och vilka synsätt som har funnits på de olika företagen eller platserna. Studien kommer att ta 
hänsyn till all relevant energieffektivisering i datorcenter, men kommer främst beröra energitillförsel 
(UPS, matning av likström), kylning (kompressorer, frikyla, geokyla), design av datorcenter, samt IT-
utrustningen (servrar, etc). Förutom att energieffektivisera dessa processer, arbetar man till viss del 
med att ta tillvara på den värme som stora datorcenter genererar genom att transportera ut 
överflödesvärmen i ett närvärmenät. Den första kända implementeringen av värmeåtervinning från 
datorcenter skapades i Stockholms söderort sent 1970-tal. Genom att betrakta modeller som tidigare 
har använts och förstå tankegångarna och processerna bakom dessa kan vi utveckla och förbättra 
morgondagens metoder utan att behöva gå igenom allting som om det vore första gången igen. Det 
här kommer att ge en inblick i verksamheten kring datorcenter och hur utvecklingen har sett ut på 
energifronten.  

 

1.3 Frågeställning 
Frågan som huvudsakligen kommer att utredas är hur energieffektivisering har gått till i datorcenter i 
Sverige från 1970-talet och fram till idag. Hur har utvecklingen sett ut? Vad har utvecklingen lett till i 
dagsläget? Vad är det som har drivit utvecklingen framåt? Vilka faktorer har bidragit till att vissa 
metoder har slagit igenom mer än andra på vissa datorcenter och går det att se några mönster i 
utvecklingen som kan förklara vart utvecklingen är på väg? 
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1.4 Rapportens upplägg 
Den första delen av uppsatsen kommer att behandla begreppet datorcenter för att klargöra de 
grundförutsättningar som används för att behandla vad ett datorcenter är. Det avsnittet är indelat i 
ett antal underrubriker som i närmare detalj förklarar viktiga delar av ett datorcenter och som sedan 
kommer att återknytas till i slutdiskussionen. 

Därefter kommer ett antal teorier som tar upp relevanta frågeställningar och fungerar som 
förklaringsmodeller för den vidare studien att presenteras. Dessa flertalet teorimodeller behandlar 
ämnen såsom begreppet grön-IT, innovationer, stora tekniska system och kunskapsspridning. Samlat 
kommer dessa att ligga som ett teoretiskt ramverk som kommer att användas i slutet av rapporten 
som analys av empirin. 

Efterföljande del kommer att behandla den metod på vilket arbetet är upplagt. Där kommer material, 
intervjumetodik och arbetsmetod att behandlas och förklaras. 

Empirin är uppdelad i två större portioner. Den första portionen behandlar fem konkreta exempel på 
hur datorcenter tillämpas. De första fyra är direkta företagsexempel som följer en och samma stil, 
först presenteras företag i stort, därefter presenteras en anläggning som kommer att undersökas 
närmare. Sedan presenteras en medarbetare som, inte alltid ensam, har haft väldigt mycket relevant 
att berätta i intervjuerna. Därefter sker en fortlöpande berättelse om hur företagens system har 
utvecklats, inte nödvändigtvis endast i den anläggningen som presenterades tidigare men med fokus 
på den. I de fall då det tekniskt historiska materialet inte har mycket att berätta sker istället en 
fortlöpande redovisning över hur den nuvarande teknologin har arbetats fram för att få ett historiskt 
perspektiv på det som används i dagsläget. Det avslutande exemplet är det som skiljer sig åt då det 
främst behandlar två företag som har som affärsmodell att bygga upp datorcenter.  

En tematisk framställning följer därefter där, mer frikopplat från specifika företag, exempel på de 
delar kring datorcenter som presenterades tidigt i rapporten får en djupare förklaring. Den här 
förklaringen kommer att ske både på ett historiskt plan och vara förankrat mer i nutid för att lättare 
kunna visa på skillnader och likheter. Avslutningsvis presenteras ett antal kanaler och metoder som 
kunskaper och teknologier sprider sig genom inom den här branschen. Den här presentationen 
avslutas med ett konkret exempel på en tydlig teknologisk spridning, med hjälp av nätverk som 
grundlades för nästan 30 år sedan, som kunde betraktas under arbetet med rapporten. Det här 
används för att lättare ge en tydlig och explicit bild över hur själva spridningen går till.  

Den avslutande diskussionen kommer att knyta samman empirin med den teoretiska anknytningen. 

Den inledande delen om vad ett datorcenter är kommer att ge en bas men inte all information runt 
datorcenter. Ny information kommer även att presenteras i de exempel som ställs fram om 
företagen där det är relevant och för att få ett bra flöde i faktautlämningen. Kapitel 6 kommer dels 
att fylla igen de luckor som av olika anledningar inte kan tas upp i de specifika företagsfallen men 
kommer också att fungera som en återblick till det inledande avsnittet om vad ett datorcenter är. 
Den stora skillnad i det sjätte kapitlet kommer dock vara att det kommer att djupare gå in i den 
tidsbundna delen av de områden som de täcker. Material från 1960- och 1970-talet ända fram till 
idag har studerats för att ge en överblick över hur tankegångarna kan ha sett ut och ändrats genom 
tiden. 

Hänvisningar till de intervjuade personerna kommer att göras löpande i slutnoterna, för vidare 
information kring vem personen är och hur intervjun gick till hänvisas läsaren till bilagan intervjuade 
personer. 
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2 Vad är ett datorcenter idag? 
I den här delen kommer ett antal begrepp att presenteras i syftet att ge läsaren den grundförståelse 
som krävs för att vidare navigera sig i rapporten. Det finns ett antal begrepp som berör datorcenter i 
dag som är relativt lika oavsett vilken anläggning man betraktar. Man bör komma ihåg att det finns 
många olika typer och sätt att sätta samman och driva ett datorcenter på, därför kommer den här 
förklaringen endast att vara ett typexempel. Sammansättningen av det här typexemplet grundar sig 
främst på de observationer som har gjorts under studiens genomförande och även ur andra liknande 
exempel och förklaringar på vad som utgör ett typiskt datorcenter. 

 

2.1 Ett typexempel 
Ett datorcenter är ett brett begrepp som kan betyda ett antal olika saker. Andra namn som man kan 
använda sig av idag inkluderar bland annat; serverhall, serverrum, datorhall, datorrum, datorcentral 
och liknande. Grunden är hur som helst att det är en anläggning som innehåller en eller flera datorer 
av sådant utförande och storlek att det inte bara räcker med att ställa in en dator, koppla in den i 
väggen och anta att den fungerar. Det finns många olika sätt att konstruera och driva ett datorcenter 
och begreppet kommer i framtiden förmodligen att innebära ett slags standardiserad datorcenter 
som byggs upp enligt vissa normer eftersom deras storlek och komplexitet ökar alltmer. 

Ett datorcenter idag som fungerar som serverparker använder sig till största del av traditionella 19-
tums rack. Ett rack är en ställning som man monterar in sin elektronikutrustning i, i det här fallet 
oftast servrar. 19-tums rack är en internationellt gångbar standard som är mycket vanlig i dag. Dessa 
rack ställs vanligen upp i rader inne i datorcentret.5 

Datordrift och datorcenter kan idag vara indelade i olika ägarformer. Ett företag kan äga sin egen hall 
där de har hand om sin egen drift. De kan outsourca sin drift till ett annat företag, företaget ansvarig 
för driften kan då antingen ha hand om kundens datorer i den existerande hallen eller ta över dem 
helt till sina egna lokaler.6 

I dagsläget existerar det redan en hel del normer kring just datorcenter. Bland annat att de byggs 
enligt rum-i-rum lösningen, alltså att datorcentret står i ett rum som i sin tur är inkapslat i ett större 
rum, det här för att bland annat skydda mot brand och andra yttre hot. En annan standard är 
upphöjda golv, se bild 1, datorcenter byggs i regel med ett golv som är upphöjd en halvmeter från 
fastighetens golv. Det här görs för att man lätt ska kunna genomföra reparationer och dra nya kablar 
genom att ta bort de löstagbara golvplattorna och helt enkelt få direkt tillgång till materialet under 
samtidigt som miljön inte blir lika trång och stökig inuti datorcentret. 7 
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Bild 1: Exempel på skillnad i golvhöjd från ingången in till datorutrymmet och hur det ser ut under golvet. 

Grunden till dagens datorcenter kommer från de tidiga stordatorerna. Då krävde datorer mycket 
stora utrymmen och det som idag inhyser tusentals datorer var då till för att hantera och köra en 
enda stor dator.8 

Den samlade bilden som har fåtts av den här studien visar att ett datorcenter kan i princip förklaras 
som ett utrymme där man förvarar en eller flera datorer för att tillgodose en verksamhet med 
datorkraft av olika slag. Gemensamt för alla datorcenter oavsett storlek är att de behöver en säker 
strömförsörjning, någon slags nedkylning för att inte datorerna ska bli överhettade, reservkraft ifall 
något skulle hända med det yttre elnätet, och i många fall en spegling. Spegling innebär att man har 
informationen i datorcentret lagrad på mer än ett ställe, till exempel ett annan datorcenter en bit 
därifrån. Skulle något hända med en av hallarna så går inte all information förlorad för alltid utan den 
kan då enkelt hämtas från den speglade anläggningen. 

 

2.2 UPS 
Datorcenter försörjs i dagsläget, vanligen via UPS (Uninterruptible Power Supply), avbrottsfri kraft, 
vilket är något som installeras mellan det ingående elnätet och matningen in till maskinerna. I en 
händelse av att den yttre strömmen kopplas bort kommer UPSen att ta över elmatningen till 
datorcentret tills exempelvis en reservkraftkälla har startat eller det yttre nätet har startat igen. Det 
här kan enkelt förklaras som att det fungerar som batteriet till en bärbar dator, har man 
strömsladden inkopplad matas elen till batteriet som försörjer datorn med ström. Det första steget 
när strömmen kommer in till en datoranläggning är att inkommande 230 V växelström omvandlas till 
likström som sedan vanligen laddar upp ett batteri eller svänghjul, UPSen, för att sedan 
återtransformeras tillbaka till 230V växelström. Den matas sedan in i servrarnas nätaggregat där den 
återigen förvandlas till likström.9 

Om det blir ett strömavbrott kopplas batteriet automatiskt in utan att det behöver märkas alls i 
hallen. En annan fördel med UPS:er är att de bidrar till att ge en renare elmiljö till anläggningen. I ett 
vanligt nät finns det risker för överspänningar, underspänningar och transienter som i värsta fall kan 
skada utrustningen. Istället för att den här strömmen matas direkt in i datorerna tar UPSen hand om 
dessa och levererar en stabil spänningsnivå till datorutrustningen. De två UPS-teknologier som till 
största del används idag är batteri- och svänghjuls-UPS:er som bygger på stora roterande svänghjul. 
Om anläggningen är stor kan det krävas batteriparker som kan vara 100 kvadrameter stora för att 
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hålla igång strömförsörjningen.10 Roterande svänghjul används mestadels till mycket stora 
anläggningar med en effekt på flera megawatt. Principen är då att den inkommande strömmen får 
ett stort svänghjul att rotera och när strömmatningen upphör så fortsätter hjulet att snurra någon 
minut och generera elektricitet. Det här ger oftast bara tillräckligt med tid att få igång reservkraften, 
ofta i form av dieselgeneratorer, och inte så mycket mer. Av dessa två system är batteri-UPS den 
vanligaste.11 I figur 1 exemplifieras ett typiskt datorcenter idag som har inkommande el som går via 
en UPS och in i datorcentret. Det exemplifierade datorcentret kyls ner av ett kylaggregat och avger 
varmluften utomhus. 

 

Figur 1: Förklarande modell över hur typ-datorcentret kan se ut. Vid händelse av strömavbrott tar UPSen över 
lasten tills reservkraften är igång. Varmluften släpps ut utanför fastigheten. 

 

2.3 Klimatet inne i datorcentret 
Alla datorer kräver el för att fungera och de flesta av dessa har även eldrivna mekaniska 
komponenter i sig som exempelvis fläktar. Har man då tusentals datorer så blir det en hel del ström 
och en stor del av den energi som matas in i en dator omvandlas till värme. Det här ställer stora krav 
på kylning. 

Kylningen sker ofta med hjälp av kylaggregat som kyler ner ett kylmedium som i sin tur förser 
anläggningen med kall luft för att datorerna inte skall överhettas. På sistone har frikyla börjat 
användas allt mer. Frikyla innebär att man tar till vara på utetemperaturen och mer eller mindre 
använder den rakt av för att kyla datorcentret. På så sätt slipper man köra kylaggregat och de kan 
istället då användas till reservkylning eller liknande. Det här bidrar till sänkta energiutgifter och är 
samtidigt ett kraftigt miljöargument. Sverige har väldigt unika förutsättningar om man jämför med 
resten av världen när det gäller energieffektiv datordrift i stor skala. Sverige har ett elnät som är 
relativt pålitligt, ett klimat som gynnar alternativa lösningar till den största energiboven som 
datorcentrena dras med idag nämligen kylan. Det kalla klimatet ger goda möjligheter till frikyla och 
klimatet skapar också ett värmebehov till bostäder och arbetsmiljöer för människor vintertid. Den 
här kombinationen ger då en möjlighet att använda sig av frikyla för att kyla ner datorcentret och 
sedan värma upp exempelvis kontor med den uppvärmda luften. På så sätt minskas energiförluster 
både på kyl- och värmesidan i en fastighet. Ett annat exempel som kommer att tas upp senare i 
uppsatsen är också hur man använder sig av havskylning vilket ännu är relativt ovanligt. 
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2.4 Redundans 
Eftersom väldigt många företag idag förlitar stora delar av sin verksamhet på att deras IT fungerar så 
är det förståeligt att det finns starka krav på upptid. Upptid är ett mätbegrepp som används för att 
förklara hur länge en dator eller en samling datorer har varit igång och fungerat som tänkt. Kraven på 
upptid har lett till att man tillämpar ”n+1-tänket” som en form av redundans. Det innebär att det 
alltid ska finnas en reserv som kan ta över en komponents arbetsuppgifter ifall någonting slutar 
fungera. Ett exempel på ett redundant system kan vara exempelvis på kylsidan. Har man ett 
kylaggregat som står för kylningen i ett datorcenter och det aggregatet går sönder så har man då 
ännu ett aggregat i reserv som hela tiden står redo att kopplas på. Det här ställer också höga krav på 
att alla reservsystem hela tiden är testade så de fungerar när de väl behövs. Som tidigare nämnts är 
spegling en del av det här tänket men det gäller även strömmatning och UPS:er. Vissa större aktörer 
tillämpar även ”n+2” på sina system. Det här har gjort att datorcenter i viss mån påminner om 
moderna kärnkraftverk i sina reservsystem.12 

 

2.5 Mätning av energi 
Miljömedvetenheten är vida spridd inom teknikbranschen i dagsläget och väldigt många är medvetna 
om att deras datorcenter har en påverkan på miljön som främst kommer från deras stora 
energikonsumtion. Ett problem är dock att det idag varken finns några enkla eller standardiserade 
sätt att mäta sin miljöpåverkan eller energieffektivitet på. 

Idag använder sig många av aktörer som arbetar med datorcenter av mätvärdet Power Usage 
Effiency (PUE). 13 Kortfattat så använder man sig av datorcentrets totala energianvändning i 
förhållande till hur mycket energi som går åt till IT-utrustningen enligt följande: 

𝑃𝑈𝐸 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑖 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟ℎ𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛

𝐼𝑇 − 𝑢𝑡𝑟𝑢𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔
14 

Bland de större begränsningarna hos PUE-talet finns ett antal punkter som bland annat gör att direkt 
energieffektiviserande åtgärder inte alltid gynnar mättalet. Det här kan vara problematiskt då en del 
kunder enbart verkar se PUE-talet som ett mått på hur effektiv anläggningen är totalt sett. Några av 
de största problemen med PUE-talen återfinns i att energiåtervinning inte alls tas hänsyn till, man 
kan inte jämföra anläggningar som använder sig av frikyla och sådana där kylan den produceras med 
hjälp av exempelvis kylaggregat. Talet är inte sammankopplat till utsläpp eller serverkapacitet och är 
inte standardiserat.15 

PUE-mätning är trots detta en relativt populär mätmetod. I och med att allt fler väljer att placera sin 
egen datordrift hos andra företag blir då PUE-talen i en hall en faktor som spelar roll i en upphandling 
då det ofta behövs något slags mått på energieffektiviteten i en hall även om driftsäkerhet och 
miljötänk inte redovisas då. 16 

 

2.6 Hårdvarueffektiviseringar 
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Ett sätt att få ett datorcenter att bli grönare är genom virtualisering av hårdvaran. Istället för att en 
fysisk server endast har en funktion så möjliggör virtualisering att en fysisk maskin kan delas upp i 
mindre virtuella enheter och alla dessa har i sin tur egna funktioner. Det här bidrar till ett minskat 
effektbehov då antalet fysiska maskiner som behöver vara påkopplade minskar.17 Virtualisering av 
servrar är till största del standard bland de datorcenter som har undersökts i den här studien. 

 

2.7 Fastighetssidan 
För att en byggnad ska kunna inhysa ett datorcenter är det inte ett krav att byggnaden måste ha 
konstruerats med detta från början. Det går bra att sätta in ett eller flera datorcenter i nästan vilken 
fastighet som helst. Det som däremot blir viktigt är att det finns tydliga riktlinjer att förhålla sig till 
när det väl står klart att det ska vara ett datorcenter där. En anledning till att man måste förhålla sig 
annorlunda till datorcenter än till vilket rum som helst är att man inte vill bygga fast sig i specifika 
lösningar som har med byggnaden att göra. Exempelvis har en del fastigheter kylsystem installerade 
från grunden och i dessa fall kan det då bli problematiskt att komma runt dessa om det visar sig att 
de inte duger eller att man behöver bygga ut. I dessa fall kan det istället vara bättre att ha exempelvis 
bara ett tomt rum för datorerna och sen får kylan stå utanför byggnaden så den kan ändras hur som 
helst helt frikopplat från byggnaden som datorerna står i. Datorcenter är oftast tänkt att stå orörda 
efter att de har blivit konstruerade och det är inte ovanligt att man pratar om en tidshorisont på cirka 
tio år. Från det att datorcentret är färdigkonstruerat och tio år framåt ska det då stå helt orört och 
inga påbyggnationer ska då utföras om det absolut inte behövs. Skulle något då behövas ändras på 
under den här tioårsperioden så kanske hela datorcentret behöver stängas av och med tanke på de 
mycket strikta krav på upptid som finns idag så blir det oftast inte ett realistiskt alternativ.  18 
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3 Teori 
För att kunna navigera sig inom de begrepp som används genom uppsatsen kommer idéerna bakom 

en del av de begreppen att presenteras här. Sådana saker som grön-IT och framkomsten av tekniska 

system förklaras lite mer ingående för att lättare ge den förståelse som arbetet syftar på att ge 

läsaren. Utan dessa verktyg skulle en slutanalys av det betraktade materialet bli tämligen svårt. 

3.1 Vad är grön IT? 
Det talas om att det skedde en grön IT-våg kring 2007 som en del av de ovan nämnda faktorerna. Det 
är således ingen slump att konsortiet The Green Grid startades i början av 2007. The Green Grid 
består av nästan 200 medlemsföretag som tillsammans hjälps åt att forska fram nya lösningar för 
datorcenter och hjälper till att sätta standarder för mätning och utvärdering av olika insatser.19 

Hur ska man då välja att se på begreppet grön IT och vad den kan göra för att förändra 
informationsteknologins miljöpåverkan? De begrepp som är intressanta att betrakta inom grön IT i 
den här studien är främst de som är förknippade med energieffektivisering och förbrukning. Grön IT 
är mycket mer än bara energi men det är främst det området som kommer att vara fokus här. 

Två aspekter i Grön IT är bland annat, greening of IT och greening by IT. Den första innebär att man 
ska göra själva teknologin mer grön där hela livscykeln kring IT-utrustningen ska utvecklas för att 
minimera miljöpåverkan. Extrahering av råvara såsom ädelmetaller och andra liknande varor, 
tillverkningsprocessen och alla delarna därikring. Den andra aspekten innebär att man använder IT 
som ett verktyg att förminska miljöpåverkan eller förbättra miljön. Automatiska 
energihanteringssystem, automatiserad släckning av lampor när ingen är i rummet, onlinemöten 
istället för fysiska möten och så vidare. Den debatt som då har uppstått kring dessa två begrepp är 
att om man effektiviserar IT:n och satsar på att minska den miljöpåverkan som finns i de leden så kan 
man effektivisera de 3 % av miljöpåverkan som den står för. Å andra sidan om man försöker att 
effektivisera med IT så kan man påverka de övriga 97 % även om det här kan innebära att IT:ns 
direkta miljöpåverkan blir större.20 

För att ha en möjlighet att påverka hur den IT-relaterade utrustningen påverkar miljön måste de 
aktörer som använder sig av de främst veta hur mycket elektricitet den här utrustningen gör av med. 
Det är ingen hemlighet att stora företag som riktar in sig på främst datordrift har en väldigt stor 
energiförbrukning i direkt korrelation till sitt affärsområde. Problemet ligger till en viss del i att kunna 
mäta hur mycket energi som går åt och att finna incitament till att börja göra det. Väldigt många 
företag mäter i dagsläget inte sin energiförbrukning.21 Utan att veta vilken utgångspunkt ett företag 
har så är det omöjligt att kunna veta vilka åtgärder som ger en besparande effekt eller ens har någon 
effekt överhuvudtaget. Bland metoder som diskuteras över hur företag kan få sin IT-drift grön så 
nämns som första faktor att minska sin elförbrukning. Det här görs i flera steg med att minska 
datorutrustningens förbrukning genom att hålla den uppdaterad, optimera kylningen, arbeta mot 
papperslösa kontor och att sträva efter energicertifiering av sin utrustning och energi.22 

En ökad användning av IT innebär inte automatiskt en väg mot en avmaterialisering. Även om kanske 
just utskrifterna och andelen papper inom IT-branschen håller på att minska så ska man ta i 
beaktande att själva IT-utrustningen i sig blir allt mindre, billigare och i sig självt i mängd. Dessa 
objekt kan i sig själva ha en direkt negativ påverkan på miljön. En annan aspekt som förs fram är tre 
lager med miljöpåverkan som måste tas hänsyn till vid sidan av den miljöpåverkan som själva driften 
medför. Det första lagret är den direkta påverkan informationsteknologins fysiska existens har på 
miljön. Den andra är den indirekta miljöpåverkan som kommer från bland annat tillverkning, frakt 
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och processkonsumtion. Den sista är de långvariga effekterna som kommer från en anpassning till 
teknologin, förändrade konsumtionsmönster till exempel.23 

Övergången till mer energieffektiv teknologi kan antingen komma som en tillbyggnad på redan 
existerande teknologi eller innebära revolutionerande ny sådan. En fördel med att basera sina 
miljösatsningar på redan existerande teknologi som har blivit uppdaterad är att den kan utnyttja 
redan existerande infrastrukturer för sin spridning och nå ut till en bredare marknad. En viktig faktor 
här är också att människor tenderar att oftare välja lösningar som de redan är vana vid och dessutom 
innebär en uppdatering av det slaget att det blir en mindre total miljöpåverkan än med helt ny 
hårdvara som ger en direkt miljöpåverkan genom sin existens.24 

 

3.2 Teknologisk utveckling 
Det är ingen slump att det väldigt länge har varit specifikt 20 grader varmt inne och cirka 50 % 
luftfuktighet i ett datorcenter. Det här är något som det har legat mycket tanke och arbete bakom, 
problemet är dock idag att den är anpassad till ett helt annat syfte än vad den används till idag. Det 
här är ett exempel på path dependece. Standarden uppkom eftersom att de hålkort som man 
använde sig av i datamaskinerna inte fick variera i storlek när de skulle matas in i datorerna. 
Varierade de bara med någon millimeter så fungerade inte systemet och hålkorten gick inte att 
använda.25 Det här är knappast ett problem som existerar i dagsläget, ändå har det systemet fått ett 
sådant kraftigt rörelsemoment i sin utveckling att det väldigt länge nästan har verkat omöjligt att få 
en ändring på detta. 

 

3.2.1 Teknisk utveckling baseras på ett antal faktorer 

En viktig aspekt inom teknologisk utveckling är just den sociologiska påverkan på den. Teknologi är 
inte ett frikopplat begrepp från övriga samhället även om man ibland kan få den uppfattningen. 
Teknologi formas efter vår historia, drivkrafter i form av ekonomisk vinning och politiska intressen. 
Teknologi uppstår inte ur tomma intet utan är en skapelse av vår tids sociala, ekonomiska och 
teknologiska relation som redan är grundlagd. 26 

Det här samspelet mellan teknologi och sociologi är något som ofta går väldigt många förbi. Samma 
sak gäller själva skapandeprocessen bakom teknologier, eftersom att de flesta bara ser det färdiga 
resultatet och inte skapelseprocesserna bakom så är det ofta som det framstår som att teknologier 
bara uppstår och får sin plats i våra samhällen som en del av en ”naturlig” utveckling påverkad av 
olika historiska händelser. En vanlig uppfattning om hur teknik uppstår är att tillkomstprocessen 
kring teknologier är en naturlig utvecklingsprocess som går hela vägen från grundforskning, tillämpad 
forskning, utveckling, produktion och till sist mognad. Den här förklaringsmodellen räcker inte riktigt 
till då det egentligen inte finns något direkt förutsägbart steg i en utvecklingsprocess som går att 
tillämpa överallt.27 Det är dock viktigt att inse att teknologiska framsteg inte uppstår ur tomma intet 
utan är en kombinerad produkt av de sociala, ekonomiska och teknologiska normer som redan 
existerar.28 Sådan syn på teknologisk utveckling placeras inom forskningsfältet för Science and 
Technology Studies, där några framstående forskare är Wiebe E. Bijker och Thomas P. Hughes. Tätt 
sammankopplat med det forskningsområdet återfinns även Giovanni Dosi som har sitt huvudområde 
kring innovationers och teknologiers utveckling. 

Styrning av inneklimatet i datorcenter uppkom och tillämpades som en del av en innovationsprocess. 
Med innovation syftar Dosi29 på uppkomsten av nya produkter och vägen fram till produkten. 
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Inkluderat i den här processen menar han också är kunskapen kring vad det är för produkt eller 
resultat som man är ute efter. Det man söker efter är inte med säkerhet känt i förväg, så den 
teknologiska innovationsprocessen kan inte vara ett satt mål innan arbetet har börjat. Trots 
osäkerheten kring vilka lösningar som finns i framtiden så menar Dosi att teknologisk utveckling följer 
vissa kurser som är mer eller mindre utstakade. 

Själva sökandet efter nya processer och produkter har drastiskt ändrats över det senaste 
århundradet, den ökade komplexiteten i forskningsarbetet har gynnat formella organisationer 
snarare än enskilda uppfinnare. Som ett tillägg till den här punkten menar Dosi att en betydande 
mängd innovationer och förbättringar av existerande system uppkommer som en del av learning-by-
doing och learning-by-using. Learning-by-doing och learning-by-using innebär att de enheter som har 
kunskapen kring hur de kan använda, förbättra och producera dessa produkter genom deras dagliga 
informella arbete i att lösa infrastrukturella problem, betrakta övriga flaskhalsar i processleden och 
överkomma andra övriga sorters problem. Med enhet åsyftas i den här studien en sammanslutning 
människor i främst företag men det kan också involvera andra sammansättningar såsom nationer och 
liknande. Vidare menar han att de mönster som teknologisk utveckling följer inte kan betraktas som 
en rak och enkel reaktion på marknadsförändringar. Snarare verkar det som att den riktning som den 
teknologiska utvecklingen följer oftast definieras av den allra nyaste teknologin som redan används 
och det är oftast så att sannolikheten att en enhet gör teknologiska framsteg är en funktion av den 
teknologiska nivån som redan har uppnåtts. Alltså att teknologisk utveckling är kumulativ och när 
den utvecklingen har uppnått en tillräckligt stor rörelsemängd kan det vara svårt att frångå de 
principer som driver den framåt. Det här är det som användes som öppningsexempel till den här 
delen, path dependence och är som begrepp inte bara tillämpbart på teknologi utan även all kunskap. 
Den kunskap och teknologi vi använder oss av idag uppstår inte ur ett vakuum utan bygger alltid på 
den kunskap som tidigare har funnits, vi står på giganternas axlar.30 

Den som först började använda begreppet med paradigm och paradigmskiften i vetenskapliga 
teoriers förbättringar var Kuhn. Alltså att en teori måste vara bättre än andra och tidigare teorier för 
att kunna anses vara ett paradigm som för fram vetenskapen mot nya skiften. Ett paradigm är då det 
som blir normalvetenskap, det fakta som finns inom sitt egna vetenskapsfält.31 Här har Dosi valt att 
vidareutveckla begreppet eftersom han anser att innovationsprocessen inte helt kan förklara 
framväxten av nya teknologiska paradigm. Teknologiska paradigm är istället ett samspel mellan 
vetenskapliga framsteg, ekonomiska faktorer, olika former av institutioner och olösta problem på 
den nuvarande teknologiska vägen. Teknologiska paradigm är en modellösning på ett antal 
teknologiska problem som baseras på ett antal principer som härstammar från naturvetenskaperna. 
Den riktning som de teknologiska banorna antas ha anses vara motsvarigheten till 
normalvetenskapens problemlösningsaktiviteter, alltså de framsteg man får från ett teknologiskt 
paradigm. Paradigm är alltså något som man kan använda för att beskriva den tidigare nämnda 
kumulativa naturen hos teknologi. Begreppet kan ses som en sammanslagning av hans tidigare 
innovationsbegrepp och Kuhns paradigm där teknologiska paradigm besitter de egenskaper som 
innovationer också gör, deras kumulativa natur och den riktning och rörelsemängd som gör att de 
kan tolkas som autonoma i sin tillväxt. 32 

 

3.2.2 Stora tekniska system och reverse salients 

Den här rörelsemängden är något som Hughes också påtalar existerar kring stora system som har 
kommit i en fas där de håller på att stabiliseras. I det här stadiet menar Hughes att systemet har en 
sådan riktning, och ett sådant mål, att det har fått en så stor rörelsekraft att systemet utifrån 
betraktat antas ha fått en autonom tillväxt.33 
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Ett annat begrepp som är direkt kopplat till stora systems tillväxt är begreppet reverse salient som 
Hughes använder sig av för att definiera en form av tillväxtproblem för stora tekniska system. 
Begreppet syftar på en framåtskridande linje, tänk en vertikal linje som rör sig horisontellt där 
rörelsen framåt definierar ett systems tillväxt. En reverse salient är då en punkt på den här linjen som 
inte ligger i fas med övriga linjen utan drar efter och på så sätt drar ner tillväxten för hela systemet, 
ungefär som en flaskhals. Anledningen till att likheten med flaskhalsar inte används på stora tekniska 
system är på grund av deras komplexitet, en flaskhals fångar inte upp den svårdefinierade och 
ojämna dimension som dessa system består av. Ett tydligt exempel som Hughes själv använder sig av 
är en motor. En ingenjör kan komma att behöva ändra en komponent för att förbättra generatorn 
och när den här komponenten sedan har ändrats måste en annan komponent i systemet ändras, till 
exempel motorn, för att den nu ska fungera med den förändrade generatorn. I det här fallet fungerar 
då motorn som en reverse salient från det att generatorn har ändrats ända tills motorn har 
modifierats. Det här får konsekvenser för hur systemet vid senare tillfällen i historien kommer att se 
ut och te sig.34 

 

3.3 Kunskapsspridning 
Eftersom den här studien undersöker spridning och utveckling av information är det också intressant 
att se på hur den här spridningen kan gå till som en del av kunskapsspridning mellan människor och 
nätverk. Företag som befinner sig i en fysisk närhet till andra företag som är involverade i liknande 
aktiviteter, exempelvis IT-branschen, får en konkurrensmässig fördel av det här. Dessa företag utgör 
nämligen då ett nätverkskluster som har informationsutbyte mellan varandra, oavsett om det sker 
under formella eller informella former. De informella formerna kan vara av den typen att man hejar 
på varandra på gatan och har ett kort samtal om arbetet till rent skvaller kring arbetsplatsen. Den här 
sortens samtal bidrar till en utveckling av gemensamma värderingar och attityder vilket ger en ökad 
flexibilitet när det kommer till problemlösning och bidrar till att skapa en ökad förståelse kring 
komplexa förändringar i marknaden. Genom att då ha en regelbunden kontakt inom det här klustret 
så hjälper man till att skapa en sammanbundenhet och gemensam kultur.35 På samma sätt bidrar den 
fysiska närheten mellan olika aktörer, i samspel med ett ökande antal möten där olika individer kan 
träffas i person, med ett ännu bättre informationsutbyte. Sådana kontakter som har varit placerade i 
samma omgivning och träffats i person under en längre tid tenderar också att klara av en senare 
fysisk separation bättre än sådana kontakter som inte regelbundet träffar varandra.36 

Med den här blandade begreppsapparaten är det intressant att betrakta hur den förhåller sig till 
moderna fenomen såsom datorcenter. I de fall då ett aktivt ställningstagande att bli mer grön har 
tagits, har det varit av typen greening of eller greening by IT? Är ställningstagandet till att gå över till 
ny teknologi förankrati vilken miljöpåverkan hårdvaran har? Finns det väletablerade standarder som 
med inneklimatet i hallarna? Hur stora path dependecies kan man se? Hur samspelar nätverk, kluster 
av företag och personliga möten med stegen mot energieffektivisering? De här begreppen går att 
tillämpa på nivåer ner till utvecklingen av de enskilda skruvarna, nu är det dock intressant att 
betrakta de större tekniska systemen och datorcenter som helhet. 

  



13 
 

4 Metod 
Studien bakom det här arbetet är en form av en longitudinell studie vilket innebär en innehållsanalys 
av olika källor och dokument från olika tidsperioder har gjorts med hänsyn till ett och samma 
studieobjekt. Studien har varit av en kvalitativ typ.37 

En kvalitativ metod har valts eftersom det inte finns några välformulerade modeller över hur 
energieffektiviseringsprocesserna har gått till i datorcenter sedan tidigare. Det finns därför ingen 
större mängd data att jämföra några resultat med. Hade så istället varit fallet hade en kvantitativ 
undersökning varit av intresse för att undersöka huruvida de tidigare undersökningarna har stämt 
eller inte. Kvantitativa undersökningar har ofta sin tonvikt på kvantifiering och analys av större 
mängder data. Den kvalitativa metoden betonar istället vikten av den sociala verklighet som individer 
uppfattar att de befinner sig i och är ständigt förändrande. Den kvalitativa metoden lägger då istället 
tonvikten på beskrivningar och ord istället för på siffror vid dataanalysen.38  

Främst har arbetet baserats på 23 intervjuer med personer som har erfarenhet med att arbeta med 
datorcenter över en längre tidsperiod. Kontakter till sådana fanns på avdelningen för industriell 
teknik vid Uppsala universitet och vissa pilotintervjuer har som tidigare nämnts redan genomförts. 
Fyra av de 23 genomförda intervjuerna har endast legat till grund för en allmän kunskapsnivå inför 
arbetet och för vidare kontakter för framtida intervjuer. Det var här det här examensarbetet kom in i 
bilden. Baserat på dessa pilotintervjuer såg Lennerfors att det fanns en bild som sällan presenteras 
om hur energieffektivisering har sett ut kring svenska datorcenter. 

Då fokus har legat på historia har elva av intervjuerna genomförts med personer som har varit med i 
branschen sedan 1970-talet. De flesta i den här gruppen har redan gått i pension men en del jobbar 
fortfarande kvar inom samma områden. Under intervjuernas gång och i takt med att de blev allt fler 
blev det ganska tydligt att det fanns en del att vinna på att fokusera på intervjuerna med de som 
redan har gått i pension. Dessa kunde lättare och tydligare frikoppla sig från en specifik del av arbetet 
och ge bättre, klarare och lite mer kritiska intervjuer än vad de andra gav. Människor som arbetar 
inom ett visst område eller företag tenderar att, medvetet eller omedvetet, ge en positiv bild av det 
egna arbetet och det här blir något man då får räkna med och förhålla sig till i det vidare arbetet med 
studien. På samma sätt finns det också en risk i att man bara minns vissa specifika nyckelhändelser 
när man blickar långt bakåt, både bra eller dåliga. Skillnaden blir ändå förmodligen att man lättare 
kan koppla bort sig från sin arbetsgivare och betrakta sig som en observatör istället för en del av 
företaget. Med detta sagt är det också viktigt att komma ihåg att alla dessa delar utgör ett pussel där 
alla bitar är minst lika viktiga. Det kan även vara värt att nämna att den långa tid som har passerat 
mellan intervjuerna och de händelser som är intressanta att diskutera, kan göra att många detaljer 
saknas. Dock är det de övergripande mönstren som är viktigast. Vissa av de som tillfrågades om att 
ställa upp i intervjuer ansåg att den tiden var ett avslutat kapitel i deras liv och ville inte ställa upp. 

Intervjuernas tillvägagångssätt har mestadels varit av så kallad ostrukturerad typ. I de fall då de 
intervjuade i förväg har bett om frågor att kunna förbereda sig på så har en lista med specifika teman 
skickats ut som de kan förhålla sig till. Beroende på vem som har intervjuats så har ett antal allmänna 
frågor som i förväg kan vara intressanta producerats och ställts till den intervjuade. Därefter har 
intervjuerna rört sig i den riktning som den intervjuade har tagit dem med en viss styrning in på de 
områden som har varit intressanta för studien, i den mån detta har varit möjligt. Helt i stil med vad 
definitionen av en ostrukturerad intervju kan vara så har dessa intervjuer varit tämligen informella.  39 

Nästan alla genomförda intervjuer har spelats in för att sedan transkriberas. Det här har varit viktigt 
för att inte vissa begrepp och detaljer ska gå förlorade i den vidare studien och för att inte 
antecknandet under intervjuerna skulle ta allt för mycket fokus på vad som sades. Den negativa 
aspekten av det här är att transkribering av intervjuer är en mycket tidskrävande process och då det 
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har varit många och långa intervjuer har en stor del av arbetet gått åt att bearbeta intervjuer. De 
transkriberade texterna har sedan varit till stor hjälp under arbetets gång för att kunna blicka bakåt 
och hitta intressanta inlägg i diskussioner som andra intervjuade kan ha väckt. I genomsnitt har de 
inspelade intervjuerna varit av längden cirka 80 minuter och ett totalt inspelat material bestående av 
nästan 27,5 timmar har transkriberats. De intervjuer som inte har spelats in har varit av den 
karaktären att de har legat till grund för ett utökat kontaktnät inom ett specifikt företag eller mer 
grundförståelse kring till exempel roterande svänghjul. 

Fokus på intervjuerna har legat på den intervjuades personliga betraktelser och personliga historia i 
branschen. Urvalet av intervjupersonerna har gjorts löpande. Grunden har som tidigare nämnts 
baserats på de pilotintervjuer som tidigare har genomförts. Ur dessa intervjuer kom ett par 
intressanta namn fram att höra av sig till och i samband med kontakten med dessa personer har det 
efterfrågats fler som kan vara intressanta. Den här sortens urval kallas för snöbollsurval. Det innebär 
att ett antal startintervjuer har genomförts med personer som är relevanta för studien och via dessa 
personer har andra intressanta personer för studien kunnat tas fram.40 Den här urvalsprocessen har 
även bidragit till att en del av intervjuerna mestadels har fungerat som en brygga till andra personer 
som är intressanta att intervjua. En aspekt av det här var att när intervjustadiet av arbetet närmade 
sig slutet hänvisades det nästan bara till personer som tidigare hade varit intervjuade. Det här gjorde 
att det dels var svårt att få tag i ytterligare personer men även gav en fingervisning om att de, för den 
här studien, mest relevanta individerna redan hade kontaktats. 

En annan aspekt av just snöbollsurvalet blir också att man slussas runt genom ett kopplat nätverk av 
individer. En studie med samma utgångspunkt som den med pilotintervjuerna, riktade mot andra 
individer, kan ha fått en liten annan vinkel även om en gissning är att den någonstans under vägens 
gång skulle ha halkat in på samma bana som i detta fall. 

Intervjustudien har kombinerats med arkivstudier av dokumentation kring datorcenter. Det 
historiska material som främst har använts har varit IBM:s personaltidning under en period av cirka 
10 år innan och efter 1978. Det här tidsspannet valdes för att hitta så mycket material som möjligt 
kring uppbyggnationen av deras datorcenter i Kista som stod klart 1978. Lokalerina i Kista har sedan 
dess stått kvar där och används än idag, därför är det intressant att betrakta utvecklingen av 
datorcentret då det har befunnit sig i en relativt statisk miljö under en längre tidsperiod. IBM har 
varit ett relativt tacksamt företag att skriva om eftersom deras verksamhet väldigt tidigt har varit 
djupt inriktat mot datorer så finns det inte så mycket sidomaterial som har gjort det svårt att hitta 
den sortens material som är intressant för den här studien. Ytterligare en fördel är även att deras 
personaltidning finns lättillgänglig väldigt långt tillbaka. 

Kommundatas historia har även varit föremål för en historisk arkivundersökning. De är intressanta 
att granska eftersom de väldigt tidigt i datorernas utveckling var ett projekt som var till för att samla 
många stora nationella verksamheter till en enda knutpunkt. Det här gjorde att det var möjligt för 
företaget att tidigt satsa på mycket stora, mer eller mindre, centraliserade datorcenter som skulle 
vara möjliga att nå från flera ställen i landet samtidigt. Deras personaltidning Datten fanns dock bara 
sparad i ett par enskilda volymer från 1993. Det finns betydligt fler volymer av magasinet, 
utgivningsperioden var mellan 1976 och 1993, men dessa finns inte tillgängliga via några bibliotek i 
dagsläget och har därför inte ingått i den här studien. Mycket av det material som har tagits in i det 
här arbetet och som kommer från Kommundata själva har således kommit från en samlingsskrift som 
producerades till Kommundatas 25-årsjubileum och som till viss del bygger på insamlat material från 
personaltidningen. 

Ett aktivt val har gjorts när det gäller de övriga organisationsexemplen, Volvo och 
Energimyndigheten, att inte undersöka dessa närmare. Främsta skälet har varit att materialet i så fall 
hade blivit väldigt snårigt att navigera igenom och den faktorn har gjort att det har undvikits både 
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som en tidsfråga och en prioritetsfråga då undersökningens relevans inte helt hänger på de övriga 
exemplen. 

Material från Avdelningen för audiovisuella medier på Kungliga biblioteket har även inhämtats där 
bland annat journalfilmer om databehandling, informationsfilmer om vad ett datorcenter är samt 
vissa tv-reportage finns med. Det här har gjorts för att få fram en direkt bild kring hur man pratade 
om datorcenter förr i tiden och för att skapa en större förståelse kring hur dessa fungerade och såg 
ut då. 

Att komplettera en intervjustudie med en arkivstudie har varit väldigt givande. Främst ger det 
ytterligare trovärdighet till dem man har intervjuat när man kan gå tillbaka i tiden i materialet och få 
fram nästan identiska förklaringar och skeenden som de tar upp samtidigt som de hjälper till att 
täppa till de hål som den andra metoden kan sakna. Eftersom intervjuerna försöker vara så 
informella som möjligt är det också lättare att föra en mer öppen och kritisk diskussion än vad som 
framkommer i de magasin och tidningar som ges ut av organisationerna och som i vissa fall mer kan 
betraktas som reklam. 

De teorier som har använts har sökts upp vartefter arbetet har fortgått. Tonvikten av det teoretiska 
arbetet har skett i slutet av arbetet när den största delen av empirin har blivit färdigställd. Det har 
alltså inte varit helt klart ända från början vilka som skulle vara aktuella då uppstarten av arbetet 
enbart var inriktat på empirin och intervjuerna. De teorier om teknologisk utveckling är sådana som 
jag främst har stött på under min civilingenjörsutbildning inom programmet System i Teknik och 
Samhälle. Dessa har också tagits fram tillsammans med ämnesgranskare Thomas Lennerfors, han har 
även varit den som har hjälpt mig med materialet för att ytterligare förklara begreppet grön IT. 
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5 Företagscase 
 

5.1 Kommundata 
Kommundata AB bildades 1968 och var ett projekt där ett antal svenska kommuner gick ihop för att 
kunna investera i ett storskalig datorcenter som skulle kunna ha hand om socialt relaterad data så 
som barnbidrag, lön, bokföring och liknande data.41 Företaget i sig var inte en myndighet utan kunde 
snarare ses som en förlängning av myndigheterna.42 I mitten av 1970-talet dominerade kommundata 
marknaden hos kommunerna då 91 % av alla svenska kommuner använde någon slags datorlösning 
som Kommundata erbjöd.43 1993 bytte företaget namn till Dialog för att markera att de inte bara 
erbjöd tjänster till kommuner. Ungefär samtidigt kom ägarna, de svenska kommunerna, till insikten 
att det inte behövdes ett eget datorföretag för att enkelt kunna inhandla datorer till kommunerna 
och företaget såldes därför till Celsius AB.44 IT-avdelningen på Celsius drevs genom ett av 
dotterbolagen, Enator. Enator blev efter nästan två år ett eget bolag som tog över Dialogs funktioner 
och fusionerades med företaget Tieto 1999.45 

En av de mest intressanta anläggningarna för den här studien byggdes för Kommundatas räkning i 
Älvsjö 1978. Det var ett helt kvarter som skulle byggas upp och eftersom hela kvarteret byggdes från 
grunden under övervakning av ledningen i Kommundata så var det förberett för att ett stort 
datorcenter skulle finnas på plats vid inflyttningen. Det som var väldigt unikt för sin tid, och till en viss 
del än idag, var att kylanläggningen var byggd på ett sådant sätt att den tillät återvinning av den 
värmen som kom från datorerna. Fastigheten dimensionerades med ett 50-gradersystem vilket 
innebär att man kunde använda värmen från maskinerna in i ett 50-gradigt retursystem för att värma 
upp lokalerna när behovet fanns. Datorerna använde sig av vattenkylning och det uppvärmda vattnet 
kördes sedan via en värmeväxlare som utväxlade det kalla vattnet med den som var upp till 50 grader 
som sedan användes till uppvärmning av lokalerna.  Vid övriga tider släppte man helt enkelt ut 
värmen på taket via fläktar, exempelvis under somrarna när lokalernas uppvärmningsbehov inte var 
lika stort. För att det här systemet skulle kunna fungera som det gjorde var en av 
grundförutsättningarna att det var något som togs med väldigt tidigt under konstruktionen och att 
man kunde sammankoppla flera fastigheter med ett och samma system. Det hade varit svårare att 
bygga till en sådan lösning till en redan existerande fastighet. 

En av de medarbetare som var med och ställde krav på hur den nya anläggningen skulle se ut var 
Bengt Asplund. Asplund är i grunden en gymnasieingenjör och började arbeta på kommundata 1976. 
Tämligen omgående blev han satt på jobbet att med den dåvarande chefen vara med och fastställa 
krav på anläggningen. Huvudargumentet ska, enligt Asplund, inte främst ha varit någon slags tanke 
på att bli energieffektiv med miljön i åtanke, utan var snarare att spara så mycket pengar som möjligt 
genom att kunna dra ner på oljeförbrukningen. På mitten av 1980-talet värmdes cirka 80 % av 
Kommundatas fastigheter upp av spillvärmen.46 
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Bild 2: Bengt Asplund 197747 

”Det här med energibesparingar hade ett uppsving kring oljekrisen på 70-talet. Man började tänka i 

banor kring hur man kunde spara på energin och eftersom vi hade tillgång till en stor värmekälla kom 
det ämnet upp. Man tillämpade även det här inne i själva fastigheten där många av fläktrummen hade 
återluft. Man körde runt luften och tog bara in lite friskluft i taget och värmde med datorerna. 

Systemet var svårhanterligt och om det var riktigt kallt ute så kunde man bara ta in lite friskluft.” 48 

Trots att de var väldigt tidigt ute med sin energibesparande teknologi så verkar det som att systemet 
passerade relativt obemärkt eftersom de enligt Asplund inte hade några studiebesök i Älvsjö av den 
anledningen. En av anledningarna som Asplund har identifierat till varför värmeåtervinningen inte 
var något som användes i större utsträckning under 1970- och 1980-talen var att 
återvinningssystemen då ställde väldigt höga krav på anläggningarna. 

”Det fanns något liknande system tidigare, men jag minns inte var. Det vi hade var ändå rätt ovanligt 

för man måste bygga upp hela kvarteret på ett speciellt sätt. Om man var placerad på ett 
fabriksområde med en datacentral kunde man ju värma upp sig själv litegrann men man skulle helst 
behöva något bredvid som kan kunde värma upp, kontorskomplex badhus kan ju vara poppis för de 

slukar mycket energi.” 49 

Anläggningen förlitade sig på vattenkylning in på 1990-talet. Den fungerade då så att det var ett 
slutet system som kyldes ner med hjälp av kylkompressorer. Det nedkylda vattnet gick sedan in i en 
slinga som i sin tur kylde ner insidan av datorn direkt. Om vattenslingan in till datorerna av någon 
anledning slutade fungera så resulterade det i en överhettning av utrustningen efter bara någon 
minut vilket resulterade i ett driftstopp. Som redundans till det kylsystemet hade man då ytterligare 
en kylslinga som gick in till datorerna som var sammankopplat till vattnet på stadsnätet. Om den 
primära kylslingan då slutade fungera så öppnades ventiler till reservslingan och stadsvattnet fick då 
fungera som ett nödkylningssystem för datorcentret.  

Under 1980-talet utökades antalet kommundataanläggningar ute i landet som en del i ett 
decentraliseringsarbete. Det här kom som en del av kundernas krav på ökad närhet till 
datorcentrerna. Ett tiotal anläggningar byggdes upp runtom i landet. Merparten av anläggningarnas 
kylsystem var av den sorten att all värme släpptes rakt ut. De som Asplund nämnde som stack ut är 
anläggningarna i Lund och Skellefteå som båda använde sig av en värmeåtervinningslösning till 
kontoren i fastigheten. Skellefteåanläggningen använde sig även av frikyla. En annan typ av kylsystem 
byggdes i mitten av 1980-talet i Jönköping som använde vatten från Vättern. Man borrade ett 140 
meter djupt hål i gatan bredvid Vättern och genom sandlagren togs 9-gradigt vatten upp som i sin tur 
kördes genom en värmeväxlare och användes som primär kylning. Till detta hade man ett 
konventionellt kylsystem som reserv. En annan lösning var en is-ackumulator som fanns på 
Kommundatas anläggning i Borlänge. Under natten laddades den till mycket låga temperaturer och 
generade is och sen pumpades vatten genom den lagrade isen och kunde då få mycket låga 
temperaturer. Anledningen till att den laddades under natten var att den drevs av el och elpriserna 
var lägre då.  
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I en artikel i Kommundatas personaltidning 1993 får den tidigare chefen Göte Jonsson, som tillträdde 
på sin post 198250, frågan huruvida det var vettigt att expandera till de åtta regionala datorcentrerna 
som de blev i slutändan: 

”Jag hävdar att det var rätt då. Idag skulle det däremot inte vara rätt. Då var situationen annorlunda. 
Kommunerna tyckte att det var värdefullt att få datakraften på hemmaplan. Man har senare insett att 
det inte var nödvändigt. Datakommunikationen har utvecklats på ett sätt, som gör att det inte spelar 
någon roll var maskinerna står. Det handlar naturligtvis också om driftsekonomi i stordatorer.”51 

I slutet av 1980-talet vände decentraliseringstrenden och man gick återigen mot en centralisering.  
Den här processen fortsatte in på 1990-talet och de övriga anläggningarna ute i landet lades ner. 
Trots kundönskemål om att ha driften på hemmaplan blev det inte ekonomiskt hållbart för 
kommundata. Detta i samband med att kommunikationsmöjligheterna mellan datorerna blev bättre 
och snabbare blev en avgörande faktor för att man skulle kunna genomföra centraliseringen. Tidigare 
hade det varit omöjligt att kunna hålla ett sådant avstånd mellan kund och dator och säkerställa en 
snabb kommunikationslänk. 

I början av 1980-talet använde man sig av roterande svänghjul som omformare. Eftersom 
inströmmen var på 50 Hz och datorerna använde sig av 60 Hz så var man tvungen att omforma 
strömmen. Som UPS använde man sig då av batterier och i händelse av ett strömavbrott så försörjde 
svänghjulet anläggningen med ström tills batterierna hade kopplats in. Idag använder sig datorerna 
av 50 Hz vilket innebär att man använda sig av inströmmen rakt in i datorerna ifall alla UPS:er skulle 
gå sönder. Det här var dock inte möjligt då vilket innebar problem när en av omformarna i början av 
1980-talet havererade. När reservomformaren skulle kopplas igång så havererade den också. Det här 
innebar att datorerna var helt utan ström i nästan en vecka. In på 1990-talet var det vanligt med 
roterande svänghjul som omformare men sedan övergav även Kommundata det här konceptet för 
att övergå till statiska omformare när tekniken började bli mer pålitlig. 

1983 benämndes anläggningen i Älvsjö som ”en av Sveriges mest övervakade centraler” i ett tv-
program om databrottslighet. Programmet behandlar en del av den brottslighet som har uppstått i 
samband med datorernas intåg i bland annat bankväsendet. Den stora säkerhetsrisken på den här 
tiden var fysiska stölder. I programmet ges en genomgång av Kommundatas anläggning där man visar 
hur många låsta dörrar och kortkontroller som man var tvungen att passera för att komma in till 
själva datorn.52 

På servicesidan sattes i system under 1970-talet att hela anläggningen stängdes ner en söndag om 
året för att underhållas. Teknikutvecklingen satte dock stopp för det här då kraven på att alltid vara 
igång blev för stora under mitten av 1980-talet. Då var det tillgänglighet dygnet runt som gällde. I 
början av 1990-talet ökade säkerhetskraven kring datorcenter och som en följd av detta byggdes 
Kommundatas dåvarande datorcenter om till mindre, cellindelade, hallar. Det här var för att 
tillgodose de höga brandsäkerhetskraven som fanns. Innan cellindelningen hade man spegling i viss 
mån enligt kundernas önskemål. Då sparades informationen oftast på band som sedan förvarades på 
en annan plats. I samband med den här ombyggnationen så valde man att dimensionera 
hallutrymmet för en förbrukning av 1 kW per kvadratmeter. Ända fram till dess hade det varit 
standarddimensioneringen på 500 W per kvadratmeter som gällde.53 

Kent Bergelin var Asplunds chef innan Asplund gick i pension och hans observation av läget idag är 
att det antingen är energin eller kvadratmetrarna i en hall som blir bristvaror. Det som Bergelin anser 
är det grönaste som går att göra i dagsläget är just att returnera överskottsvärme istället för att bara 
dumpa detta och med detta i åtanke så har Tieto i deras nyaste anläggning i Stockholm ett samarbete 
med ett fjärrvärmebolag. Tanken är att på sikt kunna värma upp cirka 1000 hushåll i södra Stockholm 
med värmen som Älvsjö-anläggningen generar. Det här är något som de redan har gjort på test i sin 
testanläggning i Karlstad som idag värmer upp bland annat hus, kontor och ett badhus.54 
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5.2 IBM 
International Business Machines eller IBM är enligt dem själva Sveriges äldsta IT-bolag då de startade 
i Sverige 1928.55 Deras väg mot datorutveckling har gått från att tillverka skrivmaskiner, som har 
övergått till elektroniska skrivmaskiner som har blivit stordatorer och sen fram till dagens system. 

Till den här undersökningen har det varit intressant att granska deras anläggning i Kista då den har 
funnits på samma plats sedan den stod klar 1978 och utvecklingen i denna blir lätt att följa. Under 
1978 flyttade man in i dessa lokaler från de tidigare man hade i centrala Stockholm. Den här flytten in 
i helt nybyggda och anpassade lokaler innebar att datorcentret från början var inräknad i designen av 
byggnadskomplexet.56 

 

Bild 3: Ett av IBM:s datorcenter 1965.57 

Jan Christer Sköld har arbetat på IBM sedan 1967 och är idag ansvarig för el och installation på 
datorcentret. Han arbetade i början på IBM som servicepersonal för hålkortsmaskinerna där och gick 
sedermera över till datamaskinerna.  

Efter att stordatorerna alltmer började överges och utvecklingen gick mot servrar var inte kyl- och 
strömförsörjningsbehovet ett större problem och det här fick konsekvenser i hallarnas struktur. 
Maskinerna installerades där de fick plats och elen hade ungefär samma följdsätt, den drogs in vart 
eftersom den behövdes. Maskinerna placerades på ett sådant sätt att varm och kall luft blandades 
utan större eftertanke vilket bidrog till att man fick hot spots. Det är när det uppstår fickor i 
datorcentret med en alldeles för hög temperatur, i det här fallet över 30 grader. För att motverka det 
här problemet installerades bara mer och mer kylmaskiner istället för att undersöka varför dessa 
varma fickor uppstod.58 

I och med en ombyggnation under 2005 hade man energikostnaden i åtanke eftersom att den, på 
grund av de problem man fick av installationsmetodiken man använde sig av, började stiga väldigt 
mycket. Under ombyggnationen flyttades servrarna och all utrustning undersöktes. I samband med 
den här undersökningen upptäckte man ett antal servrar som var igång dygnet runt utan att det 
framgick vilken slags funktion de fyllde. Dessa maskiner stängdes av utan att deras syfte uppdagades. 
Efter ombyggnationen började man ställa in maskinerna enligt principen om varma och kalla gångar. 
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Det är när servrarna står framsida mot framsida och kall luft blåses upp nerifrån gången mellan 
servrarna. Kalluften blåses då upp och sugs in i framsidan på servrarna där den kyler ner datorerna, 
luften värms upp och blåses ut på baksidan där den sedan stiger för att tas hand om vidare59. Det här 
ger en direkt fördel att varm och kall luft inte blandas vilket leder till en mer effektiv kylning av 
datorerna. Det här innebär då att den kyla som kommer från kylenheterna mer effektivt blir den 
temperatur som kyler ner datorerna utan att luften värms upp på vägen dit. Då kan man alltså höja 
temperaturerna på kylarna och således spara ström. Höjda temperaturer innebär också ett sänkt 
behov av att direkt befukta luften och blir också en energibesparande faktor.60 

För att ytterligare koncentrera luftflödet och se till att luften koncentreras där kylning behövs så har 
maskinernas hålrum fyllts igen med skumgummi och i de rack där det inte finns några servrar 
monteras blindplåtar upp för att inte luften ska åka rakt igenom dessa. Nu består datorcentret i Kista 
av ett flertal datorhallar som tillsammans utgör en enhet.61 

Eftersom IBM i dagsläget främst ägnar sig åt outsourcing, de har kundmaskiner i sina hallar, så är det 
svårt för dem att göra stora ändringar gällande utrustningen då de ofta inhyser kundernas egna 
maskiner. De stora förändringarna sker främst när man bygger om. Annars tar en större förändring 
cirka fem till tio år att genomföra. I början när de hade sina datorcenter så arbetade de helt utan 
reservkraft, det kom till under 1970-talet. Under samma decennium började man även arbeta mot 
datorerna på distans i och med att bildskärmar började användas. Det här ställde ökade krav på 
tillgänglighet eftersom fler personer nu lättare hade tillgång till datorerna. Sköld uppskattar att 
anläggningen i Kista generar ungefär lika mycket värme på 1970-talet som den gör i dagsläget, 
skillnaden här ligger dock i att man idag genererar mycket mer datorkraft. IBM hade inte 
värmeåtervinning i sin anläggning i Kista från början utan det kom till senare. Nu värms 
kontorsfastigheten upp av spillvärmen. IBM undersökte ifall de kunde göra på ett liknande sätt med 
värmeåterföring fast till fjärrvärmenätet istället för till de egna lokalerna. Möjligheterna för det här 
undersöktes i IBMs anläggning i Solna men där var inte Solna stad intresserade idén.62 

IBM har länge använd sig av batteri-UPS:er som de har använt sig av sedan 1970-talet men de 
övergick till roterande svänghjul vid ombyggnationen 2005. Det här motiveras med att de då hade en 
betydligt högre förbrukning i anläggningen vilket gjorde att det blev mer fördelaktigt med roterande 
svänghjul än batteriparker. Enligt Sköld så är det inte intressant att använda sig av roterande 
svänghjul i hallar som inte är stora utan det är inte förrän man kommer upp i effekter över 1,5 MW i 
en hall som det kan börja bli intressant och kostnadseffektivt att använda sig av sådana.63 

På kylsidan har inte anläggningen i Kista ändrats mycket. 14-gradigt vatten fungerar fortfarande som 
köldbärare som går ut till kylenheter som finns i varje hall i datorcentret och så har deras system 
fungerat ända sedan starten 1978. Den enda skillnaden som Sköld anser är av vikt är arbetet de 
genomför för att öka miljömedvetenheten och kunna sänka sitt PUE-tal. Bland annat innebär det här 
att de nu har större kontroll över varvtalen på fläktarna som kyler hallarna och att de försöker öka 
antalet dagar de kan använda frikyla genom höjda temperaturer i hallarna. För att nå detta så har de 
höjt temperaturerna inne i hallarna till att ligga på upp till 25 grader vid 1,5 meters höjd. På sätt 
lyckas man öka antalet dagar då man kan köra med frikyla. Luftfuktigheten är också något som de 
arbetar med att effektivisera eftersom de ligger på runt 45 % effektiv luftfuktighet i dagsläget vilket 
härstammar från hålkortsnormerna.  

Virtualisering i datorcentret prioriteras och anses vara viktigare än kylning. En server som körs med 
en last på cirka 10 % genererar i stort sett lika mycket värme som en server som har en last på 100 %. 
Det här gör att det automatiskt blir en energibesparing om man kan köra virtuella servrar på en 
server och anses därför vara viktigt.64 

Arbetet med att införa redundans på datorcenter började man med under 1980-talet och har 
succesivt byggt ut därefter. Två gånger om året slår elleverantören av strömmen helt som en del av 
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testerna av anläggningen. Det här är en del av tuffa myndighetskrav på revisionsbesiktningar. Efter 
attackerna i New York 11 september 2001 blev det stora diskussioner kring huruvida det räcker med 
endast en speglad anläggning och hur långt bort den ska vara för att det ska vara säkert. Anledningen 
till att man tog upp detta då var att det fanns många företag som hade sin primära datorhantering i 
det ena tornet och sin spegling i det andra. Diskussionen då var att man kanske borde ha två 
redundanta hallar istället för en.65 

Kunskapsspridning sker till en stor del internt inom IBM då de har en europeisk organisation där de 
sprider sin kunskap internationellt. De är även med på evenemang som EKO och DatacenterDynamics 
har ibland när de blir inbjudna och försöka vara med där när det händer något intressant. 
Energimyndigheten har varit på studiebesök i Kistaanläggningen och informerade sig om IBM:s 
värmeåtervinning och återföring på fjärrvärmenätet.66 En vidare förklaring av dessa organisationer 
kommer i kapitlet om kunskapsspridning. 

 

5.3 Volvo 
Volvo valde tidigt att tillämpa elektronisk databehandling inom delar av sin logistik. Sådana stora 
omvälvande processer ställer nya krav på organisation och kunskap inom företaget och som ett led i 
detta grundades Volvo-Data 1967. Genom att använda sig av datorer kunde Volvo öka sin lönsamhet 
genom att ha en bättre koll på sina lager och således slippa dyra lagerhållningskostnader.67 

I de gamla stordatorerna på Volvo använde de sig av vattenkylning. Det var då två stora rör som gick 
rakt in i varje dator som kylde ner enheterna. Vattnet återvände sedan till en kylkompressor där det 
kyldes ner igen för att sedan gå tillbaka, det var ett slutet kretslopp.68  

Volvo hade roterande svänghjul ända sedan 1970-talet. Då var det ett system med ett svänghjul som 
satt fastmonterat direkt på dieselgeneratorn. När strömmen gick ner så användes rörelseenergin för 
att starta dieselgeneratorn.69 När de byggde sitt nya datorcenter 2005 använde de sig också av 
svänghjul med skillnaden att dessa inte var direktkopplade till dieselgeneratorerna. Dieselmotorerna 
står ändå alltid förvärmda av den inkommande strömmen och startar precis som innan, vid händelse 
av ett nätbortfall. Reservkraft var inget som användes förrän i slutet av 1980-talet och den enda 
formen av reservkraft som Volvo har använt sig av har varit dieselgeneratorer.70 

Åke Rutgersson som tidigare har varit facility manager för Volvos datorcenter, vilket innebär att han 
har varit ansvarig för datorcentrerna och de kringliggande områdena med bland annat el och kyla, 
berättar att det under 1990-talet var mycket fokus på att bygga upp redundans kring systemen.  
Anledningen till detta var att det under 1980-talet var mycket störningar på elnätet och så fort det 
var någon påverkan på elnätet så gick hela datorcentret ner och det här innebar stora problem för 
både Volvo personvagnar och Volvo Data. Den första reservkraftsanläggningen byggdes således och 
stod klar 1990 och försåg både Volvo Personvagnar och Volvo Data med reservkraft. Att säkerställa 
effektiv drift var således det viktigaste och allt annat överskuggades av den frågan. 

“Det var nummer ett med redundans från början av 90-talet och framåt. Det här med att optimera 
kostnader och spara el var inte det primära på den tiden utan då var det bygga ut redundansen. “71 

Datorcentrerna hade årligt underhåll runt påsk, då stängde man ner alla system under en hel dag för 
att serva dessa. När Volvo Data omstrukturerades till Volvo IT 1998 beslutades det att bolaget skulle 
gå ut på den externa marknaden och erbjuda utomstående kunder sina datatjänster. Det här i sin tur 
ställde ännu högre krav på tillgänglighet än de som hade funnits tidigare och systemet med att 
stänga hela anläggningen för underhåll fungerade inte längre. Elkostnaden var en väsentlig del av 
budgeten för datorcentrerna och när redundansen var uppnådd på ett tillfredställande sett började 
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man undersöka den här aspekten också. Det fanns väldigt mycket att tjäna på optimeringen vilket 
skapade ett starkt incitament för att göra just det. Den gamla centralen var mycket svår att optimera, 
eftersom det tankesättet inte alls hade funnits när den byggdes och eftersom det, som tidigare 
nämnts, är svårt att genomföra större ändringar utan att stänga driften. Att bygga en ny hall gav då 
stora möjligheter för tillämpning av ny energieffektiv teknologi och det här var just det som gjordes 
när man byggde den nya ute vid havet.72 Åke Rutgersson kommenterar tanken på att bygga ut de 
äldre hallarna i relation till att bygga en helt ny: 

”När vi skulle bygga om kylsystemet och förbättra redundansen vad gäller elförsörjningen sa jag till 
mina chefer att det med stor sannolikhet skulle bli billigare i det längre perspektivet att bygga en helt 
ny anläggning som redan från början var optimerad för energieffektivisering, både vad gäller kyla och 
el. Riskerna med att bygga om befintlig anläggning under full drift är också betydande, både vad gäller 
avbrott under själva ombyggnaden och vid det tillfälle man tar den nya anläggningen i drift."73 

Morgan Ledner är säkerhetsansvarig på Volvo IT i dag och har varit det sedan 12 år tillbaka. Fokus i 
hans arbete ligger på datorcentrernas fysiska säkerhet. Det inkluderar temperatur, elektrisk matning, 
fysiskt utrymme och driftsäkerheten. Bland annat förklarar Ledner att man inte använder sig av 
batteri-UPS:er i den nya anläggningen. Det motiverades bland annat ur säkerhetssynpunkt där 
svänghjulen ansågs vara bättre. Batterier kan vara en brand- och olycksorsak och då anser han att det 
är mycket värt att eliminera bort dessa risker. 2007 började man att prata om miljön på ett helt nytt 
sätt än innan i branschen. Man skulle då börja certifiera sina hallar för att kunderna mer och mer 
krävde det. Det här skedde under rena ekonomiska incitament, man ville ha kunder och kunderna 
blev mer miljömedvetna. Innan grön IT blev ett välkänt begrepp så genomförds endast 
energiförbättringar av ekonomiska aspekter. De aspekter man tog hänsyn till var bland annat att 
kunna få in så många maskiner som möjligt på en sådan liten yta för att kunna ha drift på så få 
platser som möjligt. Andra aspekter var att få billigare hyra och elkostnad. Det blev väldigt dyrt i 
längden att köra hallarna på halv effekt hela tiden. 74 

Volvo har idag i princip endast ett stordator-center. Konsolideringsverksamheten har pågått i runt 
femton år. Tidigare hade man ett 50-tal stordatorer runt hela världen men har nu valt att centralisera 
allt i Göteborg. All utveckling när det gäller centralisering och effektivisering har även dessa drivits 
främst av ekonomiska skäl. Centraliseringen för att det är billigare att ha all verksamhet på en plats 
om det går och effektiviseringen för att det ger billigare drift. Den främsta drivkraften hos Volvo var 
att hålla nere lokalhyrorna, därför ville man minimera antalet datorcenter. Sedan blir miljöaspekten 
något som används för att locka kunder. Allteftersom fler kunder har börjat kräva grön IT så har de 
kunnat peka på sina tidigare effektiviseringar för att visa vad de gör för att jobba för grön IT. Innan 
2005-2007 när grön IT började bli hett så krävde kunderna enbart att de skulle ha så låga kostnader 
som möjligt. Det som har gjort det så lätt för Volvo att investera i grön IT är att de har kunnat räkna 
hem pengarna väldigt fort.75 

Väldigt länge hade temperaturen i hallen legat på traditionsenliga 20 grader. Man har idag höjt 
temperaturen så det är 29 grader i hallen vilket bidrar till att man kan höja temperaturerna i 
kylslingan så att de kan utnyttja frikyla ända upp till 8 graders utetemperatur.76 Hallarna har även 
optimerats med blindplåtar och varma och kalla gångar för att få så bra luftflöde som möjligt. 
Tidigare använde sig Volvo av traditionella kyltorn som kyllösning. Men det var inte hållbart i längden 
och har helt övergetts nu till förmån för havskylningen som används idag. Volvo i Göteborg har aldrig 
återanvänt vattnet för uppvärmning.77 

Deras havskylning består av två parallella system och en egen vattenbassäng som fungerar som 
reservvatten. Vattnet i reservbassängen räcker för att kyla anläggningen under ett par timmar och 
sedan tar en luftkyld växlare på taket och marken över som kan kyla ner. Som en sista utväg har de 
även tillgång till kompressorer så de kan kyla med hjälp av el. 78 
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De kör väldigt mycket på virtualisering så att det blir så många maskiner som möjligt på så lite 
hårdvara som möjligt. En av de främsta bromsklossar när det gäller ytterligare energieffektiviserande 
åtgärder som Ledner ser är oviljan hos kunderna att sätta sig i en virtuell maskin eftersom att de inte 
tror att kraften går att dela med någon annan. 

En annan sak som Ledner för fram gällande redundans är att de har redundant elförsörjning till 
anläggningen. Det är mycket viktigt att ha mer än en strömmatning eftersom de ligger i ett gammalt 
varvsområde där det sker väldigt mycket förändringar hela tiden och det grävs väldigt mycket. När 
det gäller redundans i form av spegling så har de två hallar, den andra hallen är en bit ifrån den 
första. 2003-2005 var de helt utbyggda när det gäller spegling. När det kommer till speglad drift så 
ska man vara mellan 10-30 km ifrån som längst annars tappar man på det då det blir för lång 
förskjutning på datan man sänder och det anses då inte vara värt förlusterna.  

Som en del i ett ytterligare steg i att bli mer energieffektiva så har man planer på att installera en 
likströmsanläggning. De är, tillsammans med andra företag, del av en stiftelse som driver en 
testanläggning som har använt sig av likström ett tag nu. Den här anläggningen ligger utanför 
Karlstad och drivs av stiftelsen Compare som Volvo IT är en del av.79 Det här är samma testanläggning 
som också beskrivs i slutet av avsnittet om Kommundata eftersom Tieto också är en del av samma 
stiftelse. Compare kommer att behandlas senare i texten. 

 

5.4 Energimyndigheten 
Den statliga Energimyndigheten arbetar för att säkerställa miljövänliga och effektiva energisystem. 
Ändå har det inte alltid varit en självklarhet för myndigheten att vara ett föredöme på alla områden. 
På senare tid har de förstått hur viktigt det är att själva vara med och gå i bräschen och därmed 
stimulera en energieffektiv marknad samtidigt som deras syfte är att främja att det kommer fram nya 
teknologier och standarder. 80 

Björn Lundkvist är IT-chef vid Energimyndigheten och han har tidigare jobbat på bland annat 
Kommundata. Som chef för IT-avdelningen så ligger fokus ofta på andra områden än just 
energieffektiviseringen men enligt honom så är det en trend att man alltmer tänker mer på. 

Energimyndigheten har ett mindre datorcenter på huvudkontoret i Eskilstuna. När myndigheten 
flyttade in i lokalen som tidigare tillhörde Fortifikationsverket var den redan utrustad med bland 
annat fjärrkyla vilket gav en bra grund för energieffektiv datordrift. Bland de fördelar som finns med 
att vara en myndighet återfinns en avsaknad av de stora krav på lönsamhet som annars finns och de 
arbetar aktivt för att vara Sverige mest energieffektiva myndighet. Därför är det viktigare för 
myndigheten att satsa på så gröna lösningar som möjligt vilket gör att datorcentret snarare kan ses 
som en modell över hur den önskade utvecklingen bland Sveriges datorcenter ska se ut. 
Energieffektiviseringen av datorcentret kom inte riktigt igång förrän hyresvärden till fastigheten de 
hyr in sig hos började kräva att myndigheten själv skulle betala elräkningen för hallen. Tidigare hade 
det varit så, som på många andra anläggningar, att elförbrukningen ingick i hyran och då var det 
väldigt svårt för de ansvariga att egentligen se problemet med den tidvis höga förbrukningen. 
Energimyndigheten har efter det här och som en följd av miljödebatten satsat stort för att 
datorcentret ska vara så miljövänlig och energieffektiv som möjligt. Servrarna använder sig av 
virtualisering, främst för att spara plats, på så sätt kan lokalen hållas liten och ytan som behöver kylas 
ner blir då inte alls lika stor. De äldre konventionerna gällande inneklimatet i datorcenter som sitter 
ifrån 1970-talet har Lundkvist själv varit med och sett hur de har växt fram och än idag 
problematiserar. Problematiseringen kommer då från att väldigt många väljer att ha en lägre 
innetemperatur än nödvändigt i sina datorcenter och således bidrar till en ökad energiförbrukning. 
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Ett exempel som han själv tar upp är att det länge har varit just 50 % luftfuktighet och 20 grader 
varmt i hallarna. I början använde sig datorerna av hålkort för inmatning av rutiner och det är 
härifrån de kraven kommer. Hölls inte dessa kriterier så varierade hålkortens storlek och då gick de 
inte att mata in i datorerna. I ett led i energibesparingsarbetet har de istället valt att höja 
temperaturen i hallen till 26 grader. Energimyndigheten har i dagsläget likströmsaggregat till sina 
servrar sedan tre år tillbaka och satsar pengar på att se till att allting ska matas med likström. Det här 
har också gjort det möjligt att installera solceller på taken och mata in den elen från solcellerna direkt 
till servrarna då strömmen som produceras blir likström. Vid optimala väderförhållanden så är 
datorcentret självförsörjande.81 

En av de största trögheterna hos utvecklingen som Lundkvist ser det ligger hos teknikleverantörerna. 
En av de största bromsklossarna vid övergång till likström har varit att deras huvudleverantör inte 
tror på likströmmen och Energimyndigheten använder sig bara av en och samma leverantör för att få 
bättre kompabilitet hos maskinerna. Därför har myndigheten nu beslutat att helt och hållet byta till 
en annan leverantör som kan garantera likströmsmatning. 

Som ett kvitto på att deras energibesparande åtgärder har gett resultat så vann de Coromatics pris 
för årets gröna innovatör 2010. En av anledningarna är att de har lyckats sänka energiförbrukningen 
varje år trots att belastningen har ökat.82 Coromatic är ett företag som specialiserar sig på att designa 
och bygga just datorcenter och är idag det största företaget i Sverige som specialiserar sig på att 
bygga datorcenter.83 

 

5.5 Datorcenterbyggare 
En av de som sitter med i den domarjury som väljer ut vinnarna till priset som Energimyndigheten 
vann är Göran Englund.  Göran Englund är systemintegratör på Coromatic och har till uppgift att se 
över helheten i de hallar de bygger. Med helheten menas allt från brandskydd till det fysiska skyddet 
och mer däremellan. När Englund började jobba med det här i slutet av 1990-talet rådde stor brist på 
säkerhetstänket kring datorcenter. Man var inte förberedd för bränder och visste inte hur man 
gjorde för att skydda sig.  

Coromatic bygger en såkallad turn-key lösning till kunderna, vilket innebär att kunden egentligen 
bara behöver ställa in sina maskiner och starta när Coromatics arbete är klart. Det har inte funnits 
många aktörer på marknaden kring byggen av datorcenter men Englund säger sig ha märkt att de 
stora materialleverantörerna har gått in och försöker ta ett större steg för att leverera 
helhetslösningar och således bryta sig in på den marknaden. Coromatic har ett pris för grön IT-drift 
som bland annat Energimyndigheten har vunnit. Coromatic jobbar på att plocka bort och minska 
förlusterna i IT-drifterna. Det som Englund ser som optimalt att sträva efter är att återvinna energin i 
hallarna. 

”Vi har kommit så långt energieffektivitetsmässigt att det lilla vi kan göra till är marginellt i 
sammanhanget. Men, kommer vi till en återvinningsbit och lyckas till hundra procent där så drar IT i 
princip ingenting.” 

Att hitta lösningen på att återvinna allt är något som de jobbar aktivt för. Problemet är att det finns 
tekniska och byråkratiska problem som måste övervinnas för att komma fram till dessa lösningar. 
Englund menar på att det i ett längre tidsperspektiv kommer att bli större fokus på återvinning i 
datorcenter. Ett stort problem i dagsläget är att hitta en aktör som vill ta emot energin året runt. 
Rent affärsmässigt blir det problem. Man ska ha en kund med en IT-drift som vill sälja sin energi och 
sedan ha någon som kan tänka sig att ta emot den konstant utan några garantier för vad som kan ske 
om IT-driften flyttar eller något annat ändras. Ett annat sätt att komma runt detta är en metod som 
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Coromatic har börjat titta på och det är att få återföringsmöjligheterna från en form till en annan, 
exempelvis från värme till elektricitet. 

Konceptet med företag som tillverkar färdiga datorcenterlösningar är inget nytt fenomen. Ett tidigt 
exempel på ett sådant företag är ENACO som har funnits sedan 1977. ENACO startades eftersom att 
det inte fanns något renodlat bolag som enbart ägnade sig åt byggnation av datorcenter. Ville man 
bygga ett datorcenter tidigare anlitade man en elfirma som fixade sitt och en byggfirma som fixade 
sitt. 

Styrbjörn Mörk började där 1979 som servicechef och har sedan under 2000-talet bland annat suttit 
som tillförordnande VD för Enaco. Han förklarar hur Enaco grundades: 

”1977 var det två killar som träffades, ena var datatekniker och den andra sålde kylanläggningar till 
datorer. Datorkillen var från Univac och han vägrade att sätta in sina datorer i en anläggning som den 
andra killen hade byggt. Istället för att bli osams så byggde de en anläggning ihop. Då insåg de här två 
killarna att de hade en unik kunskap och skulle skriva en bok om det här som inte blev av utan boken 
blev till ett företag istället. Det var helt unikt med ett företag som bara hade hand om datorhallar både 
med uppbyggnad och service. Massor av oss i branschen har jobbat på ENACO någon gång.”  

En sak som Mörk nämner som gjorde att datorcenterbyggarna fick mycket jobb var att de alltid 
använde sig av redundans när de byggde upp datorcenter, n+1 har alltid funnits med. Det handlade 
dock kanske inte alltid om att man hade ett kylaggregat till övers utan snarare så att driften kunde 
säkerställas trots att ett aggregat föll bort. Eftersom de hade mer erfarenhet fick de också lättare ett 
större perspektiv över hur allt fungerade. Det här perspektivet var något som bland annat enskilda 
el- och kyl-leverantörer saknade eftersom de bara kunde sina egna områden och då saknades allt 
däremellan. En annan trend som Mörk tycker sig ha sett är hur datorcentrerna har varit placerade 
rent geografiskt. Under 1980-talet fanns en majoritet av datorerna i Sverige i Stockholm, sammanlagt 
gissar han att Stockholm, Göteborg och Malmö tillsammans hade runt 80 % av alla datorer i Sverige, 
eller mer. Därför är det då ingen slump att datorcenterbyggarna har varit centrerade just kring 
Stockholm. I dagsläget anser Mörk att det fortfarande är så att fenomenet med datorcenterbyggare 
är just ett storstadsfenomen.84 
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6 Datorcentret från då till nu 
De exempel som har tagits upp tidigare i rapporten har till största del utgått från dagsläget och från 
specifika fall. Här nedan kommer ett par exempel från bland annat arkivmaterial och intervjuer som 
har behandlat datorcenter som helhet och inte enbart ett enskilt företags lösning. Bland annat 
kommer det att ytterligare redovisas hur man valde att definiera vad ett datorcenter var och hur man 
såg på vissa andra frågor som säkerhet och energieffektivisering förr i tiden. Det här ställs i kontrast 
mot hur motsvarande fält fungerar idag  

 

6.1 El, reservkraft och redundans 
En videofilm från 1978 som heter ”Televerkets datorcentral i Kalmar” ger en lättförståelig och tydlig 
genomgång över hur man resonerade kring den här sortens verksamhet för 35 år sedan. Filmen är 
tänkt att fungera som en rundtur för tittaren där berättarrösten tydligt försöker förstärka åskådarens 
närvaro genom att säga åt publiken att vara tyst och inte röra några maskiner. Den här 
videopresentationen fungerar utmärkt att referera till för att enkelt förklara hur ett datorcenter kan 
fungera.  

Elförsörjningen till anläggningen förklaras på följande sätt: 

”Här kommer strömmen in från elverket. Just det, elnätet kan ju strejka, det vet man ju. Batterier, 
massor med batterier, ett helt rum fullt av batterier, så har man löst det problemet. Vad som än händer 
så ska datorerna få elektricitet och det är härifrån reservkraften kommer i första hand. Rent tekniskt är 
det så att datorerna hela tiden får sin ström från batterierna som i sin tur hela tiden laddas upp med 
strömmen från nätet. Hänger ni med? Om det slutar att komma kraft från nätet ja då fortsätter 
batterierna bara att lämna sin ström som om ingenting hade hänt” 

Reservkraften i form av egna generatorer förklaras så här: 

”Det här är jetmotorer, vanliga jetmotorer som används i flygplan. Men här gäller det ju inte att flyga 
iväg med huset utan att driva generatorer som i sin tur alstrar ström som i sin tur laddar upp batterierna. 
För eller senare kommer elnätet igång igen och allt är i sin ordning. En sak som är väldigt viktig här det 
är att man håller reda på klimatet. Nja inte om det regnar eller snöar eller är solsken eller vackert väder 
eller inte. Men klimatet inomhus, temperatur och fuktighet alltså. Det här är detektorer som 
kontrollerar att temperaturen är den rätta och att fuktigheten ligger inom de värden man har bestämt. 
Såna här ventilationsutrustningar finns både i källaren och på vinden, här är det filter som förser 
datorhallen med ren och vältempererad kallare luft. Som ni ser finns det tre fläktar, två jobbar hela 
tiden. Skulle en gå sönder då kopplas reservmaskinen in automatiskt. Skulle det bli för varmt använder 
man den här kylaren för att ta ner temperaturen på rätt nivå.” 

Redundansen och resonemanget kring flera fel: 

”Just på grund av risken för fel är all viktig utrustning här dubblerad men man kan ju undra vad som 
skulle hända om det inträffade en allvarlig störning. Om till exempel åskan började gå som aldrig förr 
och ett par jätteblixtar slog ner i ventilationstrumman på taket. Nog skulle det väl vara rätt intressant 
att se vad som skulle hända” 

Därefter följer ett par exempel där de visar vad som händer när strömmen till anläggningen dör, 
nämligen ingenting. Däremot demonstrerar de hur känsliga skivminnena är genom att öppna ett lock 
och vifta in lite damm varpå en diskkrasch tämligen omgående inträffar. Även om man i dagsläget vill 
begränsa tillträde in i hallarna så är de inte riktigt så känsliga som de demonstrerar i filmen. 
Datorcentrerna förut var väldigt bra reklam och företagen var därför ofta väldigt snabba med att visa 
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upp dem. Man tog dit sina kunder, visade upp anläggningen och alla som ville komma in i hallen fick 
komma in. Skivminnena stod öppna för att klara av kylan vilket var ett problem eftersom de var så 
känsliga för damm som de påtalade i filmklippet. Att man då tog in folk i hallarna som förde med sig 
damm och övriga partiklar in får ses som en driftsäkerhetsrisk.85 

Datorbearbetningen har kunnat delas in i två huvudområden, även om den ena inte används i någon 
större utsträckning i dagsläget.  

”Datacentralens verksamhet kan delas i två huvudområden: system som körs via terminaler och de 
konventionella satsvisa bearbetningarna. I de terminalbaserade bearbetningarna ger datorn kunden 
omedelbart svar på frågor via kundens terminal. De satsvisa bearbetningarna fungerar däremot så att 
kunden med post eller bud sänder sitt indatamaterial för körning på maskinerna i datacentralen. Inom 
några dagar får de resultatet tillbaka med post eller bud.”86 

 

Bild 4: Informationsflödet inuti en av IBMs anläggningar. Pilarna visar hur de anställda fysiskt förflyttade sig för 
att genomföra de olika operationerna. 87 

Grundresonemanget gällande redundansen idag är oftast densamma. Man har en lokal med 
redundans som har mer än en strömförsörjning och kyla. De stora skillnaderna återfinns snarare i 
datorernas storlek där datorerna har blivit mycket mindre vilket innebär att man kan få in fler 
datorer på en mindre yta. Man har även eliminerat väldigt mycket av behovet att konstant ha 
människor i datorcentret. Även om datorerna idag inte är lika känsliga för damm så rör det sig färre 
personer i datorcentrerna och risken att föra in smuts och liknande har då kraftigt förminskats.88 Bild 
4 visar ett exempel på hur det förut krävdes ett antal personer inuti datorcentret för att kunna 
hantera datorn. 
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6.2 Överdimensioneringsproblematiken 
Ett problem att ta hänsyn till när man bygger nya stora datorcenter är att de måste byggas för 
framtiden så att de inte är har överkapacitet när nya tekniska genombrott kommer. Det var delvis det 
problemet man hade vid skiftet från stordatorer till persondatorer då man hade överdimensionerad 
el och kyla. Man kunde lätt få fram den behövda datorkapaciteten med hjälp av mindre 
datormaskiner som inte krävde lika mycket kylning och total strömförsörjning.89 

I dagsläget kan man komma runt det här problemet genom en så kallad inkapslad lösning. 
Akademiska sjukhuset i Uppsala använder sig av en sådan lösning i dagsläget. Deras anläggning 
byggdes på 1990-talet efter de kriterier som rådde då vilket bidrog till att den senare blev 
överdimensionerad.90 En inkapslad lösning innebär att man i ett datorcenter ställer sina serverrack på 
ett sätt så att det går att sätta ett tak över och således kapsla in den, se bild 5 för exempel. Under 
taket kan man sedan välja att ha sin varma eller kalla gång beroende på smak. Det här innebär till 
exempel att om man väljer att kyla den inkapslade gången som man gör på Akademiska sjukhuset så 
behöver man bara kyla ner en betydligt mindre volym än om man hade kylt ner en hel hall. Sådana 
lösningar brukar vara dyrare i startkostnaden och de som satsar på en sådan lösning behöver ha en 
ekonomisk horisont på mellan 3-5 år för att den till slut ska vara lönsam.91 

 

Bild 5: Inkapslad lösning betraktad utifrån, genom ett fönster i en dörr. Racken är på höger och vänster sida, 
notera taket. 

 

6.3 Datorsäkerhet 
Säkerheten är också ett område som har förändrats väldigt mycket. Under 1970- och 1980-talet 
handlade det väldigt mycket om den fysiska säkerheten, vilka som har tillgång till datorcentret och 
vissa utskrifter och liknande. VD:n för IBM 1977, Carl-Hugo Bluhme, publicerade i IBM:s 
personaltidning några grundregler för hur man skulle behandla och hantera information i riktlinjer 
om datasäkerhet, då benämndes databehandling som ADB, automatisk databehandling. 
Huvudpunkten var ”ordning och reda”, sedan gällde följande: 

”Vi måste se till: 
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 Att ytorna i kontorsrummen är fria från papper, hålkort och magnetband under icke arbetstid. 

 Att konfidentiella dokument är inlåsta när vi inte arbetar med dem. 

Detta är innebörden i ”håll skrivbordet rent”-principen eller Clean Desk Policy. 

De av oss som på något sätt arbetar med ADB måste kunna svara för: 

 Att terminalrummen sköts så att t ex nyckelord till register eller annan konfidentiell 
information inte glöms kvar, och att någon person utses som ansvarar för ordningen i dessa 
rum. 

 Att alla magnetband flyttas från kontorsrum till respektive datacentrals bandarkiv.”92 

Idag är det inte så mycket tal om att någon skulle glömma en aktiv hårddisk framme i kontoret och 
eftersom dagens datorer sparar informationen internt istället för på papper så finns inte heller riktigt 
samma behov av att inte glömma den behandlade informationen framme och synlig.  

Ett talande exempel över hur resonemanget kring datasäkerhet radikalt har ändrats syns tydligt i en 
artikel om hur anläggningen i Kista såg ut när de var nyinflyttade där 1978: 

”Datahallen är avlång, personalen ville ha det så för att få så mycket fönster som möjligt mot skogen. 
/…/ Från taket hänger gröna växter, och flera blommor och en del andra inredningsdetaljer står på 

önskelistan. /…/ Alla vill vårda om sin närmiljö, och man har enats om rökförbud i datahallen.”93 

Idag resonerar man helt annorlunda gällande säkerheten i datorcenter, man riktar in sig på att ha det 
så brandsäkert så möjligt, att så får personer som möjligt ska ha tillgång till anläggningar, vissa 
skyddar sig mot signalspaning och avlyssning av datorcenter. Analyser görs så att man tar hänsyn till 
hur nära man ligger järnvägar, motorvägar och flygplatser ifall en större olycka skulle ske i anslutning 
till dessa.94 Att då som i exemplet i Kista, ha en hall med full insyn istället för tjocka betongväggar kan 
ur nutidens synvinkel framstå som något märklig.  

 

6.4 Allmänt om miljö och energiförbrukning i datorcenter 
En koppling gjordes tidigt till sambandet mellan datorer och miljön. Det man då kopplade ihop med 
datorernas miljöpåverkan var vilka underverk datorerna kunde göra. I IBM kontakt december 1967 
för man diskussionen i en artikel där man tar upp exempel på hur man har gjort i USA. Det handlar 
om hur man kan använda datorer för att ta fram mätdata och simulera miljöer i luft och vattendrag 
för att kunna förutse framtida föroreningar och deras spridning.95 Som det här exemplet visar så var 
datorn välgöraren inom miljö och energifrågorna och inte ett problem. 

Inom IT-området har det tidigare funnits ett större fokus på energiförbrukningen när det gäller andra 
områden än själva datorcentrerna. Ett sådant exempel är Energy Star-märkningen som finns för 
bland annat datorskärmar. Egil Öfverholm har tidigare jobbat för bland annat Energimyndigheten och 
NUTEK, nuvarande Tillväxtverket. I samarbete med amerikanska aktörer tog Öfverholm fram en 
standard för NUTEK:s räkning i början av 1990-talet. Det var en kravspecifikation på standbynivåer 
för monitorer. Han har även suttit med i Energy Stars tidigare europeiska styrelse men serverhallar 
var inget som aktivt diskuterades under den tid han var med.  

”Vi hade gjort en del mätningar i Sverige under början av 90-talet och vi såg då att många datorer stod 
på jämt. Och på en del ställen hade man fått order om att inte stänga av dom när man gick så man 
slapp logga in varje gång eftersom nätverken var så primitiva. Vi kollade då på datorsidan och kollade 
på att man kunde ha en standbyfunktion och framförallt ställa krav på den nivån. Det kom in som en 
liten del i Energy Star-arbetet sen.”96 
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I form av energieffektivisering var det inte mycket som redan var gjort. Standbyfunktioner fanns ofta 
inte alls och det arbete som gick åt för att få till stånd något sådant bestod av att säkerställa vilka 
olika standarder som skulle existera och det arbete föll in i Energy Stars verksamhetsområde. Syftet 
var att få fram någonting som inte redan har funnits på marknaden samt att få igång en marknad. 
Energy Star-märkningen har utvecklats och finns idag för servrar men inte för hela hallar. 97 Den 15 
mars 2013 släppte Energy Star sin uppdaterade version av sina standarder för servrar. Det här är ett 
fortlöpande arbete som pågår och i dokumentet tar de explicit upp att det bland annat gäller 
utrustning som är menad att befinna sig inne i datorcenter.98 

Arbetet med att göra datorutrustningen mer energieffektiv har alltså pågått men på en helt annan 
nivå än vad som har kunnat gå att direkt tillämpa på datorcentrerna. På användarsidan menar 
Styrbjörn Mörk att man inte tänkte så mycket på energiförbrukningen förr i tiden men på sistone så 
har fokus skiftat till att kanske ligga lite för mycket på energiförbrukningen idag. 

”Ska man vara riktigt elak så skulle jag vilja säga att idag tänker man alldeles för mycket på det 
(energiförbrukningen). Rent säkerhetsmässigt så är ju uptime, oönskade driftavbrott den stora boven i 
all dataverksamhet. Nu tenderar man att glömma det förhållandet, man bara fokuserar på 
energiförbrukningen. Då är vi inne lite igen på det där, vad kan hända? Äh det är inte så farligt bara det 
drar lite ström så är det bra. Vissa grejer får man aldrig någonsin glömma. Punkt 1a det är liksom 
driftsäkerhet, eller uptime och punkt 1b det är driftsäkerheten, sen är det driftsäkerheten och 
driftsäkerheten och driftsäkerheten. Sen så småningom kanske man ska börja tänka på andra saker.”99 

Dagens ökande intresse för energiåtervinning är något som har kommit med de stigande elpriserna. 
Ett av de stora problemen med återvinningen är att det är svårt att hitta avsättning för överbliven 
värme. Den som tar emot värmen kan aldrig kalla på den eller begära den. Det man får är bara ett 
kontinuerligt överskott. Problemet är att hitta någon som accepterar det de kan få. Därför är det 
relativt vanligt att exempelvis restaurangbranschen är intresserad av returvärmen i dagsläget. Under 
slutet av 1980-talet hade nuvarande Swedbank ett datorcenter på Stora Essingen som skickade 
varmvatten till en gammal byggnad på tomten där det bland annat fanns en badbassäng som 
personalen kunde utnyttja. På vintern använde de dessutom överblivet varmvatten som gick till en 
slinga ut på parkeringen på fastigheten som smälte snön. Det här var ovanligt på den tiden.100  

Ett modernt alternativ har varit att koppla in sig till fjärrvärmenätet. Ett problem har varit att komma 
överens med fjärrvärmeleverantör om någon slags ekonomisk kompensation då vattnet inte brukar 
hålla en, för fjärrvärmenätet sett, hög temperatur. Den ersättning som man har kunnat få har gått 
tillbaka till fastighetsavdelningarna och inte till de ansvariga för datorcentret. Då har det varit ännu 
svårare att motivera det här eftersom det saknas starka ekonomiska incitament för att det enkelt ska 
kunna tillämpas. En tilltro som dessutom verkar finnas hos en del driftansvariga är att ju kallare det 
är i hallen desto längre klarar de av ett driftavbrott. Luften ändrar dock temperatur väldigt fort så 
därför vinner man inte så mycket på det och man får då istället onödiga kylkostnader.  101 

 

6.5 Redundans 
Även om det hittills har pratats om att just upptid och redundanta datorcenter inte fick något riktigt 
fokus förrän mot 1990-talet så finns det exempel på att redundans var viktig redan i början av 1980-
talet. Som exempel kan nämnas att Riksförsäkringsverkets datorcenter i Sundsvall bestod av två olika 
byggnader, man betraktar den andra hallen som “ett reservsystem för alla eventualiteters skull” och 
där lagrar man kopior på allt som körs igenom datorcentret. Det här förklaras i kursprogrammen 
“ADB på jobbet: användarutbildning för den offentliga sektorn” som togs fram 1983 och innehåller 
bland annat reportage från olika datorcenter, myndigheter och företag och ämnar att förklara hur 
olika datorrelaterade system används, vad de kan göra och hur framtiden kan komma att se ut. I det 
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femte programmet, “Från data till information” förklaras det hur Riksförsäkringsverkets datorsystem 
är uppbyggda. Där förklaras det bland annat hur 1300 terminaler är kopplade till deras huvuddator i 
Sundsvall och att: 

“Varje dag görs också kopior av originalbanden som lagras i det andra huset. Man har alltså en dubbel 
uppsättning av alla transaktioner. Brand eller explosion kan inte förstöra arkiv och register”102 

Här har en riskbedömning gjorts och man har alltså insett vikten av att inte ha all data på ett och 
samma ställe. Mycket möjligt kan det vara så att man har insett vilka ekonomiska bekymmer som 
skulle kunna uppstå ifall en brand skulle förstöra all information som är relaterade till sjukskrivningar, 
pensioner och barnbidrag. Det är som med tidigare exempel tecken på ett system som inte fungerar 
på samma sätt som det gör idag men där grundtanken ändå är densamma. 

 

6.6 Spridning och etablering av teknologier 
Det som gjordes i det gamla ENACO var att hjälpa många av kunderna att gå med i en 
användarförening. På den tiden fanns det datorföreningar som var tänkta för kunder som körde vissa 
enskilda datorsystem. De kunde träffas och prata om sina specifika datorsystem. Då var det någon på 
ENACO som tyckte att de borde ha ett liknande koncept, att om man blev kund hos ENACO så blev 
man ofta kvar och var tvungen att bygga ut och köpa till. Hade man bara ett fåtal kunder så var det 
lätt att få återkoppling direkt från kunderna då man oftast hade en bättre kontakt. Problemet var att 
få samma bra feedback när verksamheten växte. Att ha en kundorganisation som stod i nära kontakt 
med företaget gjorde det också lättare att vårda kontakterna mellan kunderna och ENACO för att de 
senare skulle återvända när de behövde bygga ut eller på annat sätt ändra sin verksamhet. Styrbjörn 
Mörk upplever att de fick väldigt bra feedback från föreningen och de hade ett väldigt bra 
kunskapsutbyte som han anser att han inte har sett på något annat håll. Deras kundförening, EKO 
finns kvar än idag men under andra former. Relativt tidigt bröt de sig ur ENACO och drev föreningen i 
egen regi utan kravet på att man måste vara ENACO-kund.103 

Nätverket EKO, dåvarande Enaco-Kundernas Organisation, fungerar i dagsläget som en knutpunkt för 
spridning och etablering av energieffektiv datorcenterteknologi. Det här nätverket låter företag som 
arbetar mycket på sina hallar att dela med sig av sina erfarenheter till de företag som inte har sådana 
resurser att satsa när det gäller forskning och utveckling.104 Ett exempel på hur det här har hjälpt just 
Handelsbankens datorcenter är att de har implementerat sina varma och kalla gångar som ett direkt 
resultat av informationsutbyte från nätverket.105 Berndt Alkebo som är ansvarig för datorcentrernas 
infrastruktur vid Handelsbanken och även är ordförande i nätverket EKO anser att väldigt mycket av 
det fokus som ligger på energieffektivisering kommer från de som hyr ut hallyta i sina egna 
datorcenter. Dessa är väldigt noga med detta: 

“Det kan ju vara så att företaget jag hyr ut till har det som sin miljöprofil, vi ska vara 

energieffektiva.”106  

Det blir tydligt att om företaget inte kan leverera det kunderna kräver så har de svårt att konkurrera 
med andra aktörer på marknaden. En ökad kunskap om grön-IT hos kunder ställer därför krav på att 
leverantörer av datorkraft satsar på åtgärder för att bli mer miljövänliga. Det behöver inte heller vara 
så att kunden som ska hyra datorkraften kräver att endast datorcentret ska vara grön utan de kanske 
har krav på hela företagets verksamhet. I dessa fall ställs väldigt höga krav på datorcentrerna och i 
takt med att de blir allt mer avancerade och kräver väldigt mycket kunskap och underhåll för att de 
ska fungera på ett driftsäkert och miljövänligt sätt så verkar det främst som att det är företagen som 
enbart jobbar med datorcenter och har inriktat sig på den här typen av verksamhet som har bra 
möjligheter för att kunna genomföra sådana åtgärder. 
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Alkebo anser att EKO har varit viktig för utvecklingen av Handelsbankens datorcenter. Både när det 
gäller som informationskälla men även för att skapa kontakter och som en bas att rekrytera 
kompetent personal ifrån. När Berndt började jobba vid Handelsbanken rådde strukturella problem. 
Fastigheten de använder sig av idag är byggd 1964 och byggdes för att inhysa bankens 
hålkortsverksamhet. IBM började med struktur över hur man ska sätta upp datorcenter för att få ett 
effektivt luftflöde och då följde Handelsbanken deras modell. Det finns svårigheter med att få till en 
energieffektiv utveckling när man inte kan byta lokaler utan är låst till en existerande lokal.  

EKO har varit en bra källa till att kunna bolla problem med för Kommundata. Alla i föreningen sitter 
med samma problem och då kan man prata problemställningar med liksinnade och inte bara 
ekonomiavdelningen. Kommundata har varit en del av EKO ända sedan början då de delvis var en 
ENACO-kund.107 

Generellt sett när datorcenteransvariga träffas och pratar så är de väldigt öppna med vad de har för 
utrustning, vilka lösningar de använder sig och vilka eventuella problem de har råkat ut för. De går 
ofta förbi officiella tillställningar ibland och pratar direkt med varandra om problemen.108 

Johan Granhagen arbetar för Qbranch som säljer yta i datorcenter och företaget har funnits i cirka 20 
år. Qbranch har varit med i EKO i cirka sex år och enligt Granhagen så är nätverket unikt när det gäller 
kunskapsutbyte kring datorcenter i Sverige. EKO är ganska stort och är inriktat på Stockholm och 
Mälardalsregionen. Inspirationen att implementera ny teknik kommer främst från tillverkarna och då 
använder de EKO och internet för att lyssna av branschen och får inlägg från Coromatic och Enaco 
som är de som har byggt deras hallar. Qbranch har infört varma och kalla gångar i sina nyare 
datorcenter som en del av energieffektiviseringen. De har även höjt temperaturen och stängt av 
befuktningen som fanns i de äldre hallarna. De har även testat att använda sig av blankningspaneler 
för att effektivisera luftflödet. De eftersträvar i dagsläget att bli ännu grönare än vad de redan är. 
Uppstår det en situation där en ombyggnation eller nybyggnation blir aktuell så är det lättare att 
motivera energibesparande åtgärder som kan räknas hem över en längre tidsperiod. Problemet är 
enligt Granhagen att deras tidsperiod inte är så lång. Tjänar man igen pengarna på fem år så blir det 
svårt att få igenom en sådan investering eftersom företaget kan se helt annorlunda ut under den 
tidsperioden. Deras äldsta hall är från 1999 och ser i princip likadan ut idag, den har kompletterats 
lite efteråt för att få en större säkerhet men utöver detta är det inte mycket skillnad.109 

Ett annat exempel på ett aktivt nätverk är DatacenterDynamics som är ett internationellt företag som 
håller föredrag och liknande relaterat till datorcenter. De är dock av en mer kommersiell natur än 
EKO.110 

 

6.7 Ett kunskapsspridningsexempel 
En relativt ytlig granskning av de företag som har studerats visar på att det sker ett stort och aktivt 
utbyte av information och kunskap mellan de aktörer som har granskats. Det här kan konkretiseras 
dels i spridningen av den nu relativt aktuella frågan kring likströmmen. Netpowerlabs är ett litet 
företag som leverar likströmslösningar för servrar. Deras lösning är endast inriktad på fastighetsnät 
och det blir svårt och dyrt att få till likström över längre sträckor. I början hade de som främsta 
incitament att det skulle vara komponentbesparande, de hade en teknisk lösning som hade 97 % 
verkningsgrad. I varje transfomeringssteg mellan växel- och likström förloras effekt och det är därför 
av intresse att minimera antalet transformationer för att få ut så hög effekt som möjligt. Därför är 
det av intresse att undersöka möjligheten att transformera den inkommande strömmen till likström 
en gång för att sedan matad den via UPS:en och därefter direkt in i datorerna. På det här sättet får 
man ut en 25 % ökning av effekten som annars skulle ha gått förlorad i transformationsstegen.111  Det 
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var ingen som pratade om energibesparingar i början utan det har kommit in på sistone i samband 
med grön IT-vågen. Det har inte alltid varit teknisk möjligt att köra likström på apparaterna som man 
gör nu. Det som de använder sig av till största delen är att köra in likström på redan existerande 
växelströmsmaskiner. Det här går idag bra eftersom maskinerna mer eller mindre är 
allströmsmaskiner. När de ska visa upp driftsatta anläggningar brukar de visa upp 
Energimyndighetens anläggning. De har även kommit i kontakt med EKO och ska tala på deras 
möte.112  

Netpowerlabs har också testrack i drift Compare testlabs i Karlstad. Compare är en stiftelse som 
fungerar som en samarbetsorganisation vars mål är att göra Karlstadsregionen attraktiv för IT-jobb. 
Compare ägs i dagsläget av över 100 IT-företag. Compare testlabs uppkom i samband med att 
landshövdingen valde att göra en satsning på IT i regionen och man byggde då upp en testanläggning 
för mjukvara i datorcenter. Coromatic var de som byggde hallen då. Enligt dem själva satsar de på att 
det ska vara en öppen miljö. Tack vare den här öppenheten så har flera företag hört av sig. Dessa 
relationer har bland annat lett till ett norskt-svenskt projekt som heter Sätterstrands power savings 
(SÄPOS) och som använder sig av Comare Testlabs för att ta fram energibesparande åtgärder kring 
datorcenter. I samarbete med Volvo undersökte de bland annat huruvida förhöjd luftfuktighet kunde 
effektivisera driften i den här testmiljön, vilket det dock inte gjorde.  

Sven Wedemalm är verksamhetsansvarig vid Compare Testlab. Han har tidigare jobbat för Ericsson 
med datorcenter och den avdelningen blev sedan en del av Tieto i Karlstad när Tieto köpte upp 
Ericssonavdelningen som var placerad där. Sommaren innan Wedemalm gick över till Compare hade 
de problem med kylningen av Tietos datorcenter i Karlstad. Dessa problem uppstod på grund av en 
mycket varm sommar. Som en följd kunde inte innetemperaturen hållas och kylaggregaten gick 
sönder. Nödlösningen blev portabla kylaggregat med evakueringsslangar som gick ut i korridoren och 
vräkte ut all varmluft där.  

Det här är ett typexempel på den trend som kan skönjas gällande datorcentrerna i mitten av 2010-
talet där den snabba utvecklingen gjort att man varit tvungen att omstrukturera allt för att få det att 
fungera.  

På Compare Testlab använder de sig av en värmeåtervinningslösning där värmen går till ett badhus. 
Från början var anläggningen inte utrustad med någon värmeåtervinning utan luften kyldes bara ner 
och återanvändes i hallen igen. Efter en idé från en person inom energibranschen så inleddes ett 
projekt som tog cirka 3-4 månader och där slutprodukten var en så kallad containerlösning. Det 
innebär att de har en container som de bara kopplar in på den existerande anläggningen som 
innehåller utrustningen som gör överföringen av värmen till vattnet in till badhuset, se bild 6. 
Badhuset har 32 grader varmt vatten och har således ett konstant behov av värme året om.  
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Bild 6: Insidan av containern kan ses på bilden. De fyra lådorna, värmepumparna, är de enheter som gör 
värmeöverföringen till badhuset möjlig. 

Anledningen till att Compare har likströmsrack installerade är att VD:n för Netpowerlabs John 
Åkerlund hörde av sig och ville testa att köra deras system för likströmsmatning på Compares 
testutrustning. Så blev det och det här racket på Compare har körts på likström sedan 2009 utan 
problem. Det finns som Sven ser det, tre fördelar med likström. Man sparar energi, det blir en renare 
elmiljö utan spikar och man slipper fasförskjutningar. En annan fördel som han har sett, och som han 
tycker att det inte har varit så mycket diskussion kring är att likströms-UPS:en är helt tyst till skillnad 
från en som går på växelström.113  

Karlstad kommun är en av de som har utrustning som matas med likström kommersiellt ute vid 
SÄPOS. Michael Wikstrand 114vid Karlstads kommun ansvarade för uppsättningen en ny serverhall 
2008 för kommunens räkning. Det var i samband med att man skulle börja köra centraliserad drift 
och man ville samlokalisera. Då hyrde de in sig på rack som drivs av likström hos SÄPOS för att bland 
annat leva upp till energibesparingskrav. Hade inte likström redan funnits i anläggningen hade de 
förmodligen inte hoppat på det. De har sedan detta haft kontakt med Netpowerlabs och därifrån 
kommit i kontakt med Björn Lundkvist vid Energimyndigheten. Innan anläggningen byttes 2008 hade 
de en hall med kyla som i stort sett var en luftkonditioneringsanläggning avsedd för människor. Alla 
hade tillgång dit, kablarna var i oreda och kraftlösningen var överdimensionerad. Ett av de nya gröna 
målen är att sänka energiuttagen med 20 %, de har nu en satsning på likström och de var i den här 
satsningen bland annat anmälda till tävlingen GreenITAward.115. 80 % av deras verksamhet är i 
dagsläget virtualiserad. Kommunerna i Värmland samlokaliserar ett bibliotekssystem. Det är 12 
kommuner som alla har sin drift hos SÄPOS i Karlstad. Det finns också liknande tjänster som man 
loggar in sig på som de samkör, bland annat försäkringskassan och liknande. Det här är i dagsläget 
viktigt då det framförallt ger småkommuner en chans att vara med på e-tjänsterna utan att själva 
behöva ha kunskaperna eller resurserna att driva systemen i egen regi. 
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7 Diskussion 
 

Datorcenter faller inom ramarna för vilken teknologi som helst och har en utvecklingsprocess 
därefter. I alla tre av de mer historiska fallen så framgår det relativt tydligt att de alla har följt en 
liknande utveckling där Kommundata dock låg i framkant med sin värmeåtervinning.  

Den här möjligheten verkar främst ha gjorts möjlig genom deras storskalighet som aktör. Att bygga 
upp ett helt kvarter med den satsningen i åtanke var inte något som vem som helst kunde göra. Det 
har visat sig på Compare att i dagsläget har utvecklingen gått åt det hållet att värmeåterföringen går 
att göra i efterhand och det öppnar för helt nya möjligheter till energibesparingar på ett betydligt 
enklare sätt än innan. De storskaliga fördelarna syns även vid de olika alternativa metoder för kylning 
som Kommundata har använt sig av. Många andra har ofta använt sig av traditionella metoder som 
kylkompressorer eller i värsta fall luftkonditionering avsedd för människor. Det var väldigt tidigt så 
att de som hade råd att ha egna datorer var mycket stora företag som hade möjlighet att investera i 
olika dyra alternativ till kylning och därför kan så många alternativa former ha funnits just under 
stordatortiden. När datorer började bli var mans egendom och i stort sett alla företag hade råd att ha 
en egen datordrift så blev det rätt naturligt att fokus försvann från stora, dyra och komplicerade 
system. Återgången till energieffektivt tänkande, gröna lösningar och värmeåtervinning kan ses i 
ljuset av att väldigt mycket av datordriften i dagsläget håller på att centraliseras till ett fåtal väldigt 
stora datorcenter och att lösningar med att lägga mycket ute på ”molnet” ligger väldigt mycket i 
tiden. Då finns det större möjligheter för de som hyr in sig i dessa hallar att ställa gröna krav på 
leverantörerna och i och med deras storlek och specialiseringsområde så blir det här möjligt på ett 
helt annat sätt än tidigare. 

Att datorcentrerna succesivt har blivit stora komplexa system syns i många exempel som har tagits 
upp i det här arbetet där resultatet har blivit att de ansvariga inte längre kan hantera datorcentrerna 
och driften. Det är en resa som de flesta har genomgått på ett sätt eller ett annat. Man har en 
fungerande datordrift, allting går så bra, så man tvingas att utöka den. Det här fungerar bra och man 
skaffar då en egen driftpersonal för det och driver på den på samma sätt som tidigare, det har ju 
fungerat förut. Till slut börjar teknologin i datorerna att bli så avancerad att det ställer högre krav på 
hallarna än vad man är van vid. Det går då inte att kyla korrekt, varm och kall luft blandas, sladdar 
dras hur som helst och datormaskiner försvinner in i röran. Situationen blir ohållbar. Är man av rätt 
storlek blir en omstrukturering nödvändig, annars väljer man ofta att flytta sin datordrift till någon 
annan. Här framträder också en bild av att de som har haft hand om sin egen datordrift ofta inte har 
haft det som en huvudsyssla, då är det inte konstigt att det inte har kommit fram så många nya 
teknologiska innovationer om det inte har funnits någon som riktigt driver på detta. Om ett 
medelföretag uppgraderade en standardhall under 1990-talet skedde det nog främst genom 
införskaffandet av en ny datormaskin och inte ombyggnationen av ett befintligt hus. Om inte 
datorerna i sig står för de nya innovationerna så kommer några paradigmskiften inte att framträda 
under ett sådant klimat. 

En annan aspekt som har bidragit till att teknologin inte har slagit igenom mer har varit just den 
rörelsemängd som den teknologiska utvecklingen inom datorsidan har fått där värmeåtervinning 
aldrig har varit ett måste för att säkerställa en effektiv drift. För att driva fram nya innovationer har 
man aldrig behövt satsa på att bli mer energieffektiv och grön och då har incitamenten till utveckling 
inte funnits.  

På samma sätt har det funnits relativt synliga hinder inom datorcentersidan som har prioriterats att 
lösas framför andra och då har återigen energieffektivisering försvunnit eftersom dessa har varit 
dolda under en lång tid. Har man inte tillräckligt med elmatning till sin hall för att få en säker drift och 
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säkerställa att ens företag fungerar så är miljöåtgärder oftast en icke-fråga. Den här aspekten 
kombinerad med miljödebatten som har kommit igång ordentligt det senaste decenniet har hjälpt till 
att etablera miljötänket även på det här området. Nu börjar datorcentrerna vara så stabila från 
grunden och de aktörer som jobbar med detta vet oftast hur det går till, helt i enighet med ”learning-
by-doing” och ”learning-by-using” så har den här kunskapen kommit tillrätta under ett halvt sekel. 
Det är nu när driftsäkerheten börjar bli synonymt med datorcenter som de riktiga möjligheterna för 
även de småskaliga aktörerna börjar komma fram på riktigt. Här har också alla vunnit på den 
öppenhet som upplevs finnas inom branschen, med öppna nätverk och samarbeten med 
konkurrerande företag inom områden som just specifikt datorcenter. Genom att dela med sig av den 
så lär sig alla av varandras misstag.  

Dessa bromsklossar finns än idag men är nuförtiden mer kopplat till tillväxt än till driftsäkerhet. Som 
Kent Bergelin vid Tieto tog upp så är deras problem att de antingen får slut på el eller kvadratmeter, 
där ligger deras reverse salient i dagsläget. 

För de företag som inte är främst inriktade mot enbart hantera datorcenter så har betydelsen av att 
tillhöra ett större nätverk, exempelvis EKO, varit betydande för utvecklingen av deras centraler och 
möjligheten att tillgodogöra sig nya trender och teknologier inom området. Alla de grundläggande 
incitament för varför nätverket EKO startades återfinns i teoridiskussionen om de konkurrensmässiga 
fördelar som fysisk närhet och regelbundna träffar har för företagskluster. Att nätverket har funnits 
så länge som det har gjort, fortfarande är aktivt och hjälper till att driva sina medlemmar framåt som 
de har gjort pekar på just det faktumet. På samma sätt visar den öppenhet och informella 
diskussioner mellan de ansvariga för IT-drifterna på de olika företagen på att det rör sig om starka 
nätverk som drar nytta av den öppna atmosfären. Det här är grundbulten för en effektiv miljövänlig 
effektivisering. 

Framväxten av alternativa lösningar som den inkapslade variant som Akademiska sjukhuset använder 
sig av har också gjort det möjligt att stanna kvar i överdimensionerade hallar utan att behöva vara 
energiineffektiv för den sakens skull. 

Den komplexa naturen hos datorcenter gör att de senaste decentraliseringscyklerna kan komma att 
betraktas som reverse salients gällande den energieffektiva utvecklingen. Samma sak med de path 
dependencies som datorcentrerna dras med, förutom hålkortsnormerna som bidrar till direkt höjda 
energiförluster. Problemet är att det väldigt ofta är svårt att förstå vart dessa finns, ökade komplexa 
system ställer krav på att de som arbetar med dessa allt mer ofta ställer sig själva frågan ”varför finns 
dessa regler”? Utan stora samlade krafter och tydliga mål där kärnverksamheten ligger i att förbättra 
datordrift och inget annat så kommer inte effektiviseringen att gå lika fort framåt som den 
förmodligen skulle kunna göra. Det här kan förklara det stora gapet i innovativa 
energieffektiviserande lösningar kring datorcenter som jag anser har varit något frånvarande de 
senaste 20 åren. Miljödebatten kopplad till IT har faktiskt varit närvarande, där anser jag att fokus 
har gått mycket från att tidigt handla om greening by-IT till greening of-IT. Idag ligger fokus på att 
minska den direkta miljöpåverkan som informationsteknologin har, speciellt inom områden kring 
datorcenter. 

En intressant aspekt av den förmodade övergången till likström är att debatten verkar vara helt och 
hållet inställd på att det kommer att bli en övergång. Således verkar mycket av diskussionerna föras 
kring vilka energibesparande effekter som skulle kunna fås ut av förbättrade omvandlare. Förbättras 
omvandlarna så det är möjligt att få ut en bättre effekt i transformationen mellan likström och 
växelström och kanske det skulle vara lättare, billigare och materiellt sett bättre för miljön att 
genomföra sådana förbättringar istället för att alla ska byta ut all utrustning och göra om sina 
datorcenter. Mycket av debatten har handlat om just miljöpåverkan och då är det intressant att 
beakta att inte många av de som har diskuterat likströmmen påtalar att det rör sig om att byta ut 
mycket hårdvara och den miljöpåverkan detta utgör. Det här innebär inte att det nödvändigtvis är ett 
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dåligt val men det är något som måste granskas på alla sätt. Debatten har fastnat väldigt mycket i 
siffror och PUE-tal och där går en del av diskussionen kring hela kretsloppet förlorat.  

På samma sätt verkade en kritisk granskning av verksamheternas egna speglingscenter saknas. 
Många redovisar öppet hur mycket energi deras primära datorcenter gör av med utan att ta med i 
beräkningen vilken miljöpåverkan deras speglade anläggning har. 

 

7.1 Tidsperioder och cykler i breda drag 
Under arbetet med den här studien har ett par tydliga trender kunnat urskiljas. Det här har varit 
särskilt intressant eftersom dessa inte tillhörde någon specifik teori som undersöktes eller ens var en 
del av tanken bakom grunden till examensarbetet. Dessa cykler framträdde mer och mer vartefter 
arbetet fortlöpte. Dessa inkluderar bland annat en centralisering och decentralisering av 
datorcentrerna som har kommit och gått och som har synliggjorts med exemplen från Kommundata 
och Volvo. Dessa cykler hör också tätt ihop med outsourcing och hosting av IT-drift. När det blir en 
centraliseringsvåg så tenderar väldigt många att outsourca sin drift till en samlad central som 
specialiserar sig på just det. När det blir en decentraliseringsvåg tar man hem all drift till företaget 
igen, anställer personal, sen går det tio år och då blir det för dyrt. Då sätter man datorerna på något 
annat ställe och nu pekar det mesta på att det är på väg mot molnet. 116 Det här går helt hand i hand 
med att det blir mer och mer tydligt att den ökade komplexiteten och riktningen som datorcenter har 
idag går mot en mycket stor konsolidering där slutresultatet ofta går mot en IT-struktur som blir 
osynlig för fler och fler aktörer i ledet.117 

Mörk har också sett de här cyklerna som nämndes tidigare och anser att det går att dra tydliga 
skiljelinjer decennium för decennium. De tidsperioder som han syftar på kan således delas in i 1980-
tal, 1990-tal och 2000-tal. Under 1980-talet var det klimatet som var det stora problemet i hallarna. 
Det var för det mesta för kallt, för varmt, för fuktigt eller för torrt där inne. Det fanns dessutom en 
oro inför statisk elektricitet och därför valde man också att behålla en hög luftfuktighet i hallarna. 
Från 1980- till 1990-talet var det ett skifte från klimatproblematiken till strömförsörjningen. Mot 
slutet av 1980-talet och början av 1990-talet började man använda UPS:er. Den främsta anledningen 
till det här var inte att motverka strömavbrott utan mer att få tillgång till så kallad ren el, elektricitet 
som inte påverkas av störningar på nätet. In på 1990-talet och framåt blev det istället 
strömförsörjningen som blev viktigt. In på 2000-talet har dieselgeneratorer börjat användas för att 
kunna få tillgång till reservkraft ifall elnätet skulle gå ner. Utöver detta så hände det inte så mycket 
mer i datorcentrerna. Den största utvecklingen har kommit de senaste tio åren. Hårdvarumässigt har 
man till största del övergett stordatorerna till förmån för serverhantering. Man har en massa servrar 
inplacerade i serverskåp. Tidigare var dessa utrymmen främst avsatta för att innehålla stordatorernas 
skivminnen och andra samspelande komponenter.118 

Utvecklingen med tillgången av lediga datorcenter tenderar även den att vara cyklisk där det i 
dagsläget är ont om datorcenter. Behovet för fler finns således och det tar cirka fem år att bygga nya 
och när dessa är klara är det inte längre säkert att det finns behov på grund av teknologiska framsteg 
eller andra faktorer som påverkar.119 

 

 

7.2 Slutsatser 
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Att ge ett rakt svar på hur utveckling har sett ut är något som inte görs lätt. Vad som däremot kan 
sägas är att även om det har funnits tidiga försök att satsa på energieffektivisering som en form av 
besparingsåtgärd så har det inte slagit igenom förrän i senare tid. Energieffektivitet och 
miljötänkande inom datorcenterbranschen har idag slagit igenom hårt.  

De frågeställningar som togs upp i början av arbetet ställde frågan hur har man tidigare 
energieffektiviserat och sett på grön IT? Främst är den empiriska uppställning en redovisning för hur 
det här tidigare har gjorts. Fokus verkar, som nämndes i det förra underkapitlet, länge ha legat på 
greening by-IT för att nu istället luta mer åt greening of-IT. De här går mer och mer hand i hand, 
nuförtiden används datorer mycket åt att genomföra arbete som hjälper till att göra miljön mer grön 
och då är det bra att fokus läggs på att inte glömma bort ITn:s egen miljöpåverkan också. 

Det har länge varit enbart ekonomiska sparåtgärder som har motiverat aktörer att genomföra gröna 
åtgärder inom sina företag men i dagsläget handlar det mer om reklam än om att spara pengar. Är de 
inte gröna, får de inte lika mycket kunder och inte lika stor inkomst.  

I de cykliska mönster som syns är det tydligt att vi nu befinner oss i en centraliseringscykel där väldigt 
mycket är på väg in i ”molnet” och med det här kommer stordriftsfördelar som mer kommer att driva 
på the greening of-IT för att göra datorcentrerna i sig mer gröna. 

 

7.3 Förslag på vidare forskning 
De faktorer och områden som har presenterats och undersökts i den här rapporten är främst 
genomförd på ett antal specifika aktörer. Det mest uppenbara då är att leta upp fler företag och 
datorcenter att kolla på, hur har dessa dykt upp och utvecklats? En annan intressant aspekt vore att 
betrakta de datorcenter som förut kanske stod för det absolut bästa som Sverige hade att erbjuda 
och som idag knappt ens är ett minne. Vad var det som var så revolutionerande med dessa och 
varför försvann de bara?  

Varje enskild del som har behandlats här går också att utveckla och forska vidare inom. Med dessa 
delar menas exempelvis hur kylningen har fungerat historiskt och vart den är påväg, likaså filosofin 
bakom UPS:er, var den har kommit ifrån och vad den har kommit att betyda. Historien och 
teknologiernas väg ser som tidigare nämnts ut att följa en utstakad och mycket tydlig kurs och just 
därför blir det så intressant att betrakta de metoder och teknologier som har fallit i total glömska och 
här finns det nog mycket att hitta och forska om. 

Energieffektivisering är endast en liten del av datorcentrernas historia och filosofin bakom 
datorcentren. Bara det faktum att man förr i tiden bar vita rockar när man arbetade med datorer 
visar på hur synen på datorer har skiftats och dessa attitydförändringar är givetvis också en del av 
kunskapen bakom samspelet mellan datorer och människor.  

Med allt det här sagt ska det också poängteras att det idag verkar vara väldigt ovanligt med 
undersökningar som undersöker just den historiska aspekten så som den här har gjort och där finns 
det mycket kvar att utveckla och undersöka. 
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7.4 Avslutande reflektioner 
Det är mycket riktigt så att utvecklingen verkligen har gått åt det hållet att det i dagsläget går att göra 
mycket mer med mindre. Datorerna har blivit mindre, de drar mindre ström och kan göra saker som 
var otänkbara när datorerna först började dyka upp på marknaden. Intressant nog hade jag tänkt att 
säga under datorernas barndom men jag tror inte ännu att vi ens har lämnat datorernas spädbarnsår. 
En naturlig tanke är då att undra vad det stora problemet är? Datorerna blir mindre hela tiden, de 
kräver inte lika mycket ström och således inte lika mycket råvara, då borde ju utvecklingen i sig 
eliminera miljöpåverkan. Nej, så fort någon del av datorerna effektiviseras så ökar behovet radikalt 
och marknaden har återigen blivit något helt nytt som man behöver ta hänsyn till. Energibesparande 
åtgärder såsom effektivisering och värmeåtervinning är i det långa loppet, ur den synpunkt vi har 
idag, något som är i längden nödvändigt för att bidra till en hållbar IT. 

Att vi idag inte kan komma att föreställa oss hur utvecklingen kommer att se ut i framtiden illustrerar 
jag med ett citat från ungdomsserien Lördags där de hade ett inslag om datorisering 1978: 

”Och även om det nu blir fler och fler datamaskiner så får inte utvecklingen rasa iväg hursomhelst. 
Tänk om vi snart har en datamaskin i varje hem.” 
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8 Bilagor 

8.1 Intervjuade personer 
Tabell 1: Intervjuade personer 

Intervjuad Intervjuad av Företag Datum Typ av 
intervju 

Längd 

Bengt Asplund Thomas Lennerfors F.D Tieto  Fysisk 01:36:20 

Jan Christer Sköld Thomas Lennerfors IBM  Fysisk 02:03:15 

Ramon Nurman Thomas Lennerfors Volvo IT  Telefon 00:56:54 

Björn Lundkvist Joakim Lundmark Energimyndigheten 18/1 2013 Fysisk 02:36:07 

Egil Öfverholm Joakim Lundmark Energimyndigheten 28/1-2013 Telefon 00:43:46 

Morgan Ledner Joakim Lundmark Volvo IT säkerhetschef 30/1-2013 Telefon 00:41:29 

Lars Åke Svensson Joakim Lundmark F.D Volvo 5/2-2013 Telefon 00:23:48 

Berndt Alkebo Joakim Lundmark Handelsbanken, 
ordförande i nätverket 
EKO 

12/2 2013 Fysisk 01:35:31 

Johan Abrahamsson Joakim Lundmark Svänghjulsforskning 14/2-2013 Fysisk Ej inspelat 

Johan Granhagen Joakim Lundmark Qbranch 14/2 2013 Fysisk 00:51:44 

Åke Rutgersson Joakim Lundmark F.D Volvo 15/2 2013 Telefon 00:50:54 

Stefan Görling Joakim Lundmark Seamless Distribution 22/2 2013 Telefon 00:36:43 

Kent Bergelin Joakim Lundmark Tieto 25/2 2013 Telefon 00:30:07 

Jolanda van Rooijen Joakim Lundmark Uppsala universitet 25/2 2013 Fysisk Ej inspelat 

Sören Karlsson Joakim Lundmark, 
Sverre Brecheisen 
& Richard From 

APC 28/2 2013 Fysisk 01:30:13 

Sven Wedemalm Joakim Lundmark Compare Testlab 7/3 2013 Fysisk 02:24:03 

Mikael Wikstrand Joakim Lundmark Karlstad Kommun 13/3-2013 Telefon 00:55:06 

Jan-Christer Sköld Joakim Lundmark IBM 20/3-2013 Fysisk 01:38:26 
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Styrbjörn Mörk Joakim Lundmark F.D Enaco 21/3-2013 Fysisk 01:44:25 

Bengt Asplund Joakim Lundmark F.D Tieto 25/3-2013 Fysisik 01:56:47 

John Åkerlund Joakim Lundmark Netpowerlabs 25/3-2013 Telefon 00:29:57 

Arne Strickert Joakim Lundmark Netpowerlabs 25/3-2013 Telefon 00:29:57 

Göran Englund Joakim Lundmark Coromatic 12/4-2013 Fysisk 01:59:48 

 

8.2 Besökta datorcenter 
Tabell 2: Besökta datorcenter 

Besökt företag Var När 

Energimyndigheten Eskilstuna 17/1-2013 

Handelsbanken Stockholm 12/2-2013 

Akademiska sjukhuset Uppsala 28/2-2013 

Compare Testlab Karlstad 7/3-2013 

IBM Kista 20/3-2013 

 

  



42 
 

9 Källor 
 

9.1 Källförteckning 
Anna-Lisa Otterström, 25 år med Kommundata, Kommundata, Älvsjö, 1990, ISBN: 91-87212-16-1 

Bathelt, Malmber & Maskell, Clusters and knowledge: local buzz, global pipelines and the process of 
knowledge creation, 2004  

Bergqvist , Sofia, Energy Efficiency Improvements Using DC in Data Centres, Teknisk-
naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, 
Uppsala universitet, 2011 

Bijker, Wiebe E. & Law, John (edited by.), Shaping technology/building society: studies in 
sociotechnical change, MIT Press, Cambridge, Mass., 1992, ISBN: 0-262-02338-5 

Bijker, Wiebe E., Hughes, Thomas Parke & Pinch, T. J. (red.), The social construction of technological 
systems: new directions in the sociology and history of technology, MIT Press, Cambridge, Mass., 
1987 

Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, Malmö, 2011, ISBN: 978-91-47-09068-6 

Dickens, Kevin, Overcoming hot aisle/cold aisle separation anxiety, Engineered Systems, vol 25, 2008  

Dosi, Giovanni (red.), Technical change and economic theory, Pinter, London, 1988 

Dosi, Giovanni, Technological paradigms and technological trajectories: A suggested interpretation of 
the determinants and directions of technical change, Research Policy, Volume 11, June 1982, s.147–
162 

Ernkvist , Mirko, Införandet av EDB som stöd för logistikprocessen inom Volvo 1958-1973, skildrad 
utifrån användarnas perspektiv. - Rapport bearbetad utifrån ett vittnesseminarium på Volvo IT den 29 
maj 2006, Tekniska museet, 2007 

Feig, Nancy, Growing Green Data Centers, Wall Street & Technology, mars 2008 

Fors, Per, Översättandet av grön IT – Fallet GITaudit, Examensarbete, Uppsala universitet, 
Masterprogrammet i industriell ledning och innovation, 2012 

Greijer, Anders, Energieffektivitet i datahallar: en jämförelsemetod och deklaration för datahallar 
med avseende på energieffektivitet & miljöbelastning, Skolan för industriell teknik och management, 
Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm, 2010 

Hilty, Lorenz M., Information technology and sustainability: essays on the relationship between ICT 
and sustainable development, Books on Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland, 2008 

Koomey Jonathan G, Worldwide electricity used in data centers, Environ. Res. Lett., 2008 

Krishna, Kant, Data center evolution: A tutorial on state of the art, issues, and challenges, Computer 
Networks, Volume 53, Issue 17, 3 December 2009, s.2939–2965 

Kuhn, Thomas S., De vetenskapliga revolutionernas struktur, [Ny utg.], Thales, Stockholm, 1997 



43 
 

Spafford, George, Greening the data center : opportunities for improving data center energy 
efficiency,E-bok, IT Governance Publishing, 2009 

Springdal, Kent, Privatisation of the IT sector in Sweden, Lund Business Press, Lund, 2000 

Storper & Venables, Buzz: face-to-face contact and the urban economy, 2004 

Tomlinson, Bill, Greening through IT: information technology for environmental sustainability, MIT 
Press, Cambridge, Mass., 2010 

Velte, Toby J., Velte, Anthony T. & Elsenpeter, Robert C., Green IT: reduce your information system's 
environmental impact while adding to the bottom line, McGraw-Hill, New York, 2008 

 

PUE™: A COMPREHENSIVE EXAMINATION OF THE METRIC, The green grid, 2012, 
http://www.thegreengrid.org/~/media/WhitePapers/WP49-
PUE%20A%20Comprehensive%20Examination%20of%20the%20Metric_v6.pdf (Senast hämtad 2013-
06-04) 

 

Häfte: Gröna stråk I datahallen, IBM, 2008 

Presentation: Welcome to Kista Data Centre & Gröna stråk I datahallen 

9.2 Hemsidor 
http://www.tieto.se/om-oss/historik/enators-historia (Hämtad 2013-06-23) 

http://www.tieto.se/archive/news/2011/innovativ-losning-fran-tieto-varmer-hem-och-kontor 
(Hämtad 2013-06-23) 

 http://www-05.ibm.com/se/ibm/sweden/history/ (Hämtad 2013-05-10) 

http://www.energystar.gov/products/specs/sites/products/files/Final%20Version%202%200%20Co
mputer%20Servers%20Program%20Requirements_0.pdf (Hämtad 2013-06-16) 

http://www.thegreengrid.org/about-the-green-grid.aspx (Hämtad 2013-06-16) 

http://www.gartner.com/newsroom/id/503867 (Hämtad 2013-05-10) 

http://energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Nyhetsarkiv-2011/Energimyndigheten-ar-Arets-
Grona-Innovator-/ (Hämtad 2013-06-23) 

http://www.mynewsdesk.com/se/compare/pressreleases/compare-testlab-vaerme-fraan-
datorhallar-aatervinns-som-fjaerrvaerme-328820 (Hämtad 2013-07-04) 

9.3 Tidningsartiklar, arkivmaterial 

 

9.3.1 IBM Kontakt 

Nr 5, 1965, System/360 förändrar världen 

http://www.thegreengrid.org/~/media/WhitePapers/WP49-PUE%20A%20Comprehensive%20Examination%20of%20the%20Metric_v6.pdf
http://www.thegreengrid.org/~/media/WhitePapers/WP49-PUE%20A%20Comprehensive%20Examination%20of%20the%20Metric_v6.pdf
http://www.tieto.se/om-oss/historik/enators-historia
http://www.tieto.se/archive/news/2011/innovativ-losning-fran-tieto-varmer-hem-och-kontor
http://www-05.ibm.com/se/ibm/sweden/history/
http://www.energystar.gov/products/specs/sites/products/files/Final%20Version%202%200%20Computer%20Servers%20Program%20Requirements_0.pdf
http://www.energystar.gov/products/specs/sites/products/files/Final%20Version%202%200%20Computer%20Servers%20Program%20Requirements_0.pdf
http://www.thegreengrid.org/about-the-green-grid.aspx
http://www.gartner.com/newsroom/id/503867
http://energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Nyhetsarkiv-2011/Energimyndigheten-ar-Arets-Grona-Innovator-/
http://energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Nyhetsarkiv-2011/Energimyndigheten-ar-Arets-Grona-Innovator-/
http://www.mynewsdesk.com/se/compare/pressreleases/compare-testlab-vaerme-fraan-datorhallar-aatervinns-som-fjaerrvaerme-328820
http://www.mynewsdesk.com/se/compare/pressreleases/compare-testlab-vaerme-fraan-datorhallar-aatervinns-som-fjaerrvaerme-328820


44 
 

December, 1967, Datamaskinerna i vår lortiga värld 

Nr 7, 1976, Det här är DPSO 

Nr 8, 1976, Fem avdelningar får nya lokaler inflyttning vid årskiftet 

Nr 8, 1977, Datasäkerhet måste vi ha 

Nr 6, 1978, Så har vi det I Kista 

 

9.3.2 Datten 

Nr 1 1993 Åren med Göte 

 

9.4 Videomaterial 
ADB på jobbet : användarutbildning för den offentliga sektorn, Sipu, 1983 

Studio G SVT 1983-05-03 

Televerkets datorcentral i Kalmar, Televerket, 1978 

 

 

  



45 
 

 

1 Koomey Jonathan G, Worldwide electricity used in data centers 
2 http://www.gartner.com/newsroom/id/503867 (Hämtad 2013-05-10) 
3 Bengt Asplund 2013 
4 http://www.mynewsdesk.com/se/compare/pressreleases/compare-testlab-vaerme-fraan-datorhallar-
aatervinns-som-fjaerrvaerme-328820 
5 Krishna, Kant, Data center evolution: A tutorial on state of the art, issues, and challenges, Computer Networks, 
Volume 53, Issue 17, 3 December 2009, s.2940 
6 Göran Englund 
7 Styrbjörn Mörk & Bengt Asplund 2013 
8 Styrbjörn Mörk 
9 Bergqvist , Sofia, Energy Efficiency Improvements Using DC in Data Centres, Teknisk-naturvetenskapliga 
vetenskapsområdet, Uppsala universitet, 2011 
10 Björn Lundkvist 
11 Göran Englund 
12 Göran Englund & Jan Christer Sköld 2012 
13 PUE™: A COMPREHENSIVE EXAMINATION OF THE METRIC 
14 PUE™: A COMPREHENSIVE EXAMINATION OF THE METRIC, Equation 1 
15 Greijer, Anders, Energieffektivitet i datahallar: en jämförelsemetod och deklaration för datahallar med 
avseende på energieffektivitet & miljöbelastning, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm, 2010, s.14 
16 Styrbjörn Mörk 
17 Feig, Nancy, Growing Green Data Centers, Wall Street & Technology, mars 2008 
18 Morgan Ledner 
19 http://www.thegreengrid.org/about-the-green-grid.aspx (Hämtad 2013-05-10) 
20 Fors, Per, Översättandet av grön IT – Fallet GITaudit, Uppsala universitet, 2012 
21 Spafford, George, Greening the data center : opportunities for improving data center energy efficiency, IT 
Governance Publishing, 2009, s.55 
22 Velte, Toby J., Velte, Anthony T. & Elsenpeter, Robert C., Green IT: reduce your information system's 
environmental impact while adding to the bottom line, McGraw-Hill, New York, 2008 
23 Hilty, Lorenz M., Information technology and sustainability: essays on the relationship between ICT and 

sustainable development, Books on Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland, 2008, s.16 
24 Tomlinson, Bill, Greening through IT: information technology for environmental sustainability, MIT Press, 
Cambridge, Mass., 2010 
25 Jan Christer Sköld 2013 & Björn Lundkvist  
26 Dosi, Giovanni (red.), Technical change and economic theory, Pinter, London, 1988, s 221-307 
27 Bijker, Wiebe E. & Law, John (edited by.), Shaping technology/building society: studies in sociotechnical 
change, MIT Press, Cambridge, Mass., 1992, s.17 
28 Bijker & Law, s.11 
29 Dosi, Giovanni, Technological paradigms and technological trajectories: A suggested interpretation of the 
determinants and directions of technical change, Research Policy, Volume 11, June 1982, s. 147–162 
30 Dosi, Giovanni (red.), 1988, s 221-307 
31 Kuhn, Thomas S., De vetenskapliga revolutionernas struktur, Thales, Stockholm, 1997, s.31 ff 
32 Dosi, Giovanni, 1982, s. 147–162 
33 Bijker, Wiebe E., Hughes, Thomas Parke & Pinch, T. J. (red.), The social construction of technological systems: 
new directions in the sociology and history of technology, MIT Press, Cambridge, Mass., 1987, s.76f 
34 Bijker, Wiebe E., Hughes, Thomas Parke & Pinch, T. J. s.73 
35 Bathelt, Malmber & Maskell, Clusters and knowledge: local buzz, global pipelines and the process of 
knowledge creation, 2004 
36 Storper & Venables, Buzz: face-to-face contact and the urban economy, 2004 
37 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, Malmö, 2011, s.84 
38 Bryman, s.39 & 651 
39 Bryman, s.206 
40 Bryman, s.196 
41 Anna-Lisa Otterström, 25 år med Kommundata, Kommundata, Älvsjö, 1990, s.52 ff 
42 Springdal, Kent, Privatisation of the IT sector in Sweden, Lund Business Press, Lund, 2000, s.141 

                                                             

http://www.gartner.com/newsroom/id/503867
http://www.mynewsdesk.com/se/compare/pressreleases/compare-testlab-vaerme-fraan-datorhallar-aatervinns-som-fjaerrvaerme-328820
http://www.mynewsdesk.com/se/compare/pressreleases/compare-testlab-vaerme-fraan-datorhallar-aatervinns-som-fjaerrvaerme-328820
http://www.thegreengrid.org/about-the-green-grid.aspx


46 
 

                                                                                                                                                                                              
43 Springdal, s.144 
44 Springdal, s.167 f 
45 Springdal s169 & http://www.tieto.se/om-oss/historik/enators-historia (Hämtad 2013-05-10) 
46 Bengt Asplund 2013 
47 Otterström, s.86 
48 Bengt Asplund 2013 
49 Bengt Asplund 2012 
50 Otterström, s.116 
51 Datten Nr 1, januari 93 årgång 18 – Åren med Göte 
52 Studio G SVT 1983-05-03 
53 Bengt Asplund 2013 
54 http://www.tieto.se/archive/news/2011/innovativ-losning-fran-tieto-varmer-hem-och-kontor 
55 http://www-05.ibm.com/se/ibm/sweden/history/ (Hämtad 2013-05-10) 
56 IBM Kontakt 6/78 – Så har vi det i Kista 
57 IBM Kontakt 5/65 – System/360 förändrar världen 
58 Jan Christer Sköld 2013 
59 Häfte Gröna stråk i datahallen – IBM 2008 
60 Dickens, Kevin, OVERCOMING HOT AISLE/COLD AISLE SEPARATION ANXIETY - Engineered Systems, 2008, vol 
25, s.44 
61 Jan Christer Sköld 2013 
62 Jan Christer Sköld 2013 
63 Jan Christer Sköld 2012 
64 Presentation - Welcome to Kista Data Centre & Gröna stråk i datahallen 
65 Jan Christer Sköld 2013 
66 Jan Christer Sköld 2013 
67 Ernkvist , Mirko, Införandet av EDB som stöd för logistikprocessen inom Volvo 1958-1973, skildrad utifrån 
användarnas perspektiv. - Rapport bearbetad utifrån ett vittnesseminarium på Volvo IT den 29 maj 2006, 
Tekniska museet, 2007 
68 Lars Åke Svensson 

69 Morgan Ledner & Lars Åke Svensson 
70 Lars Åke Svensson 
71 Åke Rutgersson 
72 Åke Rutgersson 
73 Åke Rutgersson 
74 Morgan Ledner 
75 Morgan Ledner 
76 Morgan Ledner 
77 Morgan Ledner 
78 Morgan Ledner 
79 Morgan Ledner 
80 Egil Öfverholm 
81 Björn Lundkvist 
82 http://energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Nyhetsarkiv-2011/Energimyndigheten-ar-Arets-Grona-
Innovator-/ (Hämtad 2013-05-10) 
83 Styrbjörn Mörk & Göran Englund 
84 Styrbjörn Mörk 
85 Styrbjörn Mörk 
86 IBM kontakt 7/1976 – Det här är DPSO 
87 IBM kontakt 8/1976 – Fem avdelningar får nya lokaler inflyttning vid årsskiftet 
88 Styrbjörn Mörk 
89 Bengt Asplund 
90 Rolf Hansson 
91 Sören Karlsson 
92 IBM kontakt 8/1977 – Datasäkerhet måste vi ha 
93 IBM Kontakt 6/1978 – Så har vi det i Kista 

http://www.tieto.se/om-oss/historik/enators-historia
http://www-05.ibm.com/se/ibm/sweden/history/
http://energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Nyhetsarkiv-2011/Energimyndigheten-ar-Arets-Grona-Innovator-/
http://energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Nyhetsarkiv-2011/Energimyndigheten-ar-Arets-Grona-Innovator-/


47 
 

                                                                                                                                                                                              
94 Johan Granhagen & Jan-Christer Sköld 
95 IBM Kontakt december 1967 – Datamaskinerna i vår lortiga värld 
96 Egil Öfverholm 
97 Egil Öfverholm 
98http://www.energystar.gov/products/specs/sites/products/files/Final%20Version%202%200%20Computer%
20Servers%20Program%20Requirements_0.pdf (Hämtad 2013-05-10) 
99 Styrbjörn Mörk 
100 Styrbjörn Mörk 
101 Styrbjörn Mörk 
102 Sipu, 1983, ADB på jobbet : användarutbildning för den offentliga sektorn. Program 5. Från data till 
information 
103 Styrbjörn Mörk 
104 http://www.eko-fysiskdatormiljo.se/page_1248687782286.html (Hämtad 2013-05-10) 
105 Berndt Alkebo 
106 Berndt Alkebo 
107 Bengt Asplund 
108 Bengt Asplund 
109 Johan Granhagen 
110 Johan Granhagen 
111 Bergqvist 
112 John Åkerlund & Arne Stickert 
113 Sven Wedemalm 
114 Michael Wikstrand 
115 Michael Wikstrand 
116 Styrbjörn Mörk 
117 Krishna Kant, s.2942 
118 Styrbjörn Mörk 
119 Stefan Görling 

http://www.energystar.gov/products/specs/sites/products/files/Final%20Version%202%200%20Computer%20Servers%20Program%20Requirements_0.pdf
http://www.energystar.gov/products/specs/sites/products/files/Final%20Version%202%200%20Computer%20Servers%20Program%20Requirements_0.pdf
http://www.eko-fysiskdatormiljo.se/page_1248687782286.html

