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Abstract

Marknadsundersökning inom datacenterbranschen

Market research in the data center industry

Sverre Brecheisen & Richard From

The purpose of this thesis is to examine how investments are justified in the Swedish
data center industry, with a focus on cooling equipment. This is achieved through
semi-structured interviews with 20 different interviewees. These interviewees
represent different facets of the industry and facilitate an understanding of which
factors, such as: investment costs, operating costs, reliability, environmental impact
and the influence of external and internal actors, come into play and to which degree
they impact the investment decision-making process. The results show that primarily
low operating cost in the form of low energy consumption is the driving factor when
it comes to the procurement of new equipment. A lower environmental impact is a
positive side-effect of lower energy consumption. But alone it does not justify an
additional investment. Data center downtime has a negative impact financially and can
also adversely affect various functions critical to society. Therefore, the dependability
of the equipment is still a priority, but reliability is now considered to have reached
such a level that it is considered acceptable and the focus of development has shifted
towards energy efficiency.

The interview study is complemented by an investment-theory review of articles and
books on related subject matter. This subject matter is linked directly or indirectly to
disposition of investment in the data center industry. The framework developed from
the review is then compared to the interview results. Results indicate that decision
and investment theory in many cases can also be applied to data center investments.
Theories that are more environmentally and socially oriented, such as Triple Bottom
Line, are not consistent with the empirical data from the interviews. The investment
decisions are also influenced by the current high availability and high reliability of data
centers, which is the reason why the industry is rife with inertia, conservatism and
skepticism to new solutions. Consequently, the parallel between data centers and high
risk organizations, HRO, brought a new approach to how priorities are evaluated
within HROs, namely that it is possible to combine high reliability with a low
environmental impact.

The results of the study are used as the basis to establish a marketing plan for the
company SEE Cooling, a startup company that supplies cooling equipment. This
marketing plan is based on the models for: Network analysis, Porter's five forces
analysis, SWOT analysis and Kotler's marketing mix. The resulting marketing plan
offers proposals on how SEE Cooling shall navigate their business network to
overcome conservatism and promote their products, and illustrates potential
difficulties.
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Ämnesgranskare: Thomas Lennerfors
Handledare: Magnus Braxell
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Sammanfattning 
Detta arbete undersöker investeringsmotiveringar inom den svenska datacenterbranschen med 

fokus på kylutrustning. Genom en semistrukturerad intervjustudie med 20 aktörer inom olika delar 

av branschen skapas en bild över hur stor inverkan olika faktorer som investeringskostnad, 

driftskostnad, driftsäkerhet, miljöpåverkan och påverkan från externa och interna aktörer spelar in 

vid beslut om investeringar. Resultatet visar att det idag främst är låg driftskostnad i form av låg 

energiförbrukning som driver inköp av ny utrustning. En lägre miljöpåverkan är en positiv sidoeffekt 

som följer med en lägre energiförbrukning, men inget som ensamt motiverar till investeringar. 

Driftsäkerhet hos produkterna anses numera nått en hög nivå så det inte krävs ansträngningar för att 

nå ännu högre, även om det fortfarande är prioriterat. Detta för att driftstopp för en datahall kan få 

enorma konsekvenser ekonomiskt och även påverka samhällsfunktioner. 

För att komplettera intervjustudien har teoretiska artiklar och böcker inom flera områden studerats. 

Dessa områden har direkt eller indirekt kopplats till hur investeringar inom datacenterbranschen 

sker, varefter teori och empiri från intervjustudien jämförts. Det framkommer att teori kring beslut 

och investeringar kan appliceras även för datahallar, men att mer miljö- och samhällsinriktad teori, 

Triple Bottom Line, endast delvis överensstämmer med observationer från intervjuerna. 

Investeringsbeslut påverkas även av en konservatism inom branschen och en ovilja att prova nya 

lösningar, bland annat på grund av driftsäkerhetsaspekten, vilket tyder på att kunderna i branschen 

kan liknas vid den tidiga majoriteten. Dessutom har liknelsen mellan datahallar och High Reliability 

Organizations, HRO, medfört en ny infallsvinkel på hur prioriteringar sker inom HRO, nämligen att det 

går att kombinera hög driftsäkerhet med låg miljöpåverkan. 

Resultaten i undersökningen har använts för att utforma en marknadsplan åt företaget SEE Cooling, 

ett litet nystartat företag som levererar kylutrustning. Marknadsplanen är baserad på modellerna 

Nätverksanalys, Porters marknadskrafter, SWOT-analys samt Kotlers marknadsföringsmix. 

Marknadsplanen ger förslag på hur SEE Cooling ska arbeta i nätverket för att överkomma 

konservatism och nå ut med sina produkter och belyser potentiella utmaningar. 
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Förord 

Denna rapport är resultatet av vårt examensarbete vid Uppsala Universitet i samarbete med SEE 

Cooling våren 2013 och den avslutande delen av vår utbildning på Masterprogrammet i Industriell 

Ledning och Innovation. 

Vi vill främst tacka vår ämnesgranskare Thomas Lennerfors vid Uppsala Universitet för stöd och 

vägledning i det akademiska arbetet, vår handledare Magnus Braxell vid SEE Cooling för vägledning 

inom datacenterbranschen och insikt i företaget SEE Cooling, samt Svante Enlund vid SEE Cooling för 

teknisk information. 

Vi vill även tacka alla respondenter i undersökningen som ställt upp på intervjuer och möjliggjort 

detta arbete. Ett extra tack till dem som varit villiga att visa oss runt i deras datahallar. 

Uppsala 

Maj 2013 

Sverre Brecheisen & Richard From 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
Grön IT är en benämning på den trend som vuxit fram de senaste åren där fokus ligger på att minska 

miljöpåverkan inom IT. En stor del av miljöpåverkan består av energiförbrukning och de största 

energiförbrukarna inom IT är datahallar som huserar servrar och annan hårdvara. Ett viktigt led i 

Grön IT är således att försöka minska energiförbrukningen i dagens datahallar. Med en datahall eller 

ett datacenter avses samma sak, nämligen ett rum eller en byggnad avsedd för att driva 

serverdatorer och tillhörande utrustning. Kringutrustning innefattar bland annat strömförsörjning, 

kylning och nätverk. Enligt undersökningar står driften för största delen av miljöpåverkan under en 

datahalls livslängd (Oliveira, 2012), varav kyla står för huvuddelen av energiförbrukningen och 

miljöpåverkan under driften, bortsett från nyttolasten. 

Därför har kyla fått mer uppmärksamhet vid projektering av datahallar och det torde finnas en stor 

potential för energieffektiv kylutrustning. SEE Cooling grundades 2008 som en tillverkare av 

kylaggregat till datahallar som använder sig av en teknik licensierad från TeliaSonera, men erbjuder 

även projektering av hela kyllösningar. Kylaggregaten klarar enligt uppgift av att kyla datahallar med 

mycket låg energiförbrukning, vilket går hand i hand med trenden med Grön IT och minskad 

miljöpåverkan. 

1.2 Syfte 
För att kartlägga denna potential hos energieffektiv kylutrustning undersöker detta arbete hur 

investeringar sker inom datacenterbranschen och vilka faktorer som prioriteras. Därefter 

sammankopplas detta med SEE Coolings nuvarande utbud av produkter och tjänster samt deras 

position på datacentermarknaden, för att ta fram ett förslag på marknadsplan med aktiviteter för att 

kunna växa som leverantör inom datacenterbranschen. 

1.3 Frågeställning 
Denna undersökning har utgått ifrån och försöker besvara följande frågeställningar:  

▪ Hur görs investeringar i datacenter?  

▪ I vilken grad beaktar aktörer i branschen energieffektivisering och andra miljökriterier?  

▪ Vilka är motiven till energieffektiviseringar och miljöförbättringar inom datacenterbranschen? 

1.4 Mål 
Målen för detta examensarbete är att kartlägga hur investeringar i kylutrustning motiveras inom 

datacenterbranschen genom att koppla teori med empiri från en marknadsanalys och utifrån denna 

ta fram en marknadsplan åt SEE Cooling. 

1.5 Avgränsningar 
De avgränsningar som gjorts är att arbetet är avgränsat till den svenska marknaden. Fokus har 

dessutom legat vid kylaggregat och endast begränsad del av datainsamlingen har berört annan 

utrustning. Marknadsplanen har ingen tidsaspekt eller ekonomiskt underlag eftersom 

undersökningen inte omfattat priser, försäljningsvolymer eller annan kvantitativ data. 
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1.6 Arbetsfördelning 
Arbetsuppgifterna i detta examensarbete har delvis fördelats mellan författarna och delvis skett 

gemensamt. Fördelning har skett så att ansvaret för att boka, genomföra och transkribera 

intervjuerna delats upp på hälften. Vid de flesta intervjuerna har båda närvarat. I teorigenomgången 

har artiklar och andra vetenskapliga texter delats upp så att antalet texter varit lika för båda. 

Sammanställningar och analyser har skett gemensamt för att få med bådas synpunkter. 
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2. Metodik 
Detta arbete har utgått från en positivistisk deduktiv strategi där teori undersökts och sedan jämförts 

med resultatet från datainsamlingen, varefter teorin bekräftats, förkastats eller reviderats (Bryman & 

Bell, 2005). Arbetsgången har dock inte följt det klassiska deduktiva tillvägagångssättet till fullo. 

Istället har datainsamling skett innan relevant teori valts ut och studerats. Teorin har inte utformats 

utifrån resultatet av datainsamlingen vilket är fallet i den motsatta induktiva strategin. 

Undersökningen har dock haft inslag av induktion och grundad teori då kunskapsnivån var väldigt låg 

vid arbetets början, och den teoretiska kunskapen har vuxit fram under arbetets gång. 

2.1 Bakgrundsstudie 
En bakgrundsstudie har genomförts för att kartlägga datacenterbranschen och skapa en 

förutsättning för att genomföra en bra intervjustudie. Bakgrundsstudiens mål var att ge en överblick 

av vanliga termer och deras innebörd, olika kyllösningar, introduktion till vilka aktörer som finns och 

hur de olika aktörerna skiljer sig åt, samt SEE Coolings position i datacenterbranschen. 

Tillvägagångssättet har till största del varit genom informationssökning på internet, men viss 

information har också tillhandahållits från SEE Cooling. 

2.2 Litteraturgenomgång 
Vetenskapliga texter inom flera teoretiska områden, med utgångspunkt i investeringsteori, har 

studerats i en litteraturgenomgång för att kunna koppla empiri till teori. Artiklar och böcker har lästs 

och jämförts för att se om det finns en konsensus i vad forskare anser om de olika frågorna. 

Teoretiska områden har valts som kan anses vara relevanta för att undersöka investeringsbesluten i 

branschen samt där undersökningen kan ha något att tillföra. 

2.3 Marknadsundersökning 
För att samla data till marknadsanalysen har den kvalitativa metoden semi-strukturerade intervjuer 

valts. Intervjuerna har genomförts med olika typer av aktörer inom och med anknytning till 

datacenterbranschen. En intervjuguide togs fram i samråd med handledare och ämnesgranskare och 

har använts som stöd under intervjuerna. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. 

Urvalet för intervjustudien kan betecknas som ett iterativt teoretisk urval, där olika kategorier av 

respondenter definierades och försökte mättas under arbetets gång (Bryman & Bell, 2005). På grund 

av de olika kategoriernas uppskattade betydelse så skiljer sig det antal som krävs för att uppnå 

teoretisk mättnad. Därför har större vikt lagts vid sökandet av vissa typer av aktörer än andra. Val av 

respondenter liknar mer ett bekvämlighetsurval som utvecklades till ett snöbollsurval på grund av de 

kontaktuppgifter som fanns tillhanda och de aktörer som tackade ja till medverkan. 

2.4 Marknadsanalys 
Utifrån de transkriberade intervjuerna har en marknadsanalys genomförts där intervjuerna 

analyserats baserat på grundad teori, att datan systematiskt analyseras under forskningsprocessens 

gång (Bryman & Bell, 2005). Datan har kodats enligt selektiv kodning. Det innebär att datan har 

brutits ner och kategoriserats enligt viktiga och ofta förekommande ämnesområden. Bland dessa 

uppstod en kärnkategori, vilket är den kategorin som framträder som den mest centrala i 

undersökningen och går att härleda till alla andra kategorier. Kyla har valts som kärnkategori, då 

kylproblematiken är central i arbetet och var oftast förekommande, antingen ensam eller i samband 

med andra faktorer. Därifrån undersöks kopplingar till övriga kategorier. Analyser och slutsatser har 

härletts från data som genererats systematiskt under intervjuarbetets gång. Marknadsanalysen är en 
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sammanställning av respondenternas intervjusvar och analys av underliggande betydelser. 

Jämförelser mellan svar från olika aktörer har gjorts och likheter har fastställts. Överlag har försök till 

generalisering av aktörernas åsikter eftersträvats. 

2.5 Marknadsplan 
Med marknadsanalysen som utgångspunkt tas en marknadsplan fram åt SEE Cooling. 

Marknadsplanen byggs på empiri från marknadsundersökningen och resultatet av 

marknadsanalysen, samt verksamhetsinformation från SEE Cooling. Denna information analyseras 

med modellerna nätverksanalys, Porters fem krafter, SWOT och Kotlers utökade 

marknadsföringsmix. 

Nätverksanalysen definierar nätverket företaget verkar inom med nyckelaktörer, nyckelaktiviteter 

och huvudresurser. Porters fem krafter värderar hur stora krafterna på marknaden är från 

konkurrensen mellan aktörerna, hot från nya aktörer, hot från produktsubstitut, leverantörernas 

förhandlingskraft samt kundernas förhandlingskraft. SWOT-analysen kartlägger företagets interna 

styrkor och svagheter samt marknadens externa hot och möjligheter. Kotlers marknadsföringsmix ger 

förslag på marknadsaktiviteter inom kategorierna produkt, pris, plats, promotion och relationer. 

2.6 Metodkritik 
Empirin i detta arbete som ligger till grund för marknadsanalysen och marknadsplanen samlas enbart 

in genom kvalitativa intervjuer. Övergripande kan den vanligaste kritiken mot kvalitativ forskning 

delas in i fyra aspekter (Bryman & Bell, 2005). Dessa är att den är för subjektiv, svår att replikera, svår 

att generalisera och att genomförandet är otydligt. Denna kritik är relevant för att förstå hur detta 

arbete kan struktureras för att på bästa sätt blidka kritiken av den valda metoden. 

Att forskningen är subjektiv innebär att resultaten från undersökningen bygger på osystematiska 

uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsesfullt och även på förhållande som etableras med 

respondenterna. Denna studie har redan från början styrts av tydligt definierade mål och kopplingar 

till litteratur. 

Kritiken mot studiens replikerbarhet är mer relevant. Det finns en viss struktur eftersom intervjuerna 

har haft en semi-strukturerat form, men som namnet tillsäger är strukturen på datan flytande och 

mer eller mindre olik mellan de olika intervjuerna. Dessutom påverkas tolkningen av resultaten av 

författarnas gemensamma och individuella subjektivitet. 

Undersökningens generaliserbarhet på andra miljöer är låg då respondenter i en intervjustudie inte 

kan vara representativa för en population, och i detta fall är populationen svår att definiera. Genom 

att all data som samlas in kommer från respondenter finns det ingen garanti för att datan är helt 

sanningsenlig och oberoende. Det är enbart subjektiva bedömningar från ett antal aktörer som 

jämförs och återspeglas. Resultaten av en kvalitativ studie ska därför generaliseras till teori och detta 

ska ligga till grund för hur generaliserbar datan är. 

Den fjärde aspekten att beaktas är hur undersökningen konkret har genomförts och vilka 

mekanismer som har bidragit till slutsatserna. Detta benämns ofta transparens. I denna rapport har 

urvalet definierats och trots att den avviker något från ett rent iterativt teoretiskt urval skapar det 

ändå en förståelse för varför de olika aktörerna ingår i undersökningen. Dessutom har antalet och 

vilken typ av respondenter som har ingåtts tydligt redovisats i undersökningen. Vad gäller analys av 

den insamlade datan så finns det en avsaknad av etablerade och allmänt accepterade metoder för 



Examensarbete: MARKNADSUNDERSÖKNING INOM DATACENTERBRANSCHEN 

5 
 

att analysera kvalitativ data. Principerna för hur datan analyseras enligt grundad teori redogörs för på 

ett adekvat sätt. Metoden bygger på analys och reflektion över arbetets gång och en fullständig 

redogörelse vore därför krångligt och tidskrävande. 

Att i en intervjustudie utge sig att komma från Uppsala Universitet kan underlätta att få 

respondenter. Det kan emellertid finnas en etisk gråzon i att inte nämna allt vad informationen ska 

användas till. I detta fall är bidraget både akademiskt till universitetet men även kommersiellt till 

företaget SEE Cooling. Att uppge att författarna kommer från ett företag skulle kunna få 

konkurrenter ovilliga att delta i studien, trots att arbetet till stor del även är akademiskt och i icke-

vinstdrivande syfte. Hänsyn har tagits till andra etiska aspekter. Respondenterna har blivit tillfrågade 

om de gått med på inspelning av intervjuerna samt fått möjlighet att kontrollera citat innan 

rapporten publiceras. 
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3. Bakgrundstudie 
I bakgrundsstudien tas grundläggande information upp som sedan används senare i rapporten, så 

som definition av termer, grön IT, kyllösningar och aktörer. 

3.1 Definition av termer 
Adiabatisk kyla – Teknik som använder tillförsel av vatten i luften för att öka kylkapaciteten. När 

vattnet förångas och tas upp i luften sänks lufttemperaturen. 

CAPEX – Capital expenditure, investeringskostnad. 

Chiller – Kompressorkylare, skapar kyla med hjälp av elektricitet. 

Cloud – ”Molnet”, IT-tjänster lokaliserade centralt i servrar och tillgängliga över internet. 

Co-location – När serverägaren väljer att placera sin server i en annan aktörs datahall mot en hyra, 

och lämnar över ansvaret för kringliggande infrastruktur. 

CRAC – Computer room air conditioner, kylaggregatet för att distribuera den kalla luften till 

servrarna. 

CSR – Corporate Social Responsibility, företagets frivilliga sociala ansvarstagande för att bidra till en 

hållbar utveckling sett till både miljö och samhälle. 

Datagolv – Även kallad installationsgolv. Ett upphöjt golv i datahallen som döljer kablar och rör. Ett 

måste vid en lösning med golvkyla. 

Datahall – Synonymt med datacenter och datorhall. Avser ett rum eller en byggnad ämnad för att 

driva serverdatorer och tillhörande utrustning som kraftförsörjning och kylning. 

 

Figur 3.1.1 Datahall. Definition av systemgränser 

Densitet – Tätheten av hårdvaran i racken, påverkar värmeutvecklingen och kylbehovet. Godtycklig 

indelning i låg, mellan och hög densitet. Låg densitet under ca 5kW per rack, mellandensitet mellan 5 

och 10kW per rack, hög densitet över ca 10kW per rack. 

Dry cooler – Kylmedelkylare som använder sig av omgivande kalluft för att kyla. 
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Frikyla – Att använda sig av den kalla uteluften som källa för kylan, den kalla luften behöver inte 

framställas. 

Geokyla – Går ut på att använda borrhål i berggrunden för att kyla vatten. 

Green Room – TeliaSoneras datahall i Hammarbyberget, Stockholm som använder sig av geokyla och 

energieffektiv kylutrustning från SEE Cooling för att åstadkomma ett PUE kring 1,12. 

Greening by IT – Att använda sig av IT för att effektivisera övriga delar av verksamheten.  

Greening of IT – Att förbättra miljövänligheten av IT-verksamheten. 

HRO – High Reliability Organization, High reliability organization. En organisation som klarat av att 

säkerställa drift när risken för driftsfel med förödande konsekvenser är stor. 

ICT – Information and Communication Technology, informationsteknik (IT). Ett samlingsbegrepp för 

de tekniska lösningar inom datorteknik och telekommunikation. 

In-row – Racknära kylning där kylarna står i rackraden mellan serverracken. 

Kyllösning – Avser distributionsmetod av kylan inne i datahallen. 

Köldbärartemperatur – Temperaturen på det köldmedium som transporterar värme och kyla mellan 

CRAC och Dry cooler eller annan kylningsapparatur. 

LCA – Livscykelanalys, kartlägger miljöpåverkan under en produkts livscykel från tillverkning till 

kassering. 

Nyttolast – Energiförbrukningen hos servrar och annan utrustning som används för produktion av IT-

tjänster. 

OPEX – Operational expenditure, driftskostnad. 

PUE – Power Usage Effectiveness. PUE är den totala mängden energi datacentret använder dividerat 

med mängden energi som går till serverracken. Lägre PUE tal är bättre. För nyare datacenter är ett 

PUE på 1,12 möjligt med rätt förutsättningar (Baroudi, 2009).  

Rack – Skåp som huserar typisk hårdvara för ett datacenter, servrar, switchar, etc. 

ROI – Return on investment, kapitalavkastning (avkastning på investeringar). Prestandamått för att 

evaluera och jämföra investeringar (och deras avkastning). 

Spetskyla – Valfri framställningsmetod av kyla som används när uteluften är för varm för att 

möjliggöra frikyla. 

Tillgänglighet – Även kallat upptid. Den tid datahallen är uppkopplad och i drift, så att användarna 

har tillgång till servrarna och dess applikationer. 

UPS – Uninterruptible Power Supply, avbrottsfri elförsörjning. En elektrisk apparat som används för 

att skydda datacentret mot störningar i elnätet. 

Virtualisering – Det finns fyra aspekter; servervirtualisering, virtualisering av lagring, 

skrivbordsvirtualisering och virtualisering av applikationsinfrastruktur. Gemensamt för dessa är att 
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funktionerna konsolideras på färre, men kraftigare hårdvara i datahallen som kan utföra flera 

operationer parallellt. Utnyttjandegraden för hårdvaran ökar och energiåtgången effektiviseras. 

3.2 Grön IT 
Globala miljöhot ger ökade krav på minskade utsläpp, samtidigt som IT-användningen ökar och 

elförbrukningen i datacenter skjuter i höjden. Det estimeras att tillverkning, användning och 

kassering av IT-utrustning står för 2% av globala CO2 utsläpp (Global Action Plan, 2007). Detta medför 

att det är viktigt att framför allt försöka minska energiförbrukningen i datacenter för att minska 

utsläppen från energiproduktionen.  

Att vara grön innebär minskad miljöpåverkan och en effektivare användning av teknik, vilket i sin tur 

ger sänkta kostnader. Den viktigaste faktorn är energiförbrukningen, som kan påverkas både genom 

vilken utrustning som används och hur den används. Framför allt är det inte energin som förbrukas 

som är problemet utan energin som slösas genom att ha utrustning igång som inte behövs, att ha 

utrustning som är kraftfullare än nödvändigt samt att energi omvandlas till onödig värme när 

utrustningen går på tomgång (Webber & Wallace, 2009).  

Grön IT handlar inte endast om energieffektivitet men även om operationseffektivitet som kan 

förbättra helheten i IT-driften (Baroudi, 2009). Att använda sig av IT för att effektivisera övriga delar 

av verksamheten är även det en viktig del av Grön IT, så kallad Greening by IT, utöver den mer 

direkta Greening of IT som innebär miljövänligare IT-utrustning. 

Servrar och datahallar är en nödvändig del av IT-användningen i dagens samhälle, men i takt med att 

de ökar i storlek och kapacitet ökar även energin som går åt till att driva dem. Energin som går åt till 

att drifta och kyla datacenter utgör ungefär en fjärdedel av IT-sektorns CO2 utsläpp (Global Action 

Plan, 2007). I en traditionell datahall står IT-hårdvaran endast för 30% av energiförbrukningen medan 

33% går till chillrar, 18% till UPS och 9% till CRAC, vilket medför att störst fokus bör läggas på 

kylningen för att göra datacenter grönare (Spafford, 2008). Det är dessutom under driften att en 

datahalls största totala miljöpåverkan sker, inte under tillverkningen och återvinningen av 

utrustningen (Oliveira, 2012).  

3.3 Kyllösningar 
Datorutrustningen förbrukar elkraft som omvandlas till värme. För att säkerställa driften måste 

värmen transporteras bort och utrustningen kylas. En komplett kyllösning avser lämpligtvis följande 

komponenter inom systemet: CRAC, dry cooler, kyldistributionscentral med pump, chiller och i 

särskilda fall infrastruktur som möjliggör användingen av frikyla i form av geokylning och kylning med 

havs- och sjövatten (See Cooling, 2013). Hur systemet arrangeras för att åstadkomma kylning beror 

på fastigheten och datahallsägarens val av lösning. 

Kylningen i datahallen kan brytas ned i två undergrupper; framställning av kyla från olika kalla källor, 

samt distribution av kyla med fokus på luftflöden. 

Den vanligast förekommande framställningsmetoden av kyla är frikyla, med kompletterande 

spetskyla, eftersom uteluften som används är gratis (Åslund, 2011). Som supplement till frikylan 

används oftast kompressormatade chillrar när utetemperaturen är för hög för att använda frikyla. I 

vissa fall används havsvatten eller sjövatten som pumpas upp och används till att kyla datahallens 

interna köldmedium, vilket då kräver nära tillgång till hav eller sjö (Westman, 2013). Geokyla är en 

annan teknik som är energieffektivare än kompressordrift. En av de största användarna av geokyla är 
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TeliaSonera (Westman, 2013). Adiabatisk kyla är en metod som kan minska behovet av eller i vissa 

fall ersätta kompressorkyla. Adiabatiska kylmedelkylare använder sig av vatten för att förstärka 

kyleffekten genom att bespruta luften med vattendimma, som sedan sänker lufttemperaturen 

ytterligare när den förångas och höjer luftfuktigheten (Effektiv Kylning AB, 2013). 

Kylan distribueras genom en CRAC som blåser ut kyla mellan racken. De fyra vanligaste sätten är 

kylare som står i ändarna av rackkorridorerna och blåser ut kalluften över golvet, kylare som blåser 

ner kalluften under golvet och upp framför racken, kylare som står mellan racken i raderna samt 

kylare ovanför racken som blåser ner kalluften från taket (42U, 2013; Dunlap & Rasmussen, 2012; El 

Azzi & Izadi, 2012). 
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Att blåsa ut luft över golvet från ändarna i korridorerna är en enkel lösning som är bäst lämpad vid 

lägre densiteter. Vid högre densiteter finns en nackdel i att luften inte når fram till racken längre bort 

från kylaren. Att istället placera kylarna mittemot racken och blåsa framifrån är ett koncept för att 

lösa detta problem (El Azzi & Izadi, 2012). 

 

Figur 3.3.1 Rumskyla. Kylenheten står i en ända av den kalla gången och blåser in kalluft 
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Golvkyla är en äldre modell som innebär att kylan trycks ner i datagolvet och sedan blåses upp 

framför racken genom perforerade plåtar. Konceptetet bygger på att kylan kommer underifrån 

medan värmen stiger naturlig upp. Nackdelen med tekniken är att luftflödet blir för lågt genom 

plåten för att åstadkomma tillräcklig kyla hos högdensitetsrack med moderna servrar. 

 

Figur 3.3.2 Golvkyla. En kylenhet blåser ner kalluft under golvet som sedan stiger upp genom 
perforerade plåtar och sugs in av servrarna 
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Att ha en CRAC som står på golvet mellan racken i rackraderna, så kallad in-row eller racknära 

kylning, gör att kylaggregatet kommer närmare serverutrustningen, vilket gör att den klarar av högre 

rackdensiteter. Att den tar upp en rackplats ifrån produktiva servrar är en nackdel med tekniken. 

 

Figur 3.3.3 In-row kylning. Kylenheter står mellan serverracken och blåser ut kalluft i den kalla 
gången. I detta fall har den kalla gången även kapslats in 
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Vid kylning ovanifrån kan kylarna placeras antingen uppepå racken eller ovanpå taket varpå luften 

leds genom taket i kanaler. Denna teknik kan utnyttja faktorer som att kylarna inte tar plats från 

racken samtidigt som luftflödet inte hindras i samma utsträckning som vid golvkyla. 

 

Figur 3.3.4 Takkyla. Den kalla luften släpps ned i den kalla korridoren och den varma luften leds upp 
till kylaggregatet, i detta fall genom skorstenar. 

3.3.1 Separation av kyla och värme 

Konceptet med varma och kalla gångar går ut på att värmen och kylan skiljs åt för att inte rubba 

luftflödet och för att kylningen ska vara så effektiv som möjligt (Spafford, 2008). För att förstärka 

separationen kan de olika zonerna kapslas in, genom att exempelvis sätta tak gardiner, eller dörrar 

vid den varma eller den kalla gången fås vad som kallas Hot Aisle Containment eller Cold Aisle 

Containment (42U, 2013). Det viktigaste är att inte blanda varm och kall luft, men det går att få högre 

effektivitet om du kyler så varm luft som möjligt. Skorstenslösningar är en annan metod för 

separation vilket innebär att värmen leds ur racken uppåt i en innesluten kanal (skorsten) för att 

sedan ledas direkt till kylaren. Denna metod kan utnyttja ett innertak som barriär mellan varm och 

kall luft. Vid låg effekt räcker det att bara kyla rummet utan vidare varm och kall indelning. 

3.4 Aktörer 
För att förstå SEE Coolings position på marknaden och vilka aktörer de måste förhålla sig till har de 

olika aktörerna som finns i datacenterbranschen har definierats med hjälp av vår handledare Magnus 

Braxell, VD vid SEE Cooling. Det finns flera olika typer av aktörer och dessa har delats in i följande 

kategorier: Serverägare, datahallsägare, konsulter, datahallsbyggare, grossister, installatörer, 

produktleverantörer och påverkargrupper. Att göra denna indelning är inte oproblematisk, det 

innebär att vissa aktörer hamnar inom flera fack och det finns en risk att aktörer uteslutas, även om 

fördelningen gjorts för att försöka täcka in samtliga aktörer. Dessutom är det svårt att säga att alla 

aktörer inom en kategori arbetar likadant, med största sannolikhet är de olika aktörerna heterogena. 

En indelning är dock ett måste för att kunna göra en generalisering och arbeta med jämförelser på 

ett effektivare sätt. 



Examensarbete: MARKNADSUNDERSÖKNING INOM DATACENTERBRANSCHEN 

15 
 

▪ Serverägare är den aktör som äger serverutrustningen som ska placeras i en datahall. Här ingår i 

princip alla som bedriver IT-verksamhet. 

▪ Datahallsägare äger datahallen och erbjuder kunder hosting och co-location. 

▪ Server- & datahallsägare äger sina egna servrar och utrustning samt datahallen som huserar 

den. 

▪ Konsulter bistår datahallsägare med kompetens och hjälper till med specifikationer vid 

upphandlingar. 

▪ Datahallsbyggare levererar nya datahallar eller ny utrustning till befintliga hallar. Att bygga en 

datahall innebär oftast att designa hallen i en befintlig fastighet. De står själva främst för 

projektering och använder sig av underleverantörer för produkter och installation. 

▪ Produktleverantör av utrustning tillhandahåller marknaden med produkter. Antingen genom 

distributörer och återförsäljare, genom datahallsbyggare eller direkt till kunden.  

▪ Installatörer bygger och installerar utrustning i datahallen, men är inte inblandade i processen 

att välja utrustning. 

▪ Grossister är distributörer som köper in och säljer vidare utrustning från olika tillverkare, 

exempelvis sådana som inte har närvaro i Sverige. 

▪ Påverkargrupper kan vara branschorganisationer som samlar aktörer och försöker sprida 

kunskap, eller myndigheter som har legala krav på verksamheten. 

 

Figur 3.4.1 Översikt av datacenterbranschens ingående aktörer 

Nedan följer ett urval av de aktörer som finns inom branschen. Framför allt datahallsägare och 

serverägare finns det betydligt fler av eftersom i princip varje företag i Sverige har någon form av 

serverdrift. Vissa aktörer är svåra att definiera till endast en kategori och ingår därför i 

hybridgrupper. SEE Cooling är en av flera leverantörer av kylutrustning till datahallar, och de är 
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dessutom en liten och nystartad aktör. De har ambitioner om att växa och senare utvecklas till att bli 

en datahallsbyggare som säljer helhetslösningar med projektering istället för bara produkter. 

De aktörer som har identifierats i bakgrundsstudien bildar utgångspunkten urvalsgruppen för 

marknadsundersökningen. 

Tabell 3.4.1 Serverägare 

Företag Kategori 

Upstream Serverägare 

Canal Digital Serverägare 

 

Tabell 3.4.2 Datahallsägare 

Företag Kategori 

IBM Global Services Datahallsägare 

Diflex Datahallsägare 

Cisco Datahallsägare 

Atea Datahallsägare 

Sungard Datahallsägare 

Availo Datahallsägare 

Sungard Datahallsägare 

Ericsson Datahallsägare 

Basefarm Datahallsägare 

Datacenter Datahallsägare 

Ericsson Services Datahallsägare 

Interxion Datahallsägare 

 

Tabell 3.4.3 Server- & datahallsägare 

Företag Kategori 

3 Server- & datahallsägare 

Telia Server- & datahallsägare 

Telenor/Bredbandsbolaget Server- & datahallsägare 

Stockholms läns landsting Server- & datahallsägare 

Tele2, Comviq Server- & datahallsägare 

Akademiska sjukhuset Server- & datahallsägare 

Försäkringskassan Server- & datahallsägare 

IBM Server- & datahallsägare 

Försäkringskassan Server- & datahallsägare 

NASDAQ OMX Server- & datahallsägare 

Viasat Server- & datahallsägare 

 

Tabell 3.4.4 Konsulter 

Företag Kategori 

Cap Gemini Konsult 
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Tieto Konsult 

Fem Ess  Konsult 

Grontmij Konsult 

Office IT-Partner Konsult 

RackTech Konsult 

PQR Konsult/Installatör 

 

Tabell 3.4.5 Datahallsbyggare 

Företag Kategori 

APC Schneider Datahallsbyggare 

Enaco Datahallsbyggare 

Coromatic Datahallsbyggare 

Cygate Datahallsbyggare 

DCT Datahallsbyggare 

ABB Datahallsbyggare 

 

Tabell 3.4.6 Produktleverantörer 

Företag Kategori 

SEE Cooling Produktleverantör 

ENOC Kyla- och rackleverantör 

Rittal Produktleverantör 

Chiller Produktleverantör 

Climaveneta Produktleverantör 

Dantherm Produktleverantör 

Emerson Produktleverantör 

Munters Produktleverantör 

RC Group Produktleverantör 

Rittal Produktleverantör 

Eaton UPS-leverantör 

 

Tabell 3.4.7 Installatörer 

Företag Kategori 

Friginor Installatör 

Avent Installatör 

Tops Installatör 

 

Tabell 3.4.8 Grossister 

Företag Kategori 

Kylma AB Grossist 

Dahl Grossist 

AQS Grossist 
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Kylma Grossist 

 

Tabell 3.4.9 Påverkargrupper 

Företag Kategori 

TCO Development Påverkare 

Almega, IT & Telekomföretagen Påverkare 

 

  



Examensarbete: MARKNADSUNDERSÖKNING INOM DATACENTERBRANSCHEN 

19 
 

4. Teoretisk bakgrund 
Det har inte hittats någon teori som kopplar investeringsbeslut i datacenter med miljömedvetenhet. 

Eftersom detta arbete syftar till att undersöka hur investeringar görs inom datacenterbranschen har 

den teoretiska bakgrunden utgått ifrån investeringsteori och byggts upp med teori från olika 

ämnesområden. Dessa är beslutsteori, High Reliability Organizations (HRO) och konservatism samt 

Triple Bottom Line och etik och moral. Beslutsteori redogör för hur och varför aktörer fattar beslut 

som inte är helt rationella och logiska, utan även hur känslor och andra faktorer spelar in.  

Ett datacenter kan anses vara en typ av HRO, då de har krav på konstant drift och konsekvenserna vid 

driftstopp är enorma. För att förstå hur beslut fattas kring investeringar till HRO undersöks 

konservatism inom olika kundgrupper på högteknologiska marknader. Eftersom arbetet har ett 

intresse av grön och hållbar IT ingår även teorier som Triple Bottom Line kring varför företag och 

organisationer ägnar sig åt miljöförbättringsåtgärder och hur dessa redovisas och varför. 

 

Figur 3.4.1 Översikt av teorins ämnesområden och hur de kopplar till investeringar och Grön IT 

4.1 Investeringsteori 
Investeringsbeslut utmärks av att nackdelarna oftast är omedelbara medan fördelarna tros uppnås 

under många år. Ett investeringsbeslut kräver idag insikter om beroendet mellan teknik, personal, 

kunder och verksamhet samt hur detta kan kvantifieras och värderas i pengar. 

Birger Ljung och Olle Högberg i sin bok Investeringsbedömning (1996, s. 9) definierar en investering 

som ”en kapitalsatsning som ger betalningskonsekvenser under en längre tid”. 

Betalningskonsekvenser är de inbetalningar (ökning av försäljningsintäkter och 

kostnadsreduceringar) och utbetalningar (material, lön, reparation, underhåll och energi) som 

orsakas av investeringen. Tillsammans med tidsaspekten är det dessa aspekter som måste beaktas 

när konsekvenserna av ett investeringsbeslut ska utvärderas. 

Livslängden på en investering kan betecknas som ekonomisk och teknisk livslängd. En ekonomisk 

livslängd är den tiden det tar före investeringen ger maximal lönsamhet. Teknisk livslängd är tiden 

som investeringsobjektet kan användas med hänsyn till förslitning och liknande. Den ekonomiska 
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livslängden är i de flesta fall kortare än den tekniska livslängden. Den ekonomiska livslängden 

bestäms oftast av mer eller mindre objektiva bedömningar av bland annat driftskostnad-, marknads- 

och teknologisk utveckling och bestämda avskrivningstider. 

Eftersom en investering utgör grunden för att ett företag på sikt ska kunna driva och utveckla sin 

verksamhet måste frågan om vilka investeringar som ska genomföras ses i samband med hur 

företaget väljer att utforma verksamheten. På så vis hänger investeringar ofta ihop med förändring 

av verksamheten. Investeringsbedömning är därför ett väsentligt inslag i de flesta former av 

planering och beslutsfattande som förekommer inom företag. 

Då bedömning av investeringsalternativ kan ses som liknande val av handlingsalternativ, kan de 

metoder som utvecklats för analys avbeslutsproblem tillämpas på investeringsproblem. Den modell 

Ljung och Högberg presenterar är ett sorts idealfall för hur processen av bedömning och val av 

investeringsalternativ borde ske. I det första steget ska problemet preciseras. Sedan tas alternativ 

upp och deras konsekvenser kartläggs. Kartläggningen underbyggs av kalkyler och slutligen dras 

slutsatser och rekommendationer för de olika alternativen. 

Tidsaspekten vid en investering ger upphov till stor osäkerhet. De underbyggande kalkylerna 

innehåller antaganden som möjliggör beräkningar av bland annat försäljningsintäkter, 

driftskostnader, produktionskostnader och reparationskostnader. När de antaganden som ett 

investeringsalternativ grundas på inte slår ut rätt kan det få katastrofala följder. Ett sätt att motverka 

detta är att modellera antaganden efter olika scenarion. Justering av tidshorisont och 

återbetalningstid kan ge ett mer tillfredställande, och mindre riskfyllt, scenario. 

David Jansson utvecklar i sin bok Spelet kring investeringskalkyler (1993) diskussionen om varför och 

hur investeringskalkyler används. Eftersom investeringsbeslut liknas vid beslutsteori i allmänhet har 

en normativ lära utvecklats som grundar sig på Marchs rationella beslutsmodell från 1988, som är 

den ideala bilden. Modellen fungerar som följer; Formulera ett mål, tag reda på olika alternativ, 

utvärdera alternativens konsekvenser och välj slutligen det alternativ som är bäst lämpat för det 

givna målet. Detta är även den modell som ligger till grund för investeringsmodellen Ljung och 

Högberg tar upp. 

För investeringsbeslut ska denna analys ge ett mått på ekonomisk fördelaktighet och således 

underbyggas av beräkningar eller kalkyler. Kalkylmetoderna skiljer sig åt beroende vilka mått de 

bygger på. David Jansson väljer i sin bok att ta upp metoderna för nuvärde, annuitet, internränta och 

återbetalningstid. Varje kalkyl följer egna regler för uträkning och bedömning av beräkningen. Vilken 

metod svenska företag föredrar kan inte sägas säkert. Studier visar dock att investeringskalkyler 

sällan överensstämmer med det faktiska utfallet och oftast att utfallet är sämre än det 

förkalkylerade. Detta pekar på att investeringskalkyler, och den rationella beslutsmodellen i sig, inte 

är metoder som fungerar i praktiken och Jansson lyfter fram tidigare litteratur som belyser detta. 

Den verkliga processen avviker nästan alltid från den rationella beslutmodellen. 

Analysen av hur projektledare använder investeringskalkyler och vad deras motiv är visar att 

projektledare följer institutionella regler som egentligen inte fanns i deras respektive organisation. 

Med institutionsbegreppet avser Jansson (1993, s. 130) ”en för människor gemensam typifiering av 

aktörer och handlingar som inte skapas på ett ögonblick utan som byggs upp över tiden och som i 

kraft av just sin historicitet möter människan som någonting annat än den mänskliga konstruktionen 
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den egentligen är”. Det betyder att en given aktör inom en bransch kommer att handla enligt 

branschnormer. 

Det visade sig i Janssons undersökning att projektledarna inte använde investeringskalkyler för att 

välja bästa alternativ, utan för att förverkliga ett alternativ. Först när alternativet visade sig vara 

ogenomförbart började de självmant arbeta med ett alternativt projekt. Investeringsprojekten 

anpassades antingen till intäktssidan eller till kostnadssidan, och i vissa fall båda, för att ekonomiskt 

kunna motiveras. Projektledaren anpassade även projektet mot andra aktörer genom att försöka 

styra deras uppfattning av projektets konsekvenser, definition och dess värdering. 

Både Ljung & Högberg och Jansson visar till att investeringsbeslut utgår från den rationella 

beslutsmodellen, men detta beteende som Janssons undersökning visar tyder på att 

investeringsbeslut inte är helt rationella, utan att det finns en stor del känslor och subjektiva 

värderingar inblandade. Irrationella beslut och dess upphov utgör grunden i vad som kallas 

beslutsteori. För att förstå vad som ligger bakom investeringsbesluten behöver därför dessa teorier 

kompletteras med beslutsteori som i större grad tar hänsyn till icke-rationella beslutsgrunder. 

4.2 Beslutsteori 
Forskning har visat att människor i stor grad förlitar sig på intuition när det kommer till att fatta 

beslut, både stora som små, och att det kan finnas en stor ekonomisk risk med att fatta fel beslut, 

vilket därför gör att situationen bör försöka ses objektivt innan beslutet fattas (Milkman, Chugh, & 

Bazerman, 2009). Enligt Robert Sugden (1991) kan detta grundas i den klassiska teorin kring 

rationella val från Hume. Den säger att förstånd inte ensamt kan ligga till grund för beslut, utan att 

det ultimata motivet är en ren känsla eller passion. Denna klassiska teori krockar med Kants klassiska 

teori som säger att ett beslut måste försöka fattas autonomt utan utomstående influenser för att 

vara förståndigt, och att passion och andra känslor då skulle ses som utomstående i en specifik 

situation. Sugdens tolkning av Kants teori är att förstånd är ett ensamt motiv till ett beslut. Sugden 

lyfter även fram en av de mest använda teorierna från Savage, att allt handlar om förväntningar och 

preferenser. Människan ska inte försöka fatta beslut enbart baserat på logik och förstånd då detta är 

begränsat hos människor. Logik och förstånd är dock till nytta vid utväderande. Sugden menar att 

Savages teori, som används än idag, är bristfällig i att människor måste göra något innan de sedan 

kan utvärdera vad som är rationellt, vilket motsäger säg självt. 

Nyare idéer menar att intuition och att förlita sig på sina känslor är fördelaktigt för en modern 

manager, eftersom det bidrar till att fatta snabbare beslut, något som framför allt har fördelar i mer 

komplexa sammanhang (Dane & Pratt, 2007). Till stor del kan tidigare erfarenhet användas vid 

rutinmässiga beslut, vilket utgör en stor del av de många mindre beslut som fattas, och besluten 

fattas med mindre inflytande av ny information (Betsch, Haberstroh, & Hohle, 2002). Detta kan 

tolkas som att dessa rutinmässiga beslut sker ungefär som intuitivt fattade beslut. 

Huruvida andra utomstående personers åsikter och råd har någon större inverkan på besluten har 

visat sig skilja mellan vilka omständigheter som råder (Bonaccio & Dalal, 2006). Exempelvis vad för 

typ av beslut som ska fattas, om ett liknande beslut tagits tidigare eller hur ofta personerna träffas. 

Men hur stor vikt dessa faktorer har finns lite forskning kring. Personer som anses ha stor inverkan på 

besluten är de inom företagsledningen. Lösningar länkas till problem, och tillsammans länkas de till 

fördelaktiga politiska krafter i en organisations ledning, och därför finns det olika fönster för när olika 

lösningar kan vara lyckosamma, antingen när rätt problem dyker upp eller när rätt politiska åsikter 

utvecklats. Vissa fönster återkommer frekvent, men störst sannolikhet för att slå igenom och hamna 
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på agendan sker när ett problem med genomtänkt lösning blir synligt för ledningen (Kingdon, 2002). 

Det finns alltså fönster som måste tas till vara på för att få igenom ett beslut kring ett problem, vilket 

kräver viss förberedelse. 

Slovic (1972) skriver att information är lättillgängligt idag, i form av statistik och stora mängder data, 

vilket ska underlätta beslutsfattandet. Ju mer information desto bättre beslut kan fattas. Slovic 

kommer å andra sidan fram till att det är många som framhäver att det är den andra faktorn bakom 

beslutfattandet som ligger bakom en framgångsrik affärsman eller aktiehandlare eller liknande, 

nämligen känslan för vad som är en bra affär, ett bra beslut. Undersökningar har emellertid visat att 

många expertrådgivare var rent ut sagt usla på börsen under den första halvan av 1900-talet, något 

som kan indikera på att det faktiskt är bättre att basera besluten utifrån rena statistiska modeller än 

magkänsla. Även forskare kan ofördelaktigt fatta beslut intuitivt, exempelvis gällande urval, vilket kan 

ha orimliga negativa konsekvenser för forskningsresultatet. Annan forskning har visat att människor 

blir allt mer självsäkra gällande beslut när mängden information de har att tillgå ökar, men att deras 

beslutsprecision blir oförändrad. En undersökning som studerat huruvida människan är konservativ 

och väger olika möjligheter utifrån uppskattad sannolikhet visar att människor är pessimistiska till ny 

information. De använder den nya informationen till att värdera nya sannolikheter, men den nya 

uppskattade sannolikheten blir lägre än den egentligen är. Människan är alltså en varelse som även 

om information finns tillgängligt har svårt att utnyttja den till fullo, men det är ändå bättre att 

använda sig av så mycket information som möjligt än att gå på enbart intuition. 

Beslutsfattande innefattar att värdera handlingsalternativ och sedan välja ett lämpligt alternativ. 

Sensemaking, meningsskapande, är en term för hur en aktör försöker motivera, skapa mening av, ett 

beslut eller en incident. Enkelt förklarat i ett tidsperspektiv omhandlar beslutsfattande framtiden och 

sensemaking dåtiden. Båda tar form i nutid). I sin text Decision Making and Sensemaking tar Richard 

Boland (2008) upp tidigare studier kring människans kognitiva gräns som manifesterar sig i de beslut 

som tas. Beslutsfattande hos människor påverkas av en begränsad rationalitet och en strategi i sitt 

beslutsfattande som gör människan oundvikligt benägen att nöja sig med en tillräcklig lösning istället 

för att satsa på en optimal lösning, givet tillräckligt många alternativ. Boland argumenterar att 

decision making och sensemaking hör ihop eftersom en beslutsfattare knappast någonsin kan utgå 

från noll och oundvikligt kommer att konfronteras med en existerande uppsättning av intressenter, 

historier, konflikter, anhängare och motståndare. En förutsättning för att hantera sådana situationer 

på ett bra sätt bygger på att aktören kan läsa situationen, att förstå meningsskapandet som har 

faciliterat den nuvarande situationen. 

Teorin kring meningsskapande och påståendet att människan nöjer sig med tillräckliga lösningar kan 

leda till så kallade lost causes. Lost causes statuerar det beteende där individer och organisationer 

tenderar att vidhålla suboptimala eller rent av dåliga handlingar och lösningar. Detta är något Staw 

och Ross (1989) undersöker och skapar en modell för. Modellen bygger på fyra övergripande 

områden; projekt, psykologi, sociala- och organisatoriska variabler. Inflytandet av dessa variabler 

varierar med tiden och formar en dynamisk modell för beteende i eskalerande situationer.  

Efter en genomgång och definition av de fyra variablerna tar Staw och Ross för sig hur de tillsammans 

påverkar en eskalerande situation. En viktig anledning till varför vissa projekt inte stoppas före det är 

för sent hänger ihop med hur ekonomin i projektet ser ut. Om de ekonomiska förlusterna är stora 

och de förekommer tidigt i projekt, är det inte ovanligt att projektet stoppas. Men om förlusterna 

inte uppkommer förrän senare i processen (efter flera beteendeeffekter har inletts), är den typiska 
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responsen att fortsätta med projektet. Således kan hastigheten och graden av negativ ekonomisk 

statistik vara en avgörande faktor för hur de olika styrkorna utvecklas i eskalerande situationer. 

Weick, Sutcliffe och Obstfeld (2005) försöker göra sensemaking till en mer framåtriktad term eller 

process. För att hantera tvetydighet, tar ömsesidigt beroende människor och söker efter mening. 

Dessa aktörer nöjer sig med rimlighet, och går vidare. Detta är meningsskapande. Författarna drar 

slutsatsen att förståelse av meningsskapande är viktigt ur ett organisatoriskt perspektiv eftersom det 

bland annat är en mikro-mekanism som ger upphov till ändringar på makronivå. Det visar att 

handling ligger före kognition och ger därför en förklaring till denna handling. Det ger även en 

förklaring på hur institutioner och miljöer förändras. Att utgå från detta synsätt ska därför underlätta 

upptäckten av orsaker till beslutsfattande. Tolkningar av misslyckanden kan dessutom ses som 

tillfällen för lärande snarare än ett hot mot effektivitet. Den begränsade rationaliteten blir således 

tillräcklig för att vägleda målinriktad beteende. 

4.3 High Reliability Organizations 
High reliability organizations, HRO, är en term som används när organisationer kan säkerställa sin 

verksamhet när de blir allt mer komplexa och riskerna blir allt större vid eventuella fel (Weick, 1987). 

Det går inte att enbart eftersöka konventionell organisationseffektivititet utan det blir viktigare att 

helt enkelt nå ökad pålitlighet för att inte katastrofala konsekvenser från fel ska ske, som exempelvis 

med kärnkraftverk eller rymdfärjor. 

I många avseenden kan datacenter liknas vid HRO, eftersom konsekvenserna vid ett eventuellt 

driftstopp kan få enorma finansiella konsekvenser. Nertid på en datahall kan kosta kring tio miljoner 

USD per timme. (Wiboonrat, 2008). Även om kostnaderna vid ett driftstopp inte kan preciseras kan 

de med hjälp av simuleringsmodeller uppskattas för att underlätta hur stora proaktiva investeringar 

som bör göras, och dessa kan uppgå till miljontals USD. Dessutom kan konsekvenserna bli än större 

än de direkta kostnaderna med missnöjda kunder, skadat företagsrykte och minskade möjligheter för 

framtida affärer. 

Något som flera som studerat organisationer med höga krav på pålitlighet konstaterat är att 

pålitlighet kommer från flexibilitet. Flexibilitet att tidigt kunna hitta och kunna hantera olika typer av 

variationer för att undvika eskalerande fel. Det är först när en organisation klarar av att arbeta med 

hög flexibilitet för att kunna vara proaktiva och nå en hög säkerhetsstatistik som de kan kallas HRO 

(Burke, Wilson, & Salas, 2005). Flexibla organisationer utmärker sig ofta genom välstrukturerade 

system (Roberts, Stout, & Halpern, 1994), vilket kan visa sig genom standardiserade tillvägagångssätt 

att upptäcka och hantera fel eftersom grundstenen i högre pålitlighet är att minska variationerna 

(Guy, 1990). Det viktigaste steget i att kunna upptäcka variationerna innan de eskalerar till större 

problem är att arbeta socialt med att öka uppmärksamheten hos människorna i organisationen, 

vilket därmed också är något som särskiljer HRO från andra organisationer (Weick, Sutcliffe, & 

Obstfeld, 1999).  

Företagskulturen är alltså en viktig faktor i varför en organisation har hög pålitlighet, både genom att 

skapa en mening till varför ett beslut ska tas, men även för att kunna kombinera centralisering och 

decentralisering. Kombinationen måste nå till den grad att folk kan försöka själva och lära sig av sina 

misstag men att när ett fel väl inträffar ska ingen invända mot att någon överordnad tar kommandot 

och säger vad som ska göras. Det faktum att människor själva får försöka och lärdomar från så kallat 

”trial and error” leder till att de lär sig dra paralleller mellan en nuvarande situation och en tidigare 

händelses konsekvenser och underlättar beslutsfattandet vid förekommandet av variationer (Weick, 
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1987). Det finns dock studier som tyder på att företagskulturen inte skiljer så enormt mycket mellan 

HRO och andra organisationer (Klein, Bigley, & Roberts, 1995). 

Övergången från ordinär organization till HRO kräver att flera av tillvägagångssätten hos befintliga 

HRO tas efter (Weick & Sutcliffe, 2007). Framför allt är det viktigt att även titta på vad som kan ses 

som små fel, även om de kan ses som obetydliga, eftersom dess konsekvenser kan vara okända och 

större än förväntat. Att alltid vara fokuserad och testa systemen under övervakning för att hitta 

eventuella nya felkällor är också viktiga faktorer som kännetecknar HRO, om något problem undviks 

på gränsen betyder det inte att systemet är bra, det betyder att det nästan uppstod ett problem. Det 

gäller också att ta till vara på expertis och sätta kunniga som ansvariga för att lösa ett problem, för 

att deras åsikter inte ska fastna i en formell hierarki. För att få detta att fungera gäller det att alla 

inom organisationen delar denna syn och är överens om hur tillvägagångssättet bör vara. 

4.4 Konservatism 
Schilling (2010) använder Rogers indelning av användare av en teknisk innovation i olika kategorier 

utifrån i vilket stadie de tar till sig den; innovatörer, tidiga användare, tidig majoritet, sen majoritet 

och eftersläntrare, där den tidiga och den sena majoriteten båda står för cirka 34% av användarna. 

Tidiga användare är villiga att ta en högre risk för att kunna dra nytta av signifikanta fördelar jämfört 

med äldre teknik. Majoriteten av användarna kan dock anse att det är för dyrt, för komplext och för 

osäkert. För att nå den tidiga majoriteten krävs främst lägre kostnader medan den sena majoriteten 

även ställer höga krav på pålitlighet och enkelhet. Mohr, Sengupta och Slater (2010) använder 

samma uppdelning av användarna, men betonar att den tidiga majoriteten prioriterar 

produktivitetsförbättringar och tror på evolutionär utveckling istället för revolutionär, samt att den 

sena majoriteten klassas som konservativa och pessimistiska till att ny teknik ger dem någon fördel. 

Här nämns minskning av risker redan för tidiga majoriteten, och att de följer tre principer för detta: 

alla går över till den nya tekniken samtidigt, de väljer samma leverantör och övergången ska gå 

väldigt snabbt för att få det överstökat, vilket även Geoffrey Moore beskrivit i Inside the Tornado 

(1995). 

Geoffrey Moores tidigare bok Crossing the Chasm (1991) har visat sig ha extraordinär uthållighet och 

anses även idag som en relevant bok. De principer och insikter som Moore erbjuder för att lyckas på 

high-tech marknaden har inte förändrats i samma takt som industrin. Den största 

marknadsföringsskillnaden sedan dess är att företag, med hjälp av Moore, har börjat korsa klyftan 

avsiktligt och konkurrenter aktivt skapar planer för att blockera klyftkorsning. Vid radikala 

förändringar uppstår en situation där det egentligen inte finns någon konkurrent och på så vis ingen 

marknad. Detta kräver därför ett alternativt tänk till vad som representerar en konkurrent när klyftan 

ska korsas. Konkurrensen kommer inte från produkter utan från alternativa sätt att uppnå samma 

mål. Detta ger upphov till ett motstånd i form av trögheten att växa ut av ett åtagande till status quo. 

De tidiga kunderna tar således rollen antingen som pragmatikern och visionären. Visionären är 

beredd att ta chansen, men pragmatikern måste överbevisas med kalkyler och jämförelser, och 

kräver på något sätt en konkurrens för att ta ställning. Kunderna som är pragmatiker utgör den tidiga 

majoriteten och för att nå dessa måste klyftan korsas. 

4.5 Triple Bottom Line 
Triple Bottom Line, TBL, är ett sätt att mäta sitt företag eller sin verksamhet i ytterligare dimensioner 

utöver traditionella ekonomiska aspekter som resultat, ROI och aktieägarvärde. TBL redovisar för 

investeringars prestanda över de tre inbördes dimensionerna människor, omgivning och vinst (3P – 
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people, planet and profits). Triple Bottom Line är således ett viktigt verktyg för att stödja 

hållbarhetsarbete. Termen myntades 1994 av John Elkington, som redan tidigare hade myntade 

termer för miljöarbete. Målet, säger han senare i boken The triple bottom line, does it all add up? 

(2004), var att ta fram en formulering som kunde införliva de sociala och ekonomiska dimensionerna 

av miljöagendan som expanderades sent på 80-talet, bland annat i Brundtland Report från 1987, på 

ett sätt som kunde stödja verkliga framsteg på miljöområdet. Nyckeln var att hitta ett språk som 

hade en resonans med affärsmänniskor. 

Sedan TBL introducerades på 90-talet har många företag och verksamheter i vinstdrivande, ideella 

och statliga sektorn tagit metoden i drift. För vinstdrivande företag är den särskilt attraktiv då det 

visar sig att kärnvärdet hållbarhet är förenligt med ökad långsiktigt lönsamhet (Slaper & Hall, 2011). 

Slaper och Hall argumenterar för att TBL-konceptet har förändrat hur företag, ideella organisationer 

och myndigheter mäter hållbarhet och utförande av projekt och policyer. Flexibiliteten i TBL-

modellen tillåter organisationer att tillämpa metoden på ett organisationsspecifikt sätt.  

Den största utmaningen för att genomföra TBL i praktiken är att hitta lämplig data för att mäta de tre 

kategorierna och beräkna ett projekts eller en policys bidrag till hållbar utveckling. Båda 

dimensionerna människor och omgivning kan liknas vid CSR, Corporate Social Responsibility, och 

svårigheterna är gemensamma. För att effektivt arbeta mot en hållbar omgivning menar Lim & 

Phillips (2008) att det krävs att underleverantörer knyts närmare i ett samarbete snarare än att de 

hålls på avstånd. Om leverantörer hålls på så kallad armlängds avstånd innebär det att de måste 

konkurrera med priset, vilket medför att de inte har råd att bli så bra som CSR-målen kräver och TBL-

resultaten blir lidande. 

Adam Smith menar att en fri människa eftersträvar ökad produktion om den innebär en personlig 

vinning (de Monthoux, 1983). En slav har inget själv att vinna, men en bonde jobbar hårt för att 

försörja sin familj. I dagens samhälle kan det översättas till att en ekonomisk vinning för det enskilda 

företaget är vad som driver utvecklingen. Människan är dessutom i grund och botten en social 

människa och strävar efter att göra det som andra tycker är rätt för att själv bli accepterad och 

omtyckt. Motiven är inte det som syns hos betraktaren, utan snarare konsekvenserna av en handling. 

Det är därför ett omtyckt resultat som eftersträvas, inte goda avsikter. 

Enligt Deirdre McCloskey (2006) så grundar sig människans beteende i två faktorer, vad som anses 

klokt och vad som anses solidariskt. Att göra en verksamhet grönare och energieffektivare kan då 

anses både klokt solidariskt eftersom det både sparar pengar, vilket är grundstenen i kommersiell 

verksamhet, och det gynnar samhället i stort i och med att miljöpåverkan minskar. I just kommersiell 

verksamhet är det dock ofta den kloka faktorn som är den drivande, nämligen ekonomiskt vinst.  

4.6 Teoretiskt bidrag 
Även fast datacenter har funnits länge så är Grön IT som ett fenomen relativt nytt. Det innebär att 

det finns få artiklar där investeringar i datacenter med miljöfokus behandlas, vilket 

litteraturgenomgången har visat. Därför kan detta arbete bidra med några nya insikter inom detta 

område. Dessutom har teorin kring HRO i allmänhet visat sig sakna koppling till de andra områdena 

miljö och tekniska förbättringsarbeten. I och med klassificeringen av ett datacenter som HRO kan 

detta arbete eventuellt även bidra till HRO generellt med nya upptäckter kring hur miljö och 

teknikutveckling hanteras.  
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Teorin ger upphov till ytterligare frågor, och av dessa är det relevant att fokusera på de som belyser 

samspelet mellan teorier och hur de fungerar i praktiken. Modeller är ett försök på att rationalisera 

och förenkla verkligheten, men verkligheten visar sig gång på gång var alldeles för komplicerad och 

nyanserad för att en modell kan vara mer än ett verktyg. Däremot kan ett teoretiskt ramverk bättre 

underlätta förståelse. Detta kopplar tillbaka till de ursprungliga frågeställningarna och arbetets fokus 

kring investeringsbeslut kopplat till miljöförbättringar.  

Investeringsteori säger att nackdelarna uppenbaras momentant till skillnad från fördelarna som visar 

sig över tid. Hur spelar då miljöförbättringar in på dessa beslut? Kan en miljöförbättring anses vara en 

momentan fördel? Är det en fördel även fast det inte nödvändigtvis ger högst lönsamhet? Det är 

nödvändigt att förstå hur miljöförbättringsbeslut går ihop med ekonomin kring ett investeringsbeslut. 

Hur tungt väger ett miljöargument när investeringsbeslut tas? Är ett miljöförbättringsbeslut rationellt 

eller irrationellt? Beroende på hur miljön värderas jämfört med ekonomin, kan beslut att 

miljöförbättra klassas som rationella? Teorin säger att den rationella modellen är ett ideal och det är 

oftast ett irrationellt beslut som tas. Hur påverkar detta besluten? Kan ett irrationellt 

miljöförbättringsbeslut användas för att rationalisera ett investeringsbeslut? Tillsammans med teorin 

utgör dessa frågor en grund som arbetet kan bygga vidare på för att besvara de ursprungliga 

frågeställningarna. 
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5. Marknadsanalys 
Marknadsundersökningen har som syfte att undersöka energieffektivisering och investeringsbeslut 

gällande dessa åtgärder. Marknadsundersökningen har därför haft ett större fokus på kyla då kylan är 

den största energiförbrukaren efter nyttolasten. Semi-strukturerade intervjuer fokusera på dessa 

ämnen har använts för insamling av data. 

5.1 Definition av datacentermarknaden 
För att skapa en överblick över datacenterbranschen har de olika aktörerna som ingår definierats 

med hjälp av Magnus Braxell, VD vid SEE Cooling. Eftersom energieffektivisering och kyla var 

marknadsundersökningens huvudfokus har en nätverkskarta ritats utifrån ett 

produktleverantörsperspektiv där leverantörer av kylprodukter ingår. Med det i åtanke ser 

datacenterbranschen enligt följande bild:  

 

Figur 5.1.1 Kopplingar mellan aktörer. Aktörerna i branschen har definierats utifrån åtta kategorier. 
Dessa har direkta eller indirekta kopplingar till varandra och unika motiveringar till vad för utrustning 
de föredrar i datahallarna 

Enligt definitionen av datacenterbranschens har de ingående aktörerna delats upp i åtta olika 

kategorier, varav vissa aktörers verksamhet innebär att de kan ingå i flera kategorier. Aktörerna delas 

upp enligt kategorierna serverägare, datahallsägare, konsult, datahallsbyggare, installatör, grossist, 

produktleverantör och påverkare. Datahallsägare, serverägare och påverkarna är de som i första 

hand tittar på driftsaspekterna, medan övriga aktörer främst vill tillgodose behovet av produkter 

med bra driftsaspekter. 

Vid val av utrustning sker kontakt mellan datahallsägare och konsult, datahallsbyggare och/eller 

tillverkare som kan vara med i projektering och dimensionering. Kontaktas en konsult så levereras en 

specifikation till datahallsägaren, ingen produkt. För att få en produkt krävs att en datahallsbyggare 
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eller tillverkare kontaktas, där datahallsbyggaren står för en helhetslösning medan tillverkaren främst 

levererar sina egna produkter. Datahallsbyggaren har i sin tur olika tillverkare som 

underleverantörer. Installatör och grossist är inte med i något beslutsstadium utan levererar enbart 

en tjänst eller produkt. Påverkare har ingen direkt koppling till specifika produkter eller aktörer, men 

försöker sprida kunskap inom branschen. 

5.2 Urval 
Medverkande i marknadsundersökningen var 20 aktörer av ett 80-tal sökta.  Kontakt har tagits med 

intressanta aktörer vilka sedan i några fall valt ut en lämplig person för att medverka i 

undersökningen. I andra fall har personliga kontaktuppgifter hos en intressant aktör erhållits via 

kontakter och internetkällor, varvid en förfrågan om medverkan gjorts. I huvudsak har personer med 

insikt eller befogenheter gällande inköpsbeslut eftersökts. Vilken roll de haft i företaget har skiljt sig 

men majoriteten har haft en teknisk bakgrund. 

Av de tjugo aktörerna är tre datahallsbyggare, fem datahallsägare, en grossist, tre 

produktleverantörer (en för kylaggregat, en för UPS och en för rackskåp och kylaggregat), två 

påverkare, fem inom hybridgruppen server- & datahallsägare samt en serverägare. Urvalet ser ut 

enligt tabell 5.2.1 och tabell 5.2.2. 

Tabell 5.2.1 Aktörer 

Typ av aktör Antal 

Datahallsbyggare 3 
Datahallsägare 5 
Grossist 1 
Produktleverantör (kyla, UPS, rackskåp & kyla) 3 
Påverkare 2 
Server- & datahallsägare 5 
Serverägare 1 
Konsult 0 
Installatörer 0 
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Tabell 5.2.2 Respondenter 

Namn Företag Typ av aktör 

Sören Karlsson APC Schneider Datahallsbyggare 

Mikael Berggren  Coromatic Datahallsbyggare 

Staffan Hellberg  Enaco Datahallsbyggare 

Per Bergman Atea Datahallsägare 

Erik Kjellin Availo Datahallsägare 

Jonas Belfrage Availo Datahallsägare 

Per Gillerstrand Availo Datahallsägare 

Tomas Alnesjö Sungard Datahallsägare 

Göran Johansson AQS Grossist 

Patrik Andersson ENOC Produktleverantör (Rack) 

Roger Kvist Eaton Produktleverantör (UPS) 

Stefan Flodin Rittal Produktleverantör (Kyla) 

Helena Nordin  TCO Development Påverkare 

Peter Mankenskiöld Fem Ess  Påverkare 

Rolf Hansson Akademiska sjukhuset Server- & datahallsägare 

Rickard Edebrandt Försäkringskassan Server- & datahallsägare 

Andreas Lundgren IBM Server- & datahallsägare 

Linus Ahlin NASDAQ OMX Server- & datahallsägare 

Dag Lundén Telia Server- & datahallsägare 

Nikos Karevalakis Upstream Serverägare 

 

I marknadsundersökningen ingår inga aktörer som definierades som konsulter, eftersom ingen kunde 

medverka i undersökningen. Av respondenterna finns det några som erbjuder konsultliknande 

tjänster, men de bedriver inte ren konsultverksamhet, utan snarare som ett komplement till övrig 

affärsverksamhet. Det ingår heller inga installatörer i marknadsundersökningen för att denna aktör 

inte anses ha någon särskild insikt inom datacenterbranschen, utan specialiserar sig på allmän 

infrastruktur. Dessutom har installatörer inte någon roll eller insikt i beslutsfattandet kring 

investeringar i datacenter. 

Marknadsundersökningen är avgränsad till den svenska marknaden och behandlar inte ekonomiska 

siffror. Delar av citat som har redigerats eller förtydligats markeras med klammer. 

5.3 Disposition 
Marknadsundersökningens huvudfokus ligger på energieffektiviseringsåtgärder och hur aktörer 

ställer sig till investeringar vid energieffektiviseringsåtgärder. Då kyla på förhand identifierats som 

den största förbrukaren av energi i datacenter förutom nyttolasten fick den väldigt stor 

uppmärksamhet under intervjuerna. Detta avspeglas av marknadsanalysens struktur, då den 

inledningsvis behandlar just kyla. Mer specifikt behandlas först hur respondenterna föredrar att kyla 

sin anläggning vad gäller kylans distribution. Sedan följer en sammanställning av hur respondenterna 

skapar sin kyla där frikyla och geokyla som ska ge väldigt hög energieffektivitet fått ett större 

utrymme, efterföljt av driftstemperaturer och köldbärartemperaturer.  

Marknadsanalysens fokus flyttas därpå till investeringar och frågor kring investeringskostnad och 

driftskostnad, hur de olika aktörerna resonerar kring energieffektivisering. Efteråt tas aktörernas 
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inställning till mätetalet PUE och dess roll vid drift och investeringar till datacenter upp, innan ett 

avsnitt om marknadsföring och referensanläggningars roll vid valet av ny utrustning till ett 

datacenter. 

Därefter följer respondenternas meningar kring branschens påtryckningar internt och externt, samt 

deras syn på framtidsutsikter och huruvida de tycker att branschen är konservativ.  

5.4 Lösningar för distribution av kyla 
Överlag finns det fyra antal olika sätt att distribuera kyla i ett datacenter. Dessa är racknära, 

golvkyla, ovanifrån och rumskylare. Gemensamt för alla sätt att distribuera kyla i datacenter är att de 

ska skilja på kall och varm luft för att skapa ett luftflöde utan turbulens eller kortslutningar. 

5.4.1 Racknära kylning 

Av de 13 respondenter som hade en åsikt om vilken distributionslösning som var att föredra svarade 

8 att racknära kylning var den bästa lösningen. Detta är den lösningen som bygger på att ha 

kylaggregaten inbyggda i raderna av serverrack, så kallad racknära kylning eller in-row kylning. Flera 

av respondenterna använde sig av termen HACS (hot aisle containment system) vilket är ett system 

från APC som i sig inte betyder rackkylning, men som använder sig av denna teknik tillsammans med 

innesluten varm gång. Anledningen till att denna lösning föredras av de flesta beror på flera faktorer, 

bland annat att den klarar höga densiteter, kyler nära värmekällan med horisontellt luftflöde, kräver 

lite takhöjd och att kylaggregaten lättare kan anpassas individuellt efter närliggande racks 

värmeutveckling. Främst nämns att racknära kylning lämpar sig bäst när det rör sig om höga 

densiteter i serverracken, alltså när värmeutvecklingen blir väldigt hög. När kylarna står nära 

serverracken får de lättare att kyla ner den ökade värmemängden med bibehållen energieffektivitet 

jämfört med mer traditionell golvkyla som inte räcker till när effekterna i serverracken stiger.  

In-row tycker vi är en mycket bättre lösning än CRAC. Du slipper hela 

lufttransportproblematiken. Du får inga flödesproblem som du kan få med 

perforerade plattor [se figur 3.3.2]. Det är lättare att transportera kall luft och 

du får ett jämt flöde. Du behöver inte köra kylenheten för hårt för att kyla det 

värsta [varmaste] skåpet. Det kan vara en fördel att flytta kylenheterna nära om 

man ser till energieffektivitetsynpunkt. (Andersson, 2013) 

Vi har valt HACS-lösningar, varma gångar. Golvkyla är ju väldigt ineffektiv, det är 

en gammal traditionell modell där man haft låg densitet i rackarna […] vi 

kommer gå upp mot 15-20 kW per rack. De racken skulle brinna upp om vi hade 

bara golvkyla, plus att vi får dålig effektivitet på kylan också eftersom varm och 

kall luft blandas. (Bergman, 2013) 

Har du bara bra golv så kommer du kunna få ut 30kW då, ska man över det så 

får du titta på racknära kyla så kan man komma långt mycket högre. (Berggren, 

2013) 

Vi säljer ju till 90% kyla som står inne bland rackskåpen, racknära kyla kan man 

väl kalla det för, och vi har sålt den här typen av kylning i 10 års tid ungefär. […] 

Men går du upp på högdensitetslösningar så hamnar du på racknära kylare hur 
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du än vrider och vänder på det för att det rent fysiologiskt inte går att lösa på 

något annat sätt egentligen. (Flodin, 2013) 

Racknära kylning är så pass effektiv så att den även klarar av att kyla adekvat när flera av 

kylaggregaten är ur drift, vilket pekar mot ett högt tak för hur mycket värme tekniken klarar av att 

hantera. Två av faktorerna bakom varför racknära kylning kan klara höga temperaturer med hög 

energieffektivitet uppges vara det horisontella luftflödet som fås av att ha kylarna bredvid 

serverracken, samt att värmen tas om hand så nära värmekällan som möjligt.  

Att racknära kylning inte kräver så hög takhöjd kan i vissa fall vara en avgörande faktor vid val av 

utrustning till hallen. Till skillnad från andra lösningar kräver racknära kylning inget rum ovanför 

serverracken för att dra skorstenar och använda innertak, eller att utrymme under serverracken för 

att använda sig av datagolv. 

Jag valde en HACS-lösning för att det var det utrymme vi hade att tillgå som 

gjorde att vi måste ha väldigt låg byggnadshöjd på det hela och det går då inte 

att ha underblåsande kyla, eller överblåsande. Och eftersom, som vi pratade om 

där nere, så det känns som att om man fyller ett rack idag så räcker inte 

volymen [...], eller ytan som luften kommer upp ur golvplattorna, till för att kyla 

ett helt rack. (Hansson, 2013) 

Man har skorsten på rackarna så man samlar upp den varma luften och skjuter 

upp den i ett undertak och sen plockar ner den i kylmaskinen. Den ger ungefär 

samma funktion, men vi hade inte riktigt de förutsättningarna, den kräver lite 

mer i takhöjd. (Bergman, 2013) 

Det finns dock även nackdelar med att köra racknära kylning. Eftersom kylarna då placeras inne i 

raderna av serverrack så tar de golvplats som annars kunde ha utnyttjats till att ha serverrack på, och 

som då kunde användas för produktion och tjäna pengar. Vid högre effekter krävs dessutom fler 

kylare för att motsvara behovet av ett ökat luftflöde, vilket ytterligare minskar den användbara 

produktionsytan i datahallen. En annan nackdel värd att beakta enligt en av respondenterna är det 

kan vara en något högre investeringskostnad, hur stor inverkan detta har i valet av lösning behandlas 

senare i analysen. 

[Att kylarna tar plats i rackraderna] är mer investeringsmässigt och 

lokalutnyttjande. Vi kanske hade behövt stoppa in 2, 3, 4 kylare till i en sådan 

här HACS för att kunna öka den där temperaturen upp mot 20 grader. [...] Vi har 

ett utnyttjande i rackraderna på drygt två tredjedelar som vi kan nyttja för 

produktion. Sen resten går åt till kyla. Går vi högre ja då får vi ännu mindre att 

kyla så det är en balansgång där och vi hade inte jättemycket lokaler. (Bergman, 

2013) 

5.4.2 Golvkyla 

Golvkyla där kalluften distribueras under golvet och upp genom perforerade plåtar anser 

respondenterna är en föråldrad teknik, men det nämns i intervjuerna som önskvärd av framför allt en 

respondent. Motiveringen till golvkyla uttalas dock inte svart på vitt, men det kan vara kopplat till 

nackdelarna hos de andra lösningarna, och kan då förslagsvis vara lägre investeringskostnad och 
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ökad utnyttjad produktionsyta. Värt att poängtera är att flera av de aktörer som pratar om golvkyla 

som en mindre fördelaktig teknik ändå tillhandahåller och offererar denna lösning till kunder. 

I ärlighetens namn så är de här tillverkade för ett visst flöde. Vi har olika 

storlekar på golvplattorna beroende på vilken effekt som kunden har bokat i 

racket. Om vi har en kund som har ett 3 kW rack, så ska han ha ett annat 

luftflöde i den luckan än en kund som har bokat 9 kW. Så det ligger i sin natur 

att då är det för lite luftflöde i en platta jämfört med grannen. Och det måste 

man modulera hela tiden och ha koll på. Det gäller att du också har ett konstant 

lufttryck. Annars kan du inte distribuera kyla till hela hallen. Då får bara de rack 

som är närmast sin kyla. De längst bort och högst upp får inte sin kyla. Därför är 

det viktigt att ha koll på lufttrycket i golvet. Så att det där med att man inte kan 

kyla, det vet jag inte. Det beror på hur stora hål du har. Nu vet inte jag vad som 

händer efter 10 kW, för vi har inte högre effekt per rack. (Alnesjö, 2013) 

För att uppnå bästa möjliga kylning i en golvkylelösning krävs ett jämnt lufttryck under golvet, så att 

även servrarna längre bort och högre upp i skåpen får kalluft. Detta kan förbättras genom att ha 

horisontella fläktar under kylaggregaten som blåser ut luften under golvet, istället för att ha fläktar 

vertikalt som blåser ner luften från kylaggregatet. Med bättre luftflöde krävs också mindre energi för 

att driva fläktarna. Trots jämnt lufttryck och bra luftflöde är den rådande uppfattningen att flödet 

upp från golvet ändå inte räcker till för att kyla servrar av högre densitet. 

5.4.3 Kyla ovanifrån 

Att använda sig av kylaggregat ovanför serverracken som blåser ner kalluft framför servrarna verkar 

inte vara den vanligaste lösningen och det är bara tre aktörer som pratar om denna teknik. En fördel 

med den här lösningen uppges enligt respondenterna vara att större och effektivare kylaggregat kan 

användas, eller att använda sig av direktkylning med hjälp av uteluft. Det blir med denna placering 

också möjligt att utnyttja det naturliga flödet med stigande varmluft och sjunkande kalluft och få ett 

tillräckligt flöde utan vidare behov av fläktar. 

I vårt skorstenstänk och passive cooling som man säger då. Så vi hämtar vår kyla 

från taket. […] Kylluft kommer ner genom en isolerad ”duct” [kanal] här och 

ansluter till innertaket, den kylda luften går ut i rummet. […] Värmen stiger då i 

bakkant, men det är en solid bakdörr så värmen kommer inte ut i rummet, så 

värmen går upp och släpps i det här plenumet då och avgränsningen görs här av 

vårt innertak. Det är här luften är som varmast. (Kjellin, 2013) 

En positiv bieffekt av att kylaggregaten placeras ovanför serverracken, antingen i samma rum eller 

ovanför taket, tillsammans med skorstenar, är att det öppnar upp lokalen för ett mer optimalt 

utnyttjande. 

Vi har inga tak eller dörrar in till varma eller kalla gångar utan vi kan möblera 

fritt bara att vi ansluter till innertaket, det är vårt enda kriterium. Vi har ingen 

statisk placering av rack att det ska stå i rader och hit och dit. (Kjellin, 2013) 

En respondent säger samtidigt att fördelarna med den här lösningen inte är så pass övervägande 

jämfört med de andra lösningarna, och att det då inte finns något större incitament till att använda 

sig av denna kylaggregatsplacering. Det finns två nackdelar med att använda sig av denna lösning. 
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Dels så är det inte alla fastigheter som är dimensionerade för kylaggregat ovanför serverracken eller 

på taket, sen innebär också kylaggregatens placering ovanför serverracken att kylvatten ska dras 

ovanför servrarna. Detta är något serverägarna är väldigt rädda för, de kan till och med bli oroliga 

bara av att ha kylaggregaten bredvid servrarna. 

När effekterna började öka i rackraderna så hade man traditionellt sett kylan 

underifrån och så räckte inte kylan till och det utvecklades aggregat som man 

satte i toppen av den kalla gången så man släppte ner kyla där. Men de har 

försvunnit, de används och finns fortfarande men det är väldigt sällsynt. Det 

behövs inte riktigt utan man kan komma väldigt långt med de andra aggregaten 

som finns idag med underblåsande kyla och installationsgolv. (Berggren, 2013) 

5.4.4 Rumskylare 

Rumskylare där kalluften distribueras över golvet framför servrarna nämns inte som en direkt 

fördelaktig lösning av någon intervjurespondent, bortsett då från att det är en väldigt enkel lösning 

som räcker vid låga densiteter och som då kan bli väldigt energieffektiv. Uppfattningen är att denna 

teknik inte räcker till när densiteten i racken ökar. 

Vi kan bygga vanlig rumskyla också, om kunden säger "vi kommer aldrig gå över 

1,5 kW per rack”, då kan vi göra en väldigt enkel rumslösning för kunden. 

(Karlsson, 2013) 

Kör du lågdensitetslösningar så är det absolut lika effektivt att köra med 

rumskylare. (Flodin, 2013) 

5.4.5 Separation av varm och kall luft 

För att få en energieffektiv kylning gäller det i grund och botten att separera den varma och den kalla 

luften. Detta av främst två anledningar. Dels så vill du inte kyla servrarna med redan uppvärmd luft, 

så kallad by-pass air och dels så blir kylningen energieffektivare med större delta-T, 

temperaturskillnad, gentemot köldbäraren eftersom värmeöverföringen ökar. Dessutom är 

separation en förutsättning för att kunna samla upp värmen och använda sig av värmeåtervinning. 

Vi [har] haft problem med luftströmmarna. Varm luft strömmar upp över racken 

och ner på framsidan på de övre servrarna. (Hansson, 2013) 

Slutmålet är att du inte vill blanda varm och kall luft med varandra för att höja 

effektiviteten. Det är det absolut viktigaste, att inte blanda det varma med det 

kalla, för så fort det blandas så får du en sämre effektivitet på din kylning. 

(Flodin, 2013) 

Varma och kalla gångar har vi haft sedan vi gjorde renoveringen vid 2004 

någonstans. Det är enda sättet egentligen att kunna ta till vara på, på ett 

effektivt sätt, värmen och återvinna den. (Lundgren, 2013) 

Tillvägagångssättet för att uppnå separationen mellan den varma och den kalla luften kan skilja sig 

åt. Framför allt handlar det om att placera serverracken i varma och kalla gångar genom att vända 

servrarna så servrarna suger in kalluft från en gemensam sida och blåser ut den varma luften på 

motsatt sida av racken.  På så vis skapas bestämda områden dit kylluften ska ledas och var värmen 
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ska samlas in. Detta förutsätter dock att även de som sätter in servrar i racken gör detta rätt så att 

inte luftflödet förstörs. Ett förstört luftflöde kan innebära att den kalla luften går runt servrarna 

direkt till den varma zonen, eller att utrustningen suger in varm luft och blåser ut den i den zonen 

som ska vara kall och tillhandahålla luft för kylning. Båda dessa fenomen påverkar kylförmågan 

negativt, och medför att kylsystemet måste arbeta onödigt mycket och ineffektivt. 

 

Figur 5.4.1 Förstört luftflöde. En felvänd server förstör luftflödet genom att suga in varm luft och 
blåsa ut den i den kalla zonen. Detta innebär dessutom att den felvända servern kyls undermåligt 

 

 

Figur 5.4.2 By-pass. Varm luft kan komma in på den kalla sidan och försämra kylningen 

Men det bygger på att kunden gör som man säger. Att de installerar utrustning 

och så på rätt sätt. 1 att de köper rätt utrustning, 2 att de vänder det på rätt 

sätt. Och sen att de även kör med blindplåtar. Nu har vi sett att våra kunder inte 

gör det. (Alnesjö, 2013) 

För att vidare förbättra separationen kapslas någon av de båda delarna in och begränsar den kalla 

eller varma luften till ett bestämt område i datahallen så att den går att kontrollera. Att kapsla in den 

varma luften i den varma gången mellan serverracken där servrarna blåser ut varmluften tycks vara 

det populäraste alternativet, och motiven är främst två. För det första anses det vara mer 

energieffektivt, men du får också ett svalare rum i övrigt jämfört med om den kalla luften skulle 

kapslas in. Om hela rummet används som varm zon blir det ett hinder för övrig utrustning samtidigt 
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som det även blir en obehaglig arbetsmiljö för servicetekniker. Dessutom finns en mental motvilja till 

att ha ett varmt serverrum även om det i praktiken inte har någon inverkan på serverdriften, ett kallt 

rum innebär inte någon reell säkerhetsbuffert. Ytterligare en fördel som nämns är att risken för 

kondens minskar vid inkapsling av den varma luften, eftersom kontrollen ökar och 

temperaturväxlingarna minskar. 

Ett alternativ till att kapsla in en gång är att använda sig av undertak som varmluftszon, vilket 

möjliggörs av att använda sig av skorstenar på serverracken. Då leds värmen enkelt bort från 

servrarna med hjälp av det faktum att varmluft har lägre densitet än kall luft och stiger. Skorstenar 

kan användas på olika sätt tillsammans med olika kyllösningar. En viktig aspekt med skorstenar är att 

de kan användas för att effektivt leda bort värmen utanför själva datahallen så att kylaggregaten kan 

placeras på ett mer fördelaktigt ställe, som på taket eller i ett närliggande rum. Med den här 

metoden blir separeringen mellan varm och kall luft extrem där den skiljs av fysiska väggar. Detta 

används exempelvis när datahallen har särskilda krav, exempelvis skydd mot röjande signaler (RÖS) 

för att förhindra störning av elektronik eller avlyssning. 

I det här fallet då så är det en RÖS-klassad anläggning och man har problem 

med att dra in rör i golvet, så vi kunde inte använda oss av golvkylelösningen. Då 

ställer vi in racken, sen satte vi speciella skorstenar på racktaket, leder upp. De 

är alltså teleskopinställbara så man kan trycka upp dem mot hål i taket. Sen 

trycker vi upp den varma luften. Den varma luften i innertaken sugs upp då och 

sen ner till kylaggregaten, och då står de i ett annat rum. (Karlsson, 2013) 

På senare tid har det kommit fram nya lösningar som går ut på att containermodularisera datahallar, 

något som inte verkar fått så stort genomslag än med tanke på att endast en av 

intervjurespondenterna pratade om detta. Där är kylanordning och serverrack färdiginstallerade för 

att uppnå optimala luftflöden, distributionen av kylan sker dock med någon av de tidigare nämnda 

lösningarna. 

Det är modulariserat, precis. Det är bara att man sätter in en container, det är 

fullt virtualiserat, väldigt väldigt hårt styrt vad gäller varma kalla zoner, alltså 

hårdvarukonfigurationen. Dom är absolut optimerade. (Edebrandt, 2013) 

5.4.6 Ingen optimal lösning 

Slutligen påpekar datahallsbyggarna och en av leverantörerna att det inte finns någon av ovan 

diskuterade lösningar som kan anses bäst i alla fall. De aktörer som ställer sig bakom detta påstående 

är de som levererar olika typer av kyllösningar. Datahallsägare däremot framhåller dock gärna den 

lösning de själva använder sig av. Enligt leverantörerna och datahallsbyggarna beror det istället på 

hur omständigheterna ser ut, och framför allt datahallsbyggare vill framhäva att de alltid gör nya 

beräkningar för varje hall utifrån användningsområde, fastighet, kundens önskemål och resurser och 

andra eventuella aspekter för att komma fram till vad som lämpar sig bäst. 

Vårt bolag säljer ju inte vissa lösningar eller vissa produkter bara, utan det beror 

på vem kunden är och vad kunden har för förutsättningar och behov så designar 

vi det som blir mest kostnadseffektivt, både på inköp och vad det kostar att 

driva. (Berggren, 2013) 
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Om olika omständigheter bortses för att få något slags idealt fall utifrån energieffektivitetssynpunkt 

vore dock det absolut bästa att använda sig av stora och effektiva aggregat som släpper ut kyla 

ovanifrån eller över golvet. Detta eftersom racknära kylaggregat inte enbart är optimerade för 

effektiv kylning, utan även för att passa in i det trånga utrymmet i en rackrad, samt att luftflödet inte 

störs av golvet som det görs vid golvkyla. För att dessutom frigöra så mycket golvyta som möjligt åt 

produktion vore det bästa att använda sig av en skorstenslösning som möjliggör placering av dessa 

stora kylaggregat utanför datahallen. 

5.5 Kyla 
För att kyla ner den varma luften använder sig respondenterna av olika metoder. Det behövs alltid 

någon form av grundkyla, och i vissa fall någon form av spetskyla utifall grundkylan inte räcker till. 

Det vanligaste är att använda frikyla från luften som grundkyla eftersom det är billigt och går att 

använda i stor utsträckning i Sveriges klimat. När frikyla inte kan användas behövs andra lösningar 

som komplement, bland annat kompressorkyla, geokyla med flera. Även dessa tekniker kan användas 

som grundkyla. 

5.5.1 Frikyla 

Bland de tio medverkande aktörer som driftade eller ägde datorhallar i denna undersökning var det 

endast en av respondenterna som inte använde någon form för frikyla. Vid detta tillfälle var det för 

att det fastighetstekniska inte var en del av IT, och övrig drift av fastigheten hade större prioritet 

eftersom datahallen var belägen i ett sjukhus. 

De resterande nio aktörerna använde alla någon form för frikyla i sina anläggningar. Högre 

driftstemperaturer innebär att frikyla går att använda i mycket stor utsträckning tack vara det svala 

klimatet i Sverige. Anledningen till att frikyla är så populärt är att det är både ekonomiskt och 

miljövänligt. Både den ekonomiska och den miljömässiga aspekten i en frikylelösning ligger i att 

energibehovet för att kyla ner hallen minskar drastisk när redan kall uteluft utnyttjas. Att frikyla 

numera uppfattas som ett standardsätt att drifta en datorhall torde betyda att detta blir en 

förutsättning för att vara i branschen snarare än en marknadsmässig fördel. 

Det är det absolut, och det är väl egentligen så om vi ska vara helt ärliga att det 

finns mycket frikyla rätt långt ner i Europa, men Sverige har bra läge. Sen är det 

många som tror att det är bra ju längre norrut man kommer. Men med tanke på 

köldbärartemperaturer vi kan ha idag så går det att bygga väldigt bra system i 

södra Sverige. (Berggren, 2013) 

5.5.2 Spetskyla 

Trots Sveriges gynnsamma klimat kan frikylan i dagsläget inte att nyttjas året om. Dessutom finns det 

datahallar som inte utnyttjar frikyla alls. Därför behövs ett komplement eller substitut för att kunna 

drifta hallen hela året, framför allt under de varma sommardagarna.  Detta benämns ofta spetskyla 

och hur de olika aktörerna i undersökningen väljer att hantera behovet av spetskyla varierar något. 

De vanligaste metoderna som framkommer i intervjuerna är kompressorkyla, adiabatisk kyla, 

fjärrkyla, havs- eller sjövatten och geokyla. Även andra mer ovanliga metoder som islager och 

ammoniaktankar nämns. 

Det är enligt respondenterna vanligast att aktörer på marknaden väljer att komplettera frikylan med 

kompressorer. Detta är en beprövad och enkel lösning, men den uppenbara nackdelen är att 

kompressorer drar mycket el. Adiabatisk kyla är en mer miljövänlig metod som kan minska behovet 
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av kompressorkyla eller i vissa fall istället för kompressorer. Adiabatiska kylaggregat använder sig av 

vatten för att förstärka kyleffekten genom att bespruta luften med vattendimma, som sedan sänker 

lufttemperaturen ytterligare när den förångas och höjer luftfuktigheten. Varför denna till synes 

energieffektiva metod inte används i stor utsträckning framgår inte. 

Så frikylan som den bara drar luft igenom för att kyla den förstärks när det är 

riktigt varmt ute, då blåser vi ut färskvatten [...] till en vattendimma. Så då får vi 

en adiabatisk kyleffekt, och det är därför de är så effektiva. Den gjorde att vi fick 

extra effektivitet på de här kylsystemen. (Bergman, 2013) 

Men tittar man på modern kyllösning så ska det inte finnas några freoner eller 

kompressorer i den här delen av världen. Sen om man kör geokyla eller air to air 

med lite spets med adiabatisk kyla. Med såna lösningar så behöver man inga 

kompressorer och freon och annat, och det är klart att det är en vinst. Å andra 

sidan måste man gå upp en hel del i temperatur idag i datahallen för att klara 

frikylan året runt egentligen. (Ahlin, 2013) 

Beroende på om det finns ett fjärrkylenät i närheten av den aktuella fastigheten kan datahallen 

kopplas på den lokala fjärrkylan från ett närliggande energibolag. Fjärrkylan ses som ett miljövänligt 

alternativ där datahallen inte behöver någon egen framställning av kyla. En nackdel med fjärrkyla är 

att driften av datahallen förlitas på energibolagets stabila drift. Även fast det kan tyckas vara 

osannolikt att fjärrkylan skulle ta slut eller sluta fungera på annat sätt, är det ändå en risk 

datahallsdriftarna inte vill ta i onödan.  

Jag tror man ska vara självförsörjande på kyla, för jag menar, blir vi utan kyla i 5 

minuter på de här effekterna så blir det härdsmälta. Det blir så varmt så då 

stannar servrarna. De har ju inbyggt skydd moderna servrar så istället för att 

grilla diskar och processorer och minnen osv så stänger ner sig helt enkelt. Det 

är bättre det än att de brinner upp. Så är det. Det blir ju katastrof, och det går 

fort. (Kjellin, 2013) 

Fjärrkylan anses också vara en sämre lösning för datahallar då det är problematisk att skicka tillbaka 

returvattnet med rätt temperatur, och energibolagen kan ta ut avgifter för returvatten utanför det 

önskvärda temperaturintervallet. Beroende av läget finns det även möjlighet att utnyttja havs- eller 

sjövatten för att kyla. 

Det är en kostnadsfråga. Fjärrkylan är inte så fördelaktig för datahallsanvändare 

eftersom vi vill ha, åtminstone traditionellt sett när vi kört, lite kallare 

datahallar, då har vi lämnat tillbaks för låg returtemperatur. Då har vi fått betala 

en straffavgift till Fortum för det. [...] [Fortum] tar sjövatten och tar rätt dyrt 

betalt för det. Vi har också sjön här utanför. Ibland kan det kännas tokigt att 

betala de avgifterna som Fortum faktiskt tar bara för att pumpa kallt vatten från 

viken. (Ahlin, 2013) 

5.5.3 Geokyla 

Ett komplement som tas upp i större utsträckning i marknadsanalysen är geokyla. En kyllösning 

bestående av geokyla och frikyla kan helt eliminera behovet för kompressordrift för att kyla en 
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datahall. Dock finns det främst fyra anledningar till varför aktörerna tycker att geokyla är en lösning 

som inte är värd att använda i drift av en datahall. 

Geokyla som ett komplement för frikyla är enligt uppfattningen bland samtliga aktörer en bra lösning 

i teorin, men på grund av att investeringskostnaden är så hög och behovet av spetskyla relativt litet 

är det en lösning som inte är attraktiv på marknaden. Den höga investeringskostnaden verkar vara 

oförenlig med det ROI som de som bygger datahallar eftersträvar och därför går det inte ihop 

ekonomiskt. Det är svårt att motivera geokyla ur ett ekonomiskt perspektiv på grund av 

datorhallarnas livslängd, särskilt när tekniken är relativt obeprövad inom datacenterbranschen, även 

om den använts inom andra områden. Vidare kan det finnas ett samband med att de datacenter som 

byggs inte utnyttjar sin fulla kapacitet direkt, utan numera byggs ut stegvis för att dela upp 

investeringskostnaden. Detta utvecklas vidare senare i marknadsanalysen. 

Nästa faktor som spelar in är fastigheten och datacentrets läge. Det måste finnas något utrymme för 

borrhålen, exempelvis en parkeringsplats. Står datahallen i ett bebyggt område finns ingenstans att 

placera borrhålen. 

Ja, [den stora investeringskostnaden] är det som bromsar. Annars skulle vi nog 

se mer av det tror jag (Karlsson, 2013) 

Det var ingen av leverantörerna som föreslog [geokyla] och det är en teknik som 

är lite kostsammare investeringsmässigt. Den blir dessutom mindre lönsam ju 

längre norrut i landet du kommer tack vare att du kan använda frikyla mer. 

(Bergman, 2013) 

Ingen av de här tre som vi anlitade hade valt att lägga fram en sån geo-lösning 

[...]. Så jag blev lite förvånad, men uppenbarligen var det så att det var av rent 

ekonomiska aspekter som gjorde att, borrkostnader etc., att det blev för dyrt för 

att ställa fram en sån lösning. Man skulle inte vinna offerten. Vi hade trots allt 

en parkering här ute, vi hade förutsättningarna fysisk för att kunna ha en geo-

lösning. (Alnesjö, 2013) 

Högre driftstemperaturer och Sveriges goda förutsättningar för att utnyttja frikyla nästan hela året i 

stora delar av landet har minskat behovet av ett energieffektivt och miljövänligt komplement till 

frikyla. En geokylelösning blir då mer av en lyxprodukt för en anläggning än något som tillför särskild 

nytta och besparing hos företaget. 

Tillsammans innebär dessa faktorer att geolösningar sällan offereras av datahallsbyggarna, sina 

energimässiga och kylmässiga fördelar till trots. Än så länge har endast en stor aktör, Telia, 

omfamnat tekniken vilket de har haft möjlighet till tack vare deras tradition av långsiktiga och 

resursintensiva investeringar. 

Nej vi tycker att på just våran breddgrad så är uteluften förträfflig att använda. 

Vi räknar med kompressordrift mindre än 5% av årets dagar. Även 

sommarnätter är relativt kalla här. Och frågan är alltid vad man får för effekter 

om man tittar på energibrunnar så att säga så kan de bli mättade med tiden, 

man vet inte riktigt. (Kjellin, 2013) 
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Nej med geokyla har vi inte byggt själva. Vi har tittat på det vid ett par tillfällen 

men inte sett att vi får riktigt får ihop det [ekonomiskt]. (Berggren, 2013) 

Bland aktörerna som deltog i undersökningen var det en datorhallsägare som utnyttjade ett befintligt 

markslingesystem när de flyttade in i en fastighet. Trots att de var mycket nöjda så var det aktörens 

uppfattning att en liknande lösning aldrig hade sanktionerats om inte slingorna redan hade funnits. 

En del av slingssystem var för tillfället ute av drift vilket dessutom kan peka på underhållsaspekten 

som ännu en negativ aspekt vid geolösningen. 

Jag tror inte att då när vi byggde att vi hade fått genom att, det är en stor 

investering. Med tiden så lönar det sig ju garanterat, men i och med att det 

redan fanns här och det bara var att komplettera med växlare och lite rör. 

(Belfrage, 2013) 

5.6 Driftstemperaturer 
Eftersom kompressorkyla drar så pass mycket energi så är det önskvärt för datahallsdriftarna att 

ersätta denna kylmetod. De andra spetskylemetoderna är oftast stora investeringar eller ytterst 

beroende av yttre omständigheter. Då är ökad användning av frikyla det alternativ som samtliga 

respondenter ser som den bästa lösningen, men för att kunna använda frikyla i större utsträckning 

behöver temperaturerna i datahallarna höjas. 

Vilken rumstemperatur som används i datahallarna varierar. Detta har i marknadsanalysen 

definierats till driftstemperatur eftersom det avser vilken temperatur som används för att kyla 

servrarna, snarare än vilken temperatur det är i rummet. Dessa två temperaturer behöver inte 

nödvändigtvis vara samma eftersom det även kan förekomma att rummet fungerar som en varm zon, 

och kylan istället är koncentrerad till en innesluten korridor. Vad som anses vara en lämplig 

driftstemperatur skiljer sig åt. Det beror på hur datahallen har designat och dimensionerats. Bland de 

olika aktörerna handlar det mycket om tycke och smak vad som är en hög eller låg driftstemperatur. 

Det finns inget rätt svar på vilken temperatur som är den bästa. 

Förr skulle de ha 18 grader i datahallen. Nu har du varma och kalla gångar, du 

har inkapslat och inte inkapslat, du har, ja det finns hundra varianter på det här 

snart. Förr var det väldigt enkelt. (Johansson, 2013) 

Argumentet för att höja driftstemperaturen är att det sparar energi i arbetet med att kyla ned den 

varma luften. Eftersom frikyla är en så dominant och önskvärd kylmetod så påverkar det vilken 

temperatur du kan och bör ha för att kyla tillräckligt samtidigt som frikyla ska kunna användas 

maximalt. En högre driftstemperatur ökar dessutom temperaturdeltat gentemot uteluften vilket gör 

att kylningen blir effektivare. 

Den anläggningen kan du kyla med frikyla upp till en utomhustemperatur till 

ungefär 14-15 grader. När vi är klara, vi håller på finjusterar systemet, så skall vi 

klara en utomhustemperatur upp mot 18-19 grader. (Lundén, 2013) 

Det finns dock även kvar en mentalitet om att det bör vara kallt i en datahall, eftersom det varit så 

tidigare. Men aktörerna på marknaden blir mer och mer medvetna om nackdelen med att ha en kall 

datahall, att driftskostnaderna blir högre. Även om aktörerna blir mer och mer medvetna om för- och 

nackdelar med olika rumstemperaturer så finns något slags mental gräns som säger att det är väldigt 
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varmt om temperaturen ligger över 20 grader. De som har sin utrustning i hallen blir väldigt oroliga 

för att utrustningen inte kommer klara av det, trots att några graders höjning egentligen inte är 

någon fara för serverutrustningen. Vissa aktörer som exempelvis Telia och Nasdaq OMX med egna 

datahallar har förstått detta och testar själva att använda sig av högre driftstemperaturer i sina 

hallar, och kör utan problem med 24 grader i dagsläget. 

Det här kravet på att det ska vara kallt, det kommer faktiskt ifrån förr när man 

hade hålkortsmaskiner, då behövde det vara en viss temperatur och viss 

luftfuktighet för att pappret skulle hålla rätt kvalitet. Sen har det levt kvar i 

branschen sedan dess, och så har man till slut börjat ifrågasätta det, "varför ska 

det vara 21 grader? Varför kan det inte vara varmare?" och så har det rullat 

vidare. (Berggren, 2013) 

Allt är dock inte enbart fördelar med att köra med högre temperaturer, säkerhetsmarginalerna 

minskar och det gäller att förstå vilka risker som finns för att utrustning inte ska gå sönder. 

Så såg vi hur lång tid det tog innan man kom upp i kritiska nivåer som i det här 

fallet råkar vara 36 grader, en 18-gradig ökning. Det tog 7 minuter och 10 

sekunder. Då inser man att risken när man har så mycket energi på liten yta kan 

om man inte är medveten om det och hanterar det på ett bra sätt, ge 

konsekvenser vad gäller design. Problemet när temperaturerna blir så höga. 30 

grader är inga problem, men över 50, 60, 70 grader då riskerar du att elda upp 

elektroniken. (Lundén, 2013) 

Att förlita sig på den buffert som byggs upp genom att ha svalare luft i datahallen är dock en falsk 

säkerhet enligt respondenterna. Även om det tar längre tid att värma upp ett rum från 20 grader än 

från 25 grader till en kritisk nivå så är det ändå väldigt korta tidsspann det handlar om, vilket i 

realiteten inte på egen hand kan förhindra att ett fel i kylsystemet orsakar ett driftstopp. 

5.7 Köldbärartemperaturer 
För att kyla ner luften i datahallen används en likvid köldbärare från kylaggregaten. Vilken 

temperatur denna kyls ner till skiljer sig precis som inneluftens driftstemperatur, men vilken 

köldbärartemperatur som används i anläggningarna, och varför, är det inte alla datahallsansvariga 

som har koll på, utan detta är något som främst tas hänsyn till vid designen av datahallen. 

Köldbärartemperaturen inom branschen har på senare år höjts avsevärt. Köldbärartemperaturer har 

sedan de tidigaste datahallarna haft en standard kring sju grader in på kylvätskan och tolv grader ut 

på returvätskan, dagligt kallat 7/12. En köldbärartemperatur på 7/12 är en industristandard inom 

kylbranschen. De senaste åren har denna temperatur ökat i nya datahallar till kring femton grader in 

och tjugo grader ut, 15/20. Anledningarna till att köldbärartemperaturerna numera kan höjas är att 

serverutrustningen som ska kylas klarar av att driftas i en högre temperatur, samt att dagens 

kylaggregat också klarar av högre köldbärartemperatur med bibehållen kylkapacitet och 

energieffektivitet. 

Det bästa sättet att spara energi det är ett köldbärarsystem, alltså vattenburen 

kyla. Normalt sätt så dimensionerar de här systemen för en vattentemperatur 

på 7/12. Men vi tittar på att lyfta den till 14/22, vilket innebär att vi sparar 

massor av energi på mindre kompressordrift. (Hellberg, 2013) 
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Vi försöker komma så långt upp som det går. Det varierar beroende på, men vi 

går så långt upp som det bara går egentligen. Jag skulle tro att vi är uppe 

någonstans runt 20 grader idag. (Berggren, 2013) 

De nominella värdena vi pratar om när vi presenterar produkterna är 7 gradigt 

vatten in och 12 i returen. Men vi har även räknat på projekt där man kanske 

har uppe mot 20 grader. Man kanske jobbar med 20/23. (Andersson, 2013) 

En högre köldbärartemperatur är direkt kopplat till att det går åt mindre energi för att kyla ner 

köldbäraren. Höjning av köldbärartemperaturen fungerar då som ett steg i sänkning av 

driftskostnader och för att åstadkomma bättre energieffektivitet, bland annat med hjälp av frikyla. 

Högre köldbärartemperaturer innebär att frikyla kan utnyttjas i större utsträckning, eftersom följden 

blir att gränsen där uteluften blir för varm för att kyla köldbäraren höjs. De högre nivåerna har inte 

standardiserats och är mycket beroende av fastighetens infrastruktur och även vilka komponenter 

som utgör hårdvaran i datahallen. Datahallsägare måste anpassa köldbärartemperaturen efter vad 

som är möjligt att drifta hallen med. Av den anledningen finns det väldigt många olika nivåer på 

köldbärartemperaturer i dagens datahallar. 

Utomhusaggregaten kan ha typ 15 grader och kylare i hallen [innetemperatur] 

typ 23 grader. Det innebär att frikyla kan användas upp till 15 graders 

utetemperatur. (Gillerstrand, 2013) 

När man ska vara i en befintlig byggnad, så får man anpassa sig till vad 

byggnaden har för rör osv. Då får man modulera kylaggregatet därefter. Oftast 

12-15 grader där någonstans. (Andersson, 2013) 

Ett effektivt luftflöde är en förutsättning för att kunna höja köldbärartemperaturen. En varmare hall 

betyder att det är ännu viktigare att utrustningen som ska kylas inte drabbas av kortslutningar i 

luftflödet. Därför blir datahallens design kritisk. Möjligheten till att utnyttja en högre 

köldbärartemperaturer beror därför på renovering eller nybyggnation, där kylutrustningen kan 

dimensioneras rätt. 

Köldbärarsystemet är en del av fastighetsinfrastrukturen, och därför ingår det i vissa fall inte som en 

del av datacentret om fastighet räknas som en separat verksamhet.  I de fall köldbärarsystemet är 

integrerat med en större fastighet med kontor eller liknande kan det dessutom användas för att 

återvinna värme från datahallen, vilket sparar energikostnader i lokaluppvärmning. 

Vi gör det i det här huset till exempel, vi tar returen från våra köldbärarsystem 

och trycker in i en värmepump, öser upp temperaturen och skickar runt den i 

huset. Så vi tar till vara på rätt mycket av vår spillvärme från datahallen. (Ahlin, 

2013) 

Är utrustningen dimensionerad för varmare köldbärare så innebär det inga större investeringar att 

höja köldbärartemperaturen i en datahall. Den enda nackdelen är om ett befintligt system inte klarar 

högre temperaturer med bibehållen energieffektivitet eller kylkapacitet, då krävs en nyinvestering. 

Vid nybyggnation måste ett köldbärarsystem ändå designas och då kan denna nackdel försummas. 
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5.8 Investeringar 
Investeringar i datahallar visar sig bero till stor del på de övervägda lösningarnas möjlighet att sänka 

driftskostnaderna. Den initiala kostnaden för inköpet anges vara mindre sett över hela livslängden 

och prioriteras inte lika högt. De inköpsansvariga har dock tak för hur stora de initiala kostnaderna 

kan bli, så allt handlar inte om enbart låga driftskostnader. 

Besluten gällande investeringar tas, i de fall det framkommit i intervjuerna, av företagsledningen. Där 

beslutas vad målen för investeringen är och de ekonomiska ramarna, därefter får olika mer tekniskt 

orienterade och specifikt datahallsinriktade ansvaret att hitta, jämföra och välja tekniska lösningar 

som passar för behovet. Detta innebär att tekniska fördelar som lägre energiförbrukning, högre 

kylkapacitet, längre livslängd och så vidare är av stort intresse när val av utrustning sker, men dessa 

faktorer kan ändå få kompromissas om den initiala investeringskostnaden faller utanför projektets 

ekonomiska ramar.  

Trenden på marknaden är dock att allt fler aktörer ser att den initiala kostnaden är relativt liten sett 

över den totala kostnaden över produktens livslängd, en lägre driftkostnad kan ganska snabbt spara 

in en högre initialkostnad. Därför blir det mer fokus på att försöka få en låg driftskostnad, OPEX, 

snarare än en låg investeringskostnad, CAPEX. Dock fortsatt inom de ekonomiska ramarna som sätts 

av ledningen. Denna utveckling nämner en av respondenterna syns tydligt i Sverige och 

Skandinavien, men är långsammare i andra europeiska länder där aktörer inte fokuserar på att det 

finns pengar att spara i längden. På den svenska marknaden har aktörer insett att det kostar lite mer 

för att få bättre produkter av högre kvalitet, och de är beredda att betala lite mer för att få detta. 

Primärt så kan det vara att kunden tycker att det låter ju jättebra, men 

initialkostnaden är för hög. […] Alla vill ju ha jättefina anläggningar men till sist 

backar vi tillbaka till ekonomin. (Hellberg, 2013) 

När du gör det här på rätt sätt och tittar på olika kyllösningar så kan man se att 

någon kanske är billigare att köpa men efter 2 år ungefär exempelvis så är en 

dyrare investering intjänad och då börjar man spara pengar. Det beror lite på 

vem kunden är, ibland är man jättepressad ekonomiskt inköpsmässigt och då 

måste man gå på det billigare alternativet. Ibland, när det går som det ska, så 

gör man ett klokt val och går på något som är något dyrare men som blir mycket 

mer energieffektiv. (Berggren, 2013) 

Om man tittar på saker och ting över tiden så blir primära installationen ganska 

liten i förhållanden till driftskostnaderna framöver. […] man ser mest på den 

primära, initiala kostnaden, ”oj, det här va himla dyrt att bygga datahallen, vad 

kan man ta bort?”. Ser man sen när man har pratat lite med dem och tittar på 

vad kostar det egentligen att driva det här, och då tittar vi på att det är rätt 

produkter som håller energikostnaderna nere. (Hellberg, 2013) 

Att en energieffektiv lösning är dyrare i inköp är dock inget som ska tas för givet. Branschen är så 

pass prispressad att det istället kan bli leverantörens marginaler som blir lidande av att tillverka 

dyrare och energieffektivare lösningar. 
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Om det finns ekonomiskt utrymme så kan det ibland gå att töja lite på de ekonomiska ramarna för att 

kunna nå andra mål. Om det är en specifik teknik som efterfrågas så kan det gå före, även om priset 

fortfarande spelar en stor roll i val av leverantör. En annan anledning kan vara om företaget strävar 

efter en grön profil vilket kräver än mer energieffektiva produkter och lösningar. Detta måste då 

återigen gå via ledningen som godkänner ett sådant förfarande och större ekonomiska medel för att 

uppnå dessa gröna mål. För att diskutera ökade ekonomiska medel för att uppnå vissa önskemål har 

en respondent som projektledare haft möten med en styrgrupp, men detta är beroende på hur det 

individuella företaget lägger upp sin verksamhet. Trots en dyrare produkts tekniska fördelar så 

används en ekonomisk kalkyl över lösningar i olika prisnivåer för att bedöma om en dyrare lösning 

kan vara gynnsammare för företaget i längden. 

Jag har haft en budget att jobba efter, och i vissa fall har vi då tagit högre 

kostnader för att få en mer miljöeffektiv hall efter att vi utvärderat alternativ på 

till exempel kylsystem. (Bergman, 2013) 

I vissa specifika fall finns andra faktorer som har ännu högre prioritet än både drifts- och 

investeringskostnad, men i slutänden handlar även det om ekonomi och för att få verksamheten att 

bli lönsam. Ett exempel är inom börsverksamheten där fördröjningar mellan olika servrar starkt 

påverkar prestandan i överföringssystemet, vilket är den största attraktionsfaktorn hos kunderna. 

[Latency] är ett av de viktigaste kriterierna, det kanske överstiger både 

tillgänglighet och kostnad. Jag menar, om vi inte kan få affären att funka så 

spelar det ingen roll om colo [co-location] är gratis. (Ahlin, 2013) 

Ett vanligt sätt att hålla nere CAPEX samtidigt som tekniska fördelar som medför lägre OPEX inte 

försummas är att bygga modulärt, skalbart. Att bygga upp en datahall i steg och fylla på med 

utrustning vartefter hallen fylls med servrar och kapacitetsbehoven ökar innebär att 

investeringskostnaden istället delas upp och tas lite i taget, samtidigt som det kan medföra andra 

fördelar som att verkningsgraden kan hållas hög och senaste tekniken kan användas. Framför allt 

UPS:er tappar mycket i verkningsgrad när lasten sjunker en bit under maxlast, och att då investera i 

flera UPS:er i steg innebär att de under hela uppbyggnadsfasen kan hållas nära sin optimala last. För 

att underlätta framtida kapacitetsuppgraderingar förbereds ofta infrastrukturen redan i den 

inledande investeringen. Rör för kylmedium dras i förväg och plats för kylaggregat, UPS:er och 

ställverk förbereds, för att sedan snabbt och smidigt kunna ställa in fler servrar när behovet finns. 

Absolut, [att bygga i steg] är så man måste jobba. Annars investerar man ihjäl 

sig. Plus att det hela tiden kommer ny teknik, du vill inte köpa på dig en massa 

gammal teknik som du ska leva med, utan du vill hela tiden ha det senaste. Så 

en mojäng vi köper idag är inte bäst på marknaden om ett år, så är det ju. 

(Kjellin, 2013) 

Den tekniska livslängden på utrustningen uppskattar samtliga intervjurespondenter ligger runt 10-15 

år på kylaggregaten. Det är i grunden inga komplicerade produkter och det sker inte ett märkbart 

slitage, utan det finns endast ett behov av grundläggande kontinuerligt underhåll och fläktbyten. En 

längre livslängd är inte alltid att eftersträva eftersom tekniken går framåt, och det vanligaste på 

marknaden är en ekonomisk avskrivningstid på ungefär sju år för hela datahallen. Överlag anses det 

då efter sju år finnas ny teknik som är energisnålare så att en ny investeringskostnad vägs upp av 
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minskade underhållskostnader och energikostnader. Vid större investeringar kan en längre 

ekonomisk livslängd räknas med, vilket kräver mer eftertanke i hållbarheten i de material som 

används och hur energieffektiv lösningen är. 

Om vi tittar på de flesta datahallar som folk har kört igång så har de ju använt 

dem rätt länge. Mycket längre än vad de trott, och troligtvis har de skrivit av 

dem på mycket kortare tid. Vi har ju inte valt 10 år som avskrivningstid på den 

här utrustningen heller utan den ligger lite kortare, men vi bedömer ju ändå att 

vi kommer kunna använda den minst 10 år. (Bergman, 2013) 

De flesta kunderna som vi pratar med, de vill ha en return on investment på 

nånstans mellan 3 och 7 år. Är det längre blir det svårt att motivera ett köp. […] 

Saker förändras hela tiden. Därför blir det problematiskt med för långa 

återbetalningstider (Berggren, 2013) 

Tittar du sen ur ett miljöperspektiv och ett driftekonomiskt perspektiv så skulle 

jag säga att du ligger idag på nånstans mellan 7-8 år innan det är lönsamt att 

byta ut sakerna för att du får så mycket lägre driftskostnad. (Flodin, 2013) 

Har en produkt ännu inte levt sin förväntade livslängd så är det dock svårt för den driftsansvarige att 

få ekonomiska medel till att byta ut den för att få en nyare och effektivare produkt. Eftersom den nya 

produkten innebär en ny avskrivning och den gamla avskrivningen fortfarande finns kvar så innebär 

den sänkta energiförbrukningen ändå ingen sänkt kostnad totalt sett. 

Att ta en högre investeringskostnad för att få en lägre driftskostnad är dock inte helt enkelt att räkna 

på. Investerade pengar hade kanske kunnat användas till något annat med högre avkastning och 

återbetalningsperioderna kan bli för långa, vilket kan få företagets kortsiktiga vinst att bli lidande. 

Detta synsätt har delvis att göra med den så kallade kvartalsekonomin som är rådande hos aktiebolag 

och företag som har huvudsäte i USA. 

Självklart finns det i styrelsen ett problem med långa återbetalningstider som är 

kapitalintensiva. Företagets kortsiktiga avkastning måste också beaktas. Detta 

blir en balansgång. (Gillerstrand, 2013) 

Den mängd kapital man slipper investera dagen 1, för att kunna möta ett visst 

behov, de pengarna kan man ha en alternativ användning för. Sen kan man 

räkna räntor på de pengarna också. (Karlsson, 2013) 

Det finns flera energieffektiviserade tekniska lösningar som vi utifrån ett 

miljöperspektiv tidigare har kunnat implementera beroende på att vi haft en 

stabil ägarform. Tyvärr kan man väl säga att det har skett en förändring i och 

med börsnotering. Vi har inte samma resurser idag som tidigare. […] 

Börssystemet stimulerar tyvärr inte till någon långsiktighet. Långsiktiga 

infrastrukturinvesteringar kan ju ge en pay-off i ett 10–20-årsperspektiv och då 

blir det svårt. Men är investeringshorisonten 1-3 år så blir det enklare. (Lundén, 

2013) 
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5.9 Motiv till energieffektivisering 
Avsnittet redovisar olika motiv till varför aktörer inom branschen väljer att energieffektivisera, hur 

motiven samspelar, samt hur stor tyngd de har gentemot varandra. Att sänka driftskostnaderna har 

framkommit tidigare i analysen, men det finns även andra faktorer som är viktiga att belysa. 

Ekonomi och miljö råkar gå hand i hand i datacenterbranschen vad gäller energieffektivisering, vilket 

är lyckosamt för alla inblandade aktörer. Det förenklar beslutet att vara grön och skapar en hållning i 

branschen som favoriserar Grön IT. Dock vill respondenterna poängtera att det är ekonomin som 

kommer i första hand vid beslut om energieffektivisering. 

Eftersom miljö och kostnad går hand i hand så är det så att, du kan kalla det för 

vad du vill, du kan kalla det för låga driftskostnader eller bra miljö. Just i det här 

fallet går de hand i hand så det är en enkel modell. (Ahlin, 2013) 

Det är flera som är intresserade av att ha en miljöprofil, men om jag ska vara 

helt ärlig så är det väl så att de flesta kunderna, det som verkligen betyder 

någonting i slutänden, det är pengarna. Så om man kan spara pengar så är det 

intressant. Det är väldigt få som är intresserade av att betala mer än man 

behöver bara för att få en grön teknik. (Berggren, 2013) 

Energieffektivisering sänker automatisk driftskostnaderna i en datorhall, eftersom allt drivs av 

elektricitet. Den elen som köps in till en datahall utöver till nyttolasten är nödvändig då den bidrar till 

att kyla och skapa redundans. Om den kan minskas utan att äventyra driftsäkerheten innebär det 

dock en direkt besparing på elkostnader. Detta skapar incitament för att vara duktig på att 

effektivisera sin datahall. 

Avsaknad av incitament har visat sig innebära att möjligheter till energieffektivisering i vissa fall 

försummas. Bland datahallsägare så kan det ses i de fall där el och fastighetshyra har kopplats ifrån 

datahallen. Att datahallen blir mer effektiv redovisar ingen besparing eller annan positiv påverkan för 

datahallen och det finns således inget incitament för att sänka elkostnaderna. Fasta kontrakt mellan 

fastighet och datahall eller datahall och serverägare skapar dessutom inget incitament för att hjälpas 

åt för att energieffektivisera om inte alla aktörer inblandade gynnas av energieffektiviseringen. 

Det spelar ingen roll om vi monterar utrustningen baklänges eller, det blir inget 

incitament för oss att göra rätt. I nya avtal så tar vi alltid upp den punkten att 

om vi drar vårt strå till stacken, att vi tätar, vi har rätt luftflöden och så så tjänar 

vi båda parter på det. (Ahlin, 2013) 

Att datahallen är billigare att drifta och blir miljövänligare ger följaktligen marknadsmässiga fördelar i 

form av lägre priser gentemot kunder och möjligheten för kunden och datahallsägaren att kunna 

skylta sitt företag som miljövänligt. Det förekommer dessutom företag som väljer att sätta 

miljöaspekten före kostnadsaspekten för att de vill uppfattas som miljövänliga, vilket indikerar på att 

det finns en tro på att detta är ett bra sätt att vinna marknadsandelar. Eftersom en hög driftsäkerhet 

numera tas för givet, används miljökomponenten i större utsträckning hos datahallsägare och 

datahallsbyggare som ett sätt att bli mer attraktiva hos kunder. 

Det beror ju på vem som ska ha [datahallen]. Är det en datahall som ska sälja 

plats så vill du ha så lågt tal som möjligt, och det är en marknadsföringsgrej då. 
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Är det [de själva som använder hallen] så vill de ha lågt PUE-tal, men samtidigt 

vill de ha låg energiförbrukning för att driften kostar. (Johansson, 2013) 

Innan 2000-talet då pratade man nästan bara tillgänglighet och tillförlitlighet till 

99,9999 osv. Det är givetvis fortfarande en jätteviktig parameter, men det har 

blivit mycket mycket mer fokus på energieffektivitet och driftskostnader och 

såna saker. Man tar nästan det andra lite grann för givet. (Kvist, 2013) 

Det har nästan mer varit så att driftskostnaden varit sekundär, att vi fått ner 

den, och att vi fått en mer grön profil har varit en minst lika viktig orsak till att vi 

kunnat ta en högre kostnad för att få en bättre lösning. Miljön har alltså varit 

viktigare än den driftskostnadsbesparing som också gjort då. (Bergman, 2013) 

Datahallsägarna är dock inte intresserade av att köpa en teknik endast för att den är grön. Det krävs 

fler fördelar för att motivera ett inköp eftersom en grön lösning med högre energieffektivitet ger 

intrycket av att innebära ett större CAPEX. Då måste detta kompenseras med ett lägre OPEX. De 

aktörer som har ingått i denna undersökning har i sina projekt tagit fram kalkyler som talat för att 

energieffektivisera trots högre investeringskostnad eftersom det sänker driftskostnaderna markant. 

Sen är det inte alltid så att just miljöargumenten till slut fäller avgörandet, så är 

det definitivt inte. Det är en totalbedömning som görs från fall till fall. Men i 

vissa lägen har miljöargumenten gjort att investeringar stoppats och på 

motsvarande sätt har andra projekt fått grönt ljus pga. bra miljöskäl. (Lundén, 

2013) 

Trots de positiva aspekterna med att energieffektivisering så är det viktigt att ha i åtanke att 

energieffektivisering inte på något sätt får rubba driftsäkerheten i en datahall och förhindra att 

datahallen levererar de IT-tjänster den förväntas leverera. 

Om jag säger så här, miljömässiga aspekter det är en väldigt positiv bi-effekt. 

Det är inte den primära drivkraften, det måste jag vara ärlig att säga, för det 

handlar om att sänka kostnader. Och att skapa förutsättningar för högre kvalitet 

i våra IT-tjänster. (Edebrandt, 2013) 

Tidpunkten när ett företag väljer att energieffektivisera sin datahall är viktigt att beakta. Att byta ut 

utrustning mitt under avskrivningstiden bara för att energieffektivisera kräver en kalkyl som kan visa 

på stora besparingar. Däremot vid uppgraderingar eller nybyggnationer visar det sig att 

miljöargument väger relativt tungt, särskilt när de kan kopplas med ekonomiska vinster eller 

kostnadssänkning. 

Så länge man investerar i nånting som ger lägre driftskostnader och det är en 

fördel för miljön så är det bra, då är det busenkelt. […] men att gå in mitt under 

den här livscykeln och försöka plocka ut någonting och stoppa in någonting mer 

miljövänligt bara för att det är miljövänligt så blir det svårare. (Ahlin, 2013) 

En positiv aspekt vid energieffektivisering som endast en aktör belyste är det minskade behovet av 

reservkraft. Eftersom driftsäkerheten är såpass kritisk i en datahall måste de ha reservkraft för att 

säkerställa driften dygnet runt, året om. Med en lägre energiförbrukning kan datahallens 
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strömförsörjning dimensioneras lägre vilket innebär att dyrbar utrustning som dieselgeneratorer, 

batteribackuper och liknande kan skalas ner. Vid vissa fall kan då motivet för energieffektivisering bli 

en ren säkerhetaspekt eftersom driftstop kan ha katastrofala konsekvenser och det blir lättare att 

tillhandahålla reservkraft. 

Men det finns också ett säkerhetstänkande bakom här. [...] Idag är det så att det 

här finns kritiska system som absolut inte får gå ner nån gång. Det innebär att 

om strömmen skulle gå på ett datacenter eller motsvarande och man inte har 

backupkraft, reservkraft, då blir det katastrofala problem för samhället, 

infrastruktur, kommunikationssystemlösningar. (Lundén, 2013) 

Ett incitament för energieffektivisering som endast belysas av de större aktörerna i undersökningen, 

IBM och Telia, är socialt ansvar och CSR. Dessa aktörer ser det som deras skyldighet att ta ansvar och 

försöka minska deras påverkan. Miljöpolicys och miljöansvariga hjälper företag att styra sin 

verksamhet mot att prioritera miljöaspekter. Förutom att vara moralisk och etisk så ger det 

dessutom god PR om företaget lyckas med sitt miljöarbete. 

Vi var väldigt tidiga med att inse att vi har en påverkan eftersom vi är ganska 

stora som bolag, och att vi också har ganska mycket kunskap att bidra med till 

samhället just för att göra samhället bättre [...] det finns en koppling mellan 

miljöprestanda och ditt ekonomiska resultat och hur kunden uppfattar dig som 

bolag. (Lundgren, 2013) 

5.10 Viktigaste åtgärder för att energieffektivisera 
Flera olika metoder för att uppnå energieffektiv kylning har redan redovisats, men det är även viktigt 

att betona vilka åtgärder respondenterna anser är viktigast att fokusera på för att nå dit. Samt 

huruvida andra åtgärder utanför själva kylningen bör ses över för att uppnå en överlag energieffektiv 

datahall. 

5.10.1 Kyla 

I en traditionell datahall är det en väldigt stor del av energin som går åt till kylning, och detta är något 

som alla intervjurespondenter är medvetna om. De menar därför att för att sänka driftskostnaderna 

och energiförbrukningen så är det vid just kylningen som fokus behöver ligga. 

Eftersom någonstans runt 50% i den traditionella hallen går till kylning, så är det 

naturligtvis där man vill lägga krutet. Det handlar dels om hur man hanterar 

kylan inne i datahallen, just med det här med mix mellan varm och kall luft osv. 

(Karlsson, 2013) 

Att använda sig av frikyla i så stor utsträckning som möjligt är en viktig del i att få kylningen 

energieffektiv. Det vanliga har tidigare varit att köra med kompressorkyla, vilket drar mer energi. Det 

finns då några aspekter som kan ses över. Dels handlar det om att använda sig av högre 

temperaturer både i datahallen och i köldmediet vilket tagits upp tidigare i analysen, men även 

geografiskt läge kan påverkas i vissa fall. I de fall en ny datahall planeras kan temperaturdata 

användas för att utse en lämplig geografisk plats där frikyla kan användas i största möjliga mån. 

Det är det enklaste sättet och det svaret man får från nästan alla när man frågar, 

”Ja men då sätter vi ut ett antal såna här kombinerade kylmaskiner”. Det är 
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ganska mycket ett standardsvar som vi fick av flera leverantörer som vi frågade. 

I slutänden handlar det om hur effektiv frikylan är, för att minska 

kompressoranvändningen, det är det som avgör hur effektiv datahallen är. 

(Bergman, 2013) 

När frikylan ändå inte går att använda så används ofta kompressorkyla som så kallad spetskyla. 

Eftersom kompressorer drar mycket energi kan andra lösningar för spetskyla övervägas för att bli 

energieffektivare, så som tidigare nämnda geokyla, havsvatten med flera. Flera av dessa lösningar 

kräver specifika förutsättningar utanför anläggningen vilket då måste utvärderas, exempelvis om det 

finns sjö- eller havsvatten i närheten. Ibland kan det också vara så att det finns lokala faciliteter 

tillgängliga som går att utnyttja och som inte ens övervägts från början. 

Medan vi bygger och ska dra in extra fiber och lite högspänning så inser vi att 

det finns rör inlagda i asfalten. [...] Så jag tänkte det här måste vi kunna använda 

på något sätt, det här markslingesystemet, så vi lagade upp det. [...] Det är 

ganska enkelt, om det är tillräckligt kallt ute i backen så är det bara tre pumpar 

som går i gång. Och så går varma vätskan i en bypass till värmeväxlarna. Så vi 

skickar ut värmen i backen. (Belfrage, 2013) 

5.10.2 Luftflöde 

När det kommer till vad som går att göra med kylningen för att få den energieffektivare är det främst 

separeringen mellan varm och kall luft som gäller, vilket återigen alla intervjurespondenter 

påpekade. Detta har att göra med dels det faktum att kylningen blir effektivare ju större 

temperaturdelta mellan kylmediet och varmluften är, men även för att luften som ska kyla 

utrustningen blir så kall som möjligt när den inte blandas med redan uppvärmd luft.  

Förutom de olika metoder för att separera varm och kall luft som redan redovisats tidigare i 

analysen, finns det även små knep att ta till. Exempelvis att förse alla serverrack med blindplåtar. Att 

sätta blindplåtar i serverracken ser till att luften inte kan gå några genvägar mellan den varma och 

den kalla uppdelningen, utan måste gå den avsedda vägen genom en server eller annan utrustning 

och användas för kylning. För datahallsägare är det bättre att sätta dit dessa blindplåtar själva istället 

för att förlita sig på att kunderna gör det, så inte luftflödet störs om de slarvar.  

Nu har vi sett att våra kunder inte gör det. Nu gör vi tvärtom. Istället för att be 

kunden installera blindplåtar så idag när vi levererar rack till kunder så fyller vi 

till 100% racken med blindplåtar. Sen får de ta bort de som de behöver. Sen 

håller vi koll på det. Det är en kostnad vi förmodligen gör vinst på, därför PUE-

talet sjönk. (Alnesjö, 2013) 

Generellt är datahallens luftflöde den gemensamma faktorn, men hur luftflödet bör se ut är något 

som skiljer sig från hall till hall och beroende på vilken densitet serverracken har. Det blir då 

komplicerat att veta hur utrustningen ska placeras för att förbättra luftflödet i en datahall. Detta är 

ett problem i äldre hallar, att luftflödet inte beaktats tillräckligt, vilket kan medföra att det finns en 

stor potential för energieffektivisering i dessa datahallar. 

Att beräkna luftflöden och tryck och allt det här, det är väldigt komplext faktiskt. 

Och det påverkas av det som händer i omgivningen, flyttar du på golvplattor till 

exempel så ändrar du på statiska tryck och du kan få en helt ny situation. Jag har 



Examensarbete: MARKNADSUNDERSÖKNING INOM DATACENTERBRANSCHEN 

49 
 

ibland själv [...] varit ute och mätt i datahallar och då kan man faktiskt komma 

till situationer där du har baksug i en golvplatta. D.v.s. att istället för att det 

kommer upp luft så sugs luften ner. (Karlsson, 2013) 

En vanlig situation som både datahallsägare och -byggare uppger är att datahallsägaren inte vill att 

kylutrustningen ska ta någon plats från de inkomstgivande serverracken. Genom att skala ner 

kylaggregatens fysiska storlek frigörs utrymme till fler servrar, men detta får negativ inverkan på 

luftflödet som då gör att kylningen blir ineffektiv. Istället är det energieffektivare att använda sig av 

större kylaggregat och lägre luftflöde. 

[Datahallsägare] vill att aggregaten ska ta så liten plats som möjligt. Men då får 

du oftast höga luftflöden och höga tryckfall. Nu börjar de väl fundera lite på 

"Varför har vi så höga [tryckfall], hur kan vi sänka det?", "Vi får kanske släppa 

lite på aggregatet". (Johansson, 2013) 

5.10.3 Reglering av system 

Ett steg i energieffektivisering som ökar i popularitet och som hälften av respondenterna nämner 

som en viktig del i effektiviseringsarbetet är att ha så kallade smarta system. Det är system där 

utrustning som fläktar, kompressorer, UPS:er och pumpar regleras automatiskt efter hur lasten och 

temperaturerna ser ut precis i detta ögonblick med hjälp av sensorer. Detta gör att utrustningen inte 

behöver jobba lika hårt om behovet minskar, vilket minskar energiåtgången och slitaget. 

5.10.4 Strömförsörjning 

Förutom kylan och dess distribution är strömförsörjningen en viktig faktor när det gäller att 

energieffektivitet, och då främst UPS:er som behövs för att säkerställa att utrustningen får en 

avbrottsfri strömkälla. Eftersom det här steget kommer så tidigt i kedjan av hur elektriciteten 

används i datahallen så har även en liten skillnad i effektivitet här har stor inverkan på de totala 

förlusterna. Förlusterna i strömförsörjningen blir till värme som måste kylas bort, vilket då ökar 

belastningen på kylanläggningen och i sin tur ökar energiförbrukningen och förlusterna ännu mer. 

Det finns nyare UPS:er att få med en verkningsgrad på 99%, jämfört med ett genomsnitt på 90% av 

de som används idag, och utbredningen av dessa högeffektiva UPS:er förväntas öka de närmsta fem 

åren. 

I tidigare tekniska lösningar [på UPS:er] så hade du en ganska dramatisk 

reducering av verkningsgraden när man kom ner på 50% last eller du kanske var 

nere i 80% verkningsgrad eller ännu värre. Då gick ju mer än 20% åt ren förlust, 

som inte gjorde annat än att skapa massa värme som i sin tur måste kylas bort. 

Det finns otroligt mycket ineffektiva anläggningar där ute. (Kvist, 2013) 

5.10.5 Driftsäkerhet 

Det finns dock begränsningar i hur långt energieffektiviseringen kan gå. I den här branschen är 

driftsäkerhet och tillgänglighet högsta prioritet. Hade inte de energieffektiva produkterna kunnat 

garantera driftsäkerhet i klass med andra alternativ så hade de inte varit aktuella ens när fokus ligger 

på att ha en grön image. 

Hade inte de här energieffektiva lösningarna kunnat säkerställt tillgängligheten, 

då hade de inte blivit aktuella. (Bergman, 2013) 
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För att säkerställa driftsäkerheten så används olika mycket redundans, och just redundans är en av få 

saker som inte samverkar med energieffektivitet eftersom det i praktiken innebär att ett extra 

system står på tomgång redo att hoppa in om ett ordinarie system skulle fallera. Alternativt att två 

parallella system bara arbetar till 50% för att kunna klara av hela lasten om det ena fallerar, vilket då 

sänker verkningsgraden jämfört med om de går på full last. 

Allting är en fråga om hur mycket redundans du vill ha hela tiden. För pratar 

man steg 1 och 2, då kan du vara väldigt grön, men går du upp på 3 och 4 då ska 

du ha redundanser på det dubbla på allting och då blir du inte effektiv, och det 

är ett val man måste göra. (Flodin, 2013) 

Hur mycket redundans som ska finnas är dock mer en övervägning kan det uttydas ifrån 

intervjurespondenterna. N+1, där det finns en extra modul per system, är “branschstandard” och 

anses räcka gott och väl. Ett fåtal aktörer vill dock ha 2n med en komplett säkerhetsuppsättning. De 

fallen verkar det främst bero på egna dåliga erfarenheter eller särskilda krav på datahallen. 

Redundansnivå kan även användas i marknadsföringssyfte. 

Vi kör generellt n+1 förutom på UPS:er där försöker vi köra 2n. Anledningen till 

det är att vi har haft incidenter under åren där man har eskalerande fel, om man 

har 5 UPS:er parallellt till exempel och så är det en som går ner och så ska de 

andra ta lasten och sen svänger hela systemet till och så dyker en UPS till och så 

har man bara 3. (Ahlin, 2013) 

N+1 är kanske det effektivaste sättet som vi ser då. För då får man lite 

overhead. Det finns ju dem som bygger 1+1 också och då har man ju dubbelt så 

mycket mot vad man egentligen behöver för att kunna säkerställa att allting på 

1-sidan ska kunna ramla bort och då kan b-sidan köra allt vidare. Men det är ju 

ett väldigt dyrt sätt att bygga på. (Bergman, 2013) 

5.10.6 Helhetstänk 

Effektiviseringsarbetet gynnas av att inte enbart stirra sig blind på effektivisering av ett visst område, 

utan att istället se på systemet som en helhet. Alla komponenter är tillsammans delar i det totala 

systemet, och förändringar inom de olika områdena blir beroende av varandra. 

Man måste tänka utanför boxen. Det är så typiskt ingenjörer att man löser 

problemet i den här lilla lådan men man ser inte världen runt om. (Lundén, 

2013) 

Exempelvis så medför energieffektiva servrar att de kan packas tätare, vilket då gör att deras 

sammanlagda kylbehov koncentreras på en liten yta. Att lösa detta på energieffektivast möjliga sätt 

kräver att samtliga delar ses över, och inte bara att extra fläktar sätts in som drar mer energi och 

även påverkar luftflödet negativt. 

Det finns faktiskt nackdelar och det har att göra med att när man försöker få ner 

storleken så för att öka energieffektiviteten, men det innebär också att man 

ökar värmeproduktionen på en mycket mindre yta. Ökad drifttemperatur på 

servrar, i routrar, och datamängder genererar alltid en energiutveckling, det går 

inte att komma ifrån. Energin måste ur processorn på något sätt. […] "Ja men 
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vadå? då stoppar vi in några extra fläktar", man ökar kylbelastningen och 

kylfokuseringen på just de här platserna, men det är inte systematiskt och en 

långsiktigt bra lösning. (Lundén, 2013) 

För att energiförbrukningen för hela verksamheten totalt sett, är att ta till vara på värmen som 

alstras i datahallen. Istället för att bara kyla ner denna så kan den återvinnas och användas för att 

värma upp annat, genom att exempelvis använda den till intilliggande kontorslokaler, eller att koppla 

upp sig på fjärrvärmenätet. 

Du har alltid ett konstant kylbehov, men vintertid kan du kanske ha ett 

värmebehov nånstans. Då kan du sälja värmen och tjäna pengar på den. Sen får 

du en spillprodukt som är kyla då, som du driver datahallen med då. Ja man 

måste ju se helheten. (Johansson, 2013) 

Fundamentalt så går energin till kylningen åt eftersom det finns utrustning som ger alstrar värme. 

Kan utrustningen effektiviseras så att kylbehovet minskar så minskar även energibehovet i 

kylanläggningen som en direkt följd. Exempelvis kan olika serverarkitekturer eller lagringsmetoder 

användas beroende på vilket användningsområde det handlar om. 

Då kan du välja utifrån vad för laster du ska köra så kan du välja andra 

servertyper och arkitekturer. Allt är inte bara Intel-baserat utan det finns andra 

arkitekturer som du kan köra också i ett serverperspektiv. Du kan ha olika typer 

av lagring. Lagringssystemen behöver inte bara vara disk, utan det kan finnas 

tape och du kan bygga en struktur kring det som minskar energiåtgången. Som 

en bandrobot till exempel om du har arkiv och sådana saker, ju mer du kan 

flytta till tape desto mer energi sparar du. (Lundgren, 2013) 

5.10.7 Mätning 

Ett viktigt komplement till effektiviseringsarbetet är att kunna se var i anläggningen det finns 

utrymme, eller framför allt behov av, att effektivisera. Det behövs också medel för att se resultatet 

av utförda åtgärder, och bedöma deras effekter. Detta kräver att effektförbrukningen mäts på ett bra 

sätt, och att datahallsdriftaren förstår vad som kan utläsas. Effektförbrukningen kan sedan användas 

för att räkna ut ett PUE-värde som ger en indikation på hur bra datahallen tar till vara på den energi 

som den förses med. PUE-värdet används sedan för att jämföra om olika förändringar i systemet 

medför positiva eller negativa konsekvenser, och även hur stora de är.  

5.11 Mätetal 
För att veta hur en datahall presterar krävs ett mätetal, och det vanligaste för att se hur effektivt 

elektriciteten används är PUE. Åsikterna kring detta mätetal går dock isär där kritiken ligger i att 

metoden förbiser många yttre faktorer så att jämförelse mellan olika hallar blir skevt. Det saknas 

dock lämpliga konkurrerande mätetal. 

PUE är det dominanta mätetalet i branschen och är ett mått på hur energieffektiv en datahall är. 

Mätetalet PUE ger upphov till blandade känslor bland respondenterna. PUE kan och ska endast 

användas för att mäta sin egen hall. Det är även beroende på vad hallens syfte är huruvida ett PUE-

tal kan anses vara en bra eller dålig metod att mäta enligt. Trots detta används PUE i dagsläget ändå 

som en referenspunkt vid jämförelse mellan datahallar, där ett PUE-tal över 2 anses vara dåligt och 
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under ca 1,4 som ett bra värde. Vad detta PUE-tal inte lyckas förmedla är bland annat vad hallen 

producerar och om överskottsvärmen återanvänds. 

Men det man ska komma ihåg är att PUE egentligen är något man kan använda 

sig av internt, i sin egen verksamhet om man kan förbättra, hur mycket man har 

förbättrar och så. Inte att jämföra med andra anläggningar för att 

förutsättningarna är så olika. (Karlsson, 2013) 

Det som kommer in där också är till exempel det här med om man bara tittar på 

PUE-talet så är det bara kopplat till energianvändning. Det har ju ingenting 

egentligen med effektiviteten i datahallen som sådan att göra. Alltså vad kan du 

leverera? (Mankenskiöld, 2013) 

Vissa ställen så tar du tillbaka, återvinner till fjärrvärmenätet också vidare. Du 

ger energin tillbaka, tar vara på värmen osv och då får du nästan sämre PUE 

värden än i vissa fall. (Andersson, 2013) 

På grund av begränsningarna med PUE är det ett mätetal som enkelt kan manipuleras. Det finns flera 

sätt att sänka eller ändra sitt PUE-tal utan att egentligen skapat ett större värde ekonomiskt eller 

miljömässigt. 

Höjer man temperaturen på luften in i servern så betyder det att serverns 

fläktar får jobba hårdare. Då har man ju flyttat PUE-värdet så att säga. Du gör 

ett mindre jobb på den mekaniska sidan vilket gör att servern får jobba hårdare, 

serverns interna fläktar. Då är det helt plötsligt på den så kallade nyttiga sidan. 

Skulle du istället sänka temperaturen så betyder det att du får en större 

belastning på den mekaniska sidan men eftersom servern får kallare luft så 

behöver den inte vispa sina interna små fläktar lika mycket. Så lite grann är det 

så att man kan fula rätt mycket med de här siffrorna just med att servern får 

jobba hårdare eller mindre. (Ahlin, 2013) 

Stoppar du in väldigt dåliga datorer som drar mycket ström så kommer du få ett 

bättre PUE-värde. Jag tror att man ska använda det till det det är tänkt till, 

effektivisera sin datahall, det är det som är intressant. (Berggren, 2013) 

Trots PUE-talets begränsningar är det ett effektivt verktyg för att mäta egen förbrukning och 

användas som ett förbättringsverktyg. Genom att mäta före och efter en förbättringsåtgärd går det 

att få en bra indikation på förbättringsåtgärdens faktiska påverkan. En kontinuerlig PUE-övervakning 

används för att kontrollera datahallens energieffektivitet på årsbasis.  

Utifrån ett inköpsperspektiv så tror jag att man ser ett krav som handlar om 

effektivisering, oftast i form utav att man ska redovisa PUE-tal. (Mankenskiöld, 

2013) 

Inom vissa verksamheter kan det finnas ett behov av ett annat mätetal menat för att jämföra 

datahallar, vilket i dagsläget saknas. Bland exempelvis kommuner sker liknande IT-drift i flera olika 

lokaler och det finns incitament för att öka effektiviteten tillsammans, men det krävs en metod för 

inbördes jämförelse för att kunna arbeta bättre med effektiviseringsåtgärder. Bland konkurrerande 
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verksamheter inom privat sektor finns inte detta behov då produktionen inom en datahalls skiljer sig 

avsevärt från aktör till aktör. Det är dessutom i många fall för den övriga driften av verksamheten, 

ogynnsamt att samarbeta. Ur ett leverantörssynsätt vore ett jämförande mätetal en 

marknadsföringsaspekt för att sälja in olika lösningar till en datahall. 

Data Center Infrastructure Management, DCIM, dras fram av en aktör som ett sätt att förvalta sin 

datorhall. DCIM innebär att datahallen övervakas digitalt så att energisystemet kan styras och 

effektiviseras på ett bättre sätt. Erfarenheter och statistik från den kontinuerliga övervakningen kan 

ge input till ett effektiviseringsarbete. Det kan användas för att förbättra luftflöden och kontrollera 

racken och deras effektbehov mer noggrant, så kallad intelligent kapacitetsplanering.  

5.12 Marknadsföring 
Aktörerna inom datacenterbranschen använder sig till stor del av klassiska marknadsföringsmedel, 

som reklam och mässor. Andra viktiga moment är att ha direkt kontakt med kunder genom försäljare 

och att ha referensanläggningar att visa upp. Valet av leverantör handlar till stor del om prestanda, 

och mindre om långvariga partnerskap och miljöaspekter. 

5.12.1 Marknadsföring 

I marknadsföringen inom datacenterbranschen utnyttjar aktörerna alla tillgängliga kanaler för att nå 

ut till varandra. Det vanligaste sättet branschen kommunicerar sina nya tekniska lösningar är genom 

att ställa upp på mässor och seminarier som de olika branschorganisationerna arrangerar. 

Det är via mässor och det är kontakter, genom att vi söker upp eller folk söker 

upp oss. Dels genom att prata med andra människor i övriga delar av världen 

och hur de löser, hur de gör, hur ser de på det? Sen att man söker på mässor, 

man söker i tidsskrifter. Man söker nya på internet och så. Det är på samma sätt 

när folk söker upp oss. De ser oss på mässor eller pratar med andra människor. 

(Johansson, 2013) 

Datahallsbyggare och leverantörer bedriver direktförsäljning inom nätverk för att nå fram till olika 

aktörer. Leverantörer av enskilda produkter (rack, UPS:er, CRAC) använder sig dessutom av kända 

grossister inom branschen för att sälja sina produkter. Direktreklam förekommer dessutom och det 

har även förekommit att aktörer har letat upp lösningar på internet och därigenom kommit i kontakt 

med olika lösningar. 

Dels så har vi säljare som åker runt i Sverige träffar partner och installatörer och 

kunder. Sen har vi även alla grossister som finns, [där] säljer vi också det 

ordinarie sortimentet, men även datacentersortimentet. (Andersson, 2013) 

Vi tittade på nätet helt enkelt på det här med chimney racks. Även, vi tittade på 

Youtube och där blev vi övertygade om alla fördelarna med konceptet, och just 

den här effektiva separeringen mellan varm och kall kapsling. Intel har ju kört 

40kW i labbet och fick helt ok resultat, så det är en outstanding kylteknik helt 

enkelt. (Kjellin, 2013) 

5.12.2 Referensanläggningar 

Gällande beställning och uppförande av en ny datahall såg alla responderande datahallsägare och 

datahallsbyggare i undersökningen möjligheten att se en referensanläggning, antingen färdig datahall 
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eller produkt i drift, som en förutsättning för att investera i en teknologi. Detta för att det är kritiskt 

att kunna lita på utrustningen. En ny produkt kan inte garantera för livslängden, men att se den i drift 

skapar ändå en större säkerhet för att produkten kan leva upp till den teoretiska prestandan. 

De produkter vi väljer har vi sett fungera någonstans och har även fått 

genomgång av det. Då har vi stödfunktioner, och då försöker vi hitta de bästa 

funktionerna i den totala anläggningen. (Hellberg, 2013) 

Vi utgår alltid från teknisk information. För att byta teknik eller leverantör 

besöker vi dem och vill se anläggning i drift. Vi tar även referenser för att få 

oberoende synpunkter. Livslängd och driftsäkerhet är ofta svårt att bevisa när 

det gäller ny teknisk utrustning – här får man ofta ta en risk för en 

förhoppningsvis större nytta. (Gillerstrand, 2013) 

Vad som kan definieras som en referens bland de olika aktörerna varierar. En av datahallsägarna i 

undersökningen uppgav sig ha gått på muntliga referenser vid val av teknik till sin senaste datahall, 

eftersom tekniken endast fanns i drift i USA. De kontaktade då de amerikanska aktörer som använde 

sig av tekniken och frågade om deras synpunkter kring tekniken, vilket räckte som referens i det 

fallet. 

Bland aktörerna finns det ett incitament att skapa referenshallar. En väl genomförd och modern hall 

kan användas som en ny referens. Datahallsägare vill gärna visa upp sina nya hallar för att framstå 

som moderna och energieffektiva, vilket då sammanfaller med datahallsbyggarnas önskemål att få 

visa upp tekniken för nya potentiella kunder.  

[Att visa upp referensanläggningar] är jättevanligt, det är också något som vi 

använder normalt sett. Och kunderna är väldigt stolta när de köpt någonting av 

oss så vi kan visa upp det. (Berggren, 2013) 

Stora aktörer som har egen forskning kan själva implementera sina nya lösningar och tekniker. 

Aktörer som Telia, APC och IBM har då möjlighet och vilja att visa vägen och bli en referens åt andra. 

Att en av dessa aktörer ställer sitt varumärke bakom en lösning är ett väldigt starkt argument för 

dess funktion. 

Det är klart, det är ingen som vill vara först, men det beror på vad det är för 

teknik också. Är det någonting helt revolutionerande som vänder upp och ner 

på det mesta då är det ju så att vi är ganska snabba på att tillämpa det själva, i 

och med att det finns stor potential att göra stora besparingar internt och då 

använder vi ju det som en referens gentemot kunden. (Lundgren, 2013) 

5.12.3 Leverantörer 

De datahallsbyggare som har medverkat i denna undersökning har alla upplyst att de gärna håller sig 

flexibla vid val av produktleverantörer. Detta för att ha möjlighet att snabbt kunna använda sig av en 

ny teknik som de anser har stor potential. De stora datahallsbyggarna inom branschen, Enaco och 

Coromatic, har båda affärsmodeller som bygger på att de kan vara flexibla med val av utrustning och 

produkter, vilket de uppnår genom att inte ha några fasta partneravtal. Detta görs för att bättre 

kunna leverara skräddarsydda lösningar till de enskilda kunderna. 
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Vi jobbar med stora leverantörer som självklart ligger långt fram i utvecklingen, 

men för oss gäller det att alltid ha koll på vad även andra gör på marknaden så vi 

kan se hur marknaden och produkterna utvecklas. (Berggren, 2013) 

Vi har inga agenturer. Enaco kan erbjuda de produkter som vi tycker passar bäst 

per anläggning. Det är lite våran styrka, att vi jobbar mycket med kunskap. [...] 

Varje anläggning är unik i sig. Och då kan vi använda rätt produkt till respektive 

anläggning. Hade vi vart låsta till en agentur så hade vi fått ta produkterna hos 

den här agenturen, så då kan vi välja fritt. (Hellberg, 2013) 

En annan stor datahallsbyggare inom branschen, APC Schneider, utvecklar och tillverkar i princip all 

sin utrustning in-house och har således svårt för att ta åt sig produkter utifrån. Däremot så lägger de 

betydligt mer resurser gentemot andra datahallsbyggare på utveckling, och i kraft av att de är ett så 

stort globalt företag lyckas de att hänga med i teknikutvecklingen. 

Det finns även en rådande uppfattning bland datahallsbyggarna och datahallsägarna att det är bäst 

att hålla sig till kända leverantörer. Hur leverantörer väljs kan också grunda sig i tidigare lyckade 

samarbeten. Det finns också ett visst intresse bland datahallsbyggare att använda sig av leverantörer 

som kan visa upp att de arbetar miljövänligt, även om pris och prestanda är huvudkriterierna. 

Datahallsbranschen verkar dessutom till viss del vara begränsad på alternativa leverantörer, vilket 

minskar möjligheten att hitta en produkt som uppfyller alla önskemål kring pris, prestanda och miljö. 

Ja det är pris och prestanda. Men vi skulle aldrig köpa grejer från någon som vi 

uppenbart ser gör saker som är dåligt för miljön. (Berggren, 2013) 

Vi har försökt använda oss av svenska leverantörer. […] Vi har tittat på vad de 

har certifiering, ISO och miljö exempelvis. Så det är väl det, men fokus har mest 

varit på prestanda och att vi kan få nånting att leverera så fort som möjligt. 

(Kjellin, 2013) 

Det finns en begränsad mängd leverantörer av t.ex. UPS:er av den storlek som vi 

behöver. Det påverkar naturligtvis analysen om vi inte hittar alternativa 

leverantörer att spela ut mot varandra. Då måste vi inleda samarbeten i stället, 

men får svårare att pressa priser. (Gillerstrand, 2013) 

Att göra en komplett LCA för en produkt är i dagsläget inget som görs i datacenterbranschen. Miljö är 

således inte något som gås in på djupet vid val av produkt och leverantör, utan det som prioriteras 

inom datacenterbranschen är själva driften och att få ner kostnaden i det steget. 

Däremot den totala analysen där man tittar på hela tillverkningskedjan, det har 

jag bara varit med om något enstaka fall faktiskt. Men det är möjligt att det 

kommer. (Karlsson, 2013) 

Beroende på kompetensnivån hos beställaren av en datahall finns det olika grader för hur aktiv deras 

roll i projekteringen av en hall är. Aktörer som tar en aktiv roll är gärna med och tar fram en teknisk 

specifikation och väljer specifika lösningar de föredrar för sin datahall. Dessa aktörer torde ha stor 

kännedom till precis vilka krav de vill uppfylla och kan därför ställa bättre krav gentemot 

produktleverantörerna och därmed hjälpa till att driva fram nya och bättre lösningar. En annan 
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strategi är att ställa lösa krav till datahallsbyggarna och låta de offerera en lösning som sedan kan 

utvecklas i samarbete. 

Vi brukar göra så att vi frågar på en hall ganska löst, vi bara pratar om skåp och 

kW och säger ungefär vad vi ska ha. Sen låter vi dem komma med en lösning så 

ser vi lite grann hur deras offert ser ut, vad de har för ingående komponenter. 

[…] Dels så vill vi se om de har något vi kanske inte vet om än som kan ge oss 

någonting. Skulle vi peta för mycket skulle vi kanske missa en väldigt bra lösning. 

Vi får också en känsla för om de kan och vet sina saker, vi kanske inte ska 

använda dem över huvud taget om de kommer tillbaks med någonting yxigt 

med gammal teknik och så vidare. (Ahlin, 2013) 

Om kunden tvärtom inte har den kunskapsnivån eller resurserna att de kan eller vill vara med och 

bestämma över specifika detaljer är det vanligt att de väljer att överlåta hela ansvaret till en 

datahallsbyggare. De kan då projektera för hela datahallen och även ta ansvar för själva driften av 

anläggningen, antingen själva eller agera mellanhand så produktleverantören tar hand om servicen. 

En del är jätteduktiga tekniskt och en del är inte så duktiga tekniskt så det är 

inte alltid de har kunskaperna för att avgöra det tekniska utan tittar i första 

hand på prislappen. Då måste vi hjälpa till och förklara det tekniska. (Berggren, 

2013) 

Vi går in och tar driftansvar, kunden äger sin anläggning, men vi går in och 

driftar den. (Hellberg, 2013) 

Vad leverantörerna levererar beror på kravställaren. En leverantör kan ligga i framkant, men för att 

få ut miljövänliga produkter med bra prestanda så måste oftast kraven komma från beställaren. En 

leverantör av en kyllösning har inget eget incitament för att sänka elförbrukningen utan ska bara kyla 

bort en viss mängd värme. Således måste kraven ställas på hur värmen ska kylas bort och inte endast 

att den ska kylas bort. Krav från datahallsägare om energieffektivitet skapar vågor i hela branschen 

och ställer krav på produktleverantörer att utveckla effektivare produkter. 

Idag är det inte så att den som levererar kyllösningen har ett incitament att få 

ner energiförbrukningen, utan de ska se till att de når en viss kylmängd. 

(Lundén, 2013) 

Det är där poängen ligger, vi tillhandahåller bara efter ett behov. (Johansson, 

2013) 

För att underlätta vid utbyte av produkterna anges bakåtkompabilitet som en viktig faktor att ta 

hänsyn till vid produktutveckling. Kunder kan vara oroliga för att behålla en produkt en längre tid på 

grund av risken för reservdelsbrist. Att ta fram nya produkter som är bakåtkompatibla med äldre 

produkter öppnar för större möjligheter för kunden att uppgradera sin utrustning tidigare eller 

senare än planerat, och det minskar även lager- och logistikkostnader för leverantörer. 

5.13 Påtryckningar externt och internt 
Påtryckningarna för att driva utvecklingen inom branschen sker både inifrån företagen och utifrån av 

andra aktörer. De senaste fem åren har utvecklingen fått en stor skjuts genom att Grön IT blivit ett 
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fenomen, vilket har medfört att medvetenheten och viljan att själva bli miljövänligare och minska sin 

energiförbrukning ökat. Hur stor påverkan är från specifika organisationer är dock begränsad, och det 

krävs incitament inifrån företaget för att utvecklas. 

Grön IT är det vi pratar om idag. Det finns inget annat. Sen är det bara vilken 

storlek på PUE talet. All energibesparing över huvudtaget är på allas läppar idag. 

Det är ingen som säger nej jag vill köra det här istället, jag behåller mina gamla. 

(Hellberg, 2013) 

Åsikterna huruvida påtryckningar utifrån företagen har en stor inverkan på valet av grönare 

utrustning eller inte skiljer sig mellan de olika intervjurespondenterna. Bland respondenterna är det 

ingen som menar på att det finns några större påtryckningar från organisationer utifrån att arbeta 

miljövänligare. Däremot finns organisationer som driver fram utvecklingen genom att göra djupare 

undersökningar och mätningar för att sedan sprida resultaten av dessa, vilka har större inflytande. 

Den organisation som nämns oftast är ASHRAE, American Society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers. Sju av intervjurespondenterna uppger att utvecklingen mot allt högre 

driftstemperaturer har drivits av ASHRAE i och med att de tar fram rekommendationer för vilka 

temperaturer som är lämpliga. 

Vi anpassar oss löpande till ASHRAE, och trenden är ju att servrarna klarar allt 

högre temperaturer. (Gillerstrand, 2013) 

Även Datacenter Dynamics förekommer i flera intervjuer, också det en stor amerikansk 

branschorganisation. Green Grid nämns men inte alls i samma utstreckning, vilket kan ses som en 

aning förvånande då det är en organisation med stora aktörer i ryggen som bland annat Microsoft 

och Intel, och som ligger bakom mätetalet PUE som alla intervjuade är bekanta med. Utöver dessa 

amerikanska organisationer finns även svenska som kan anses ha en drivande påverkan på den 

svenska branschen, där den främsta är EKO. EKO är ursprungligen Enacos kundorganisation som 

senare blivit oberoende från Enaco och samlar hela branschens aktörer. De samlas ett par tillfällen 

per år för att hålla och lyssna på föredrag om bland annat ny teknik inom området, samt för att 

nätverka. 

Den här EKO-föreningen har egentligen i uppdrag att utbilda och nätverka inom 

datahallar. […] EKO är en typisk svensk förening med användare som det finns 

inom det mesta. ASHRAE och de här det är mer standarder och så, Uptime 

Institute är en annan som håller på trixar. Sen finns det fler som Grön IT och 

Datacenter Dynamics. Oftast vill de, de vill nästan alltid tjäna pengar. Att vara 

medlem i Uptime Institute kostar väl 20-30 000 dollar om året, att vara medlem 

i EKO ger kanske inte samma värde men det kostar 500 kr om året så det är en 

viss skillnad. (Ahlin, 2013) 

Förutom ASHRAE, är uppfattningen bland respondenterna är att dessa organisationer inte har någon 

reell påverkan, utan att det är inom företagen eller i kontakten med kunder och leverantörer som 

utvecklingen av produkter och lösningar drivs framåt. 

Om man tittar på ASHRAE så har de ett rekommendationsdokument där de 

rekommenderar temperaturer, delta-T osv. Så de har påverkan, de andra är 
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kommersiella jippon egentligen, det handlar ju bara om att sälja produkter. 

(Flodin, 2013) 

Däremot är de överens om att mycket av den drivande kraften bakom utvecklingen inom 

datacenterbranschen kommer från servertillverkarna, exempelvis HP och Intel, som i sin tur främst 

finns i USA. När servrarna utvecklas anpassas branschen utifrån de nyare förutsättningarna. 

Det är servertillverkarna som i mångt och mycket styr alltihop var vi ska landa på 

övriga bitar. Och eftersom de stora servertillverkarna är amerikanska så är det 

där borta allting händer i princip. (Flodin, 2013) 

Myndighetskraven på att ligga i framkant i denna bransch uppfattas som inte så hårda idag, så det är 

inget som driver utvecklingen hos företag. Det kan dock vara en bidragande faktor till resonemanget 

att medvetenheten kring miljöfrågor och energiförbrukning inom branschen ökat, att det blivit på 

modet. Vad som kan ha en inverkan är reglering kring användandet av specifika material och 

liknande begränsningar. 

Det finns en förväntansnivå numera på att vi ska vara det [miljövänliga], men 

det är ingenting nytt för oss eftersom vi har jobbat med den här frågan sen -71 

på ett kontrollerat sätt. (Lundgren, 2013) 

Vi märker ju att våra kunder blir mer och mer medvetna. De ställer ju frågor, 

bryr sig mer som "vad har ni för diesel i era elverk?", en sån fråga skulle man 

inte få för 5 år sen. […] Sen kommer myndighetskraven och den delen. Att man 

ska hushålla med el. Kraven ökar så är det. (Kjellin, 2013) 

Större aktörer är också med och utformar nya standarder som ska uppmuntra till en utveckling mot 

hållbar it. De bedriver också forskning inom området och publicerar upptäckterna. Arbetet med att ta 

fram dessa standarder för hur företag ska kunna arbeta med grön och hållbar IT sker genom 

samarbeten med olika aktörer. Det finns bland annat två tekniska kommissioner för detta i Sverige, 

TK215 som riktar sig mot datacenter och elanvändning, samt TK550 som utgår från ISO 14001 och 

miljöledningssystem men är anpassad för datacenterbranschen. Det finns även en standard på 

europanivå som är under utveckling. 

Det finns även ett internationellt arbete, standardisering, som startade lite efter 

det vi gjorde här i Sverige. Och vi är inte med i det arbetet. Vad jag förstår så har 

de inte jobbat som oss med fokus på ledningssystem utan de har valt att 

fokusera mer på tekniska standarder. Och ett sånt underarbete som pågår är 

just kring hållbara gröna datacenter. (Nordin, 2013) 

Standarderna har som mål att både bidra med en mall för hur aktörer kan arbeta energieffektivare 

inom denna verksamhet, men även att belysa vinsterna med detta utanför branschen, så kallad 

Greening by IT där it används för att energieffektivisera hela verksamheten. 

Vi försöker lyfta de här frågorna, bland kommuner till exempel har vi varit ute 

och pratat mycket. Vi har föreslagit att de ska lägga motioner på politisk nivå. 

Att de lyfter upp det här som en viktig fråga. Det finns generellt väldigt stor 

potential i kommuner till exempel att göra förbättringar som är både 
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ekonomiska och miljöförbättringar. Så där har vi en viss påverkan. Sen finns vi 

med i standardiseringsarbetet. (Nordin, 2013) 

Störst påverkan verkar åtminstone komma internt inifrån det egna företaget. Att ledningen och de 

anställda alla förstår att en viss sak ger fördelar i längden, och inte för att någon utifrån säger att det 

är så det måste göras, därför är det också det de som försöker påverka branschen också försöker 

förmedla. 

Det är därför jag fokuserar ganska mycket av min tid på effektivitet och 

energifrågor. När jag får miljö att synka ihop med ekonomiska argument och 

identifierar effektivitetsfördelar så kan min röst ha ganska stor betydelse. 

(Lundén, 2013) 

Incitamentet är också väldigt viktigt. Varför ska vi göra det här? Varför ska vi 

göra en förändring? Så är det otroligt viktigt att lyfta fram ett incitament som 

funkar. […] ”neej men elkostnaden ingår i hyran”. Då kan vi naturligtvis säga 

såhär ”jaha vad bra, men kan du tänka dig då att om du sätter upp en mätare, 

om du då kan gå till din fastighetsägare och säga såhär, “jag tänker sänka min 

elförbrukning med x antal procent per år, hur kommer det att se ut med min 

hyra?””. Incitamentet måste vara bra, annars blir det ingenting. (Mankenskiöld, 

2013) 

5.14 Framtidsutsikter 
Framtidsutsikterna för teknikutveckling inom branschen spänner över olika områden. 

Respondenterna har olika uppfattningar om vad som kommer växa och de pratar om både effektivare 

kylaggregat, likspänning, serverutveckling, högre driftstemperaturer, vattenkylning, högre densiteter 

och konsolidering av datahallar. 

Vid frågan om framtidsutsikterna kring själva kylaggregaten som används i datahallarna så är det 

ingen som ser en betydande utveckling med ett paradigmskifte. Det är snarast så att de tror på en 

inkrementell förbättring av produkterna som gör dem effektivare, men inte så pass att det blir en 

drastisk förändring mot nuvarande aggregat. Istället är det inom andra områden som de intervjuade 

ser en stor potential, främst då inom serverutvecklingen och en övergång till likspänning istället för 

växelspänning. Problemen med att gå över till likspänning i en hall som är i drift är dock att det inte 

nödvändigtvis är bakåtkompatibelt, och att för att inte riskera icke önskvärda stopp så krävs ett 

parallellt system vid övergången, vilket då blir dyrt. Det betyder att det främst är vid nybyggnation 

som likspänning är ett reellt alternativ, men det saknas idag garantier från tillverkarna för att 

säkerställa driften. Redan idag finns utrustning som kan drivas med likspänning. Det vore därför ett 

rimligt antagande att inom 10 år, då all övrig utrustning bytts ut på grund av den tekniska 

livslängden, ha all utrustning i en datahall kompatibel med likspänning med garantier från 

tillverkarna. 

Där måste man säga att senaste halvåret har den hänt väldigt mycket. Nu 

erbjuds det till och med nätaggregat, med fulla garantier. Det går alldeles 

utmärkt att köra in likström i moderna switchade nätaggregat till vilken server 

som helst i stort sett. Problemet är att du inte har garantier och så. Det är inte 
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med leverantörens godkännande och vi som co-location-leverantör vi vet ju 

aldrig vad kunderna kommer dragandes med. (Kjellin, 2013) 

Angående driftstemperaturerna i datahallarna så förutspås det att de kommer fortsätta höjas. För att 

vidare driva på denna utveckling förutsätts i sin tur att servertillverkarna utvecklar produkter som 

klarar av högre temperaturer utan att bli överhettade, samt att de helt enkelt lämnar garantier på att 

de ska klara högre temperaturer. Med höjd driftstemperatur och energieffektiva servrar minskar 

kylbehovet, och kylsystemet i en datahall skulle då kunna övergå till att bli en ren ventilationslösning. 

Det handlar mycket om servertillverkarna vad de vill och inte vill, och om vi 

tittar på vad servertillverkarna nu håller på med så är det att se till att servrarna 

klarar av mycket högre temperaturer. Det är ju för att vi inte ska behöva 

kylmaskiner över huvud taget, det man vill åt är man ska kunna kyla allting med 

bara luft, egentligen ventilation. […] Det som jag ser framför mig inom de 

närmsta 5-10 åren är att vi kommer sluta kyla datahallar och hela kylbiten 

kommer försvinna och bara bli fläktlösningar. (Flodin, 2013) 

Servrarna ger värme. Men frågan är om servrarna är så optimerade som de 

kunde vara? Det är där poängen ligger, vi tillhandahåller bara efter ett behov, 

men är de så optimerade som de kunde vara? (Johansson, 2013) 

En alternativ framtidslösning för kylning kan vara att använda sig av vattenkylning direkt i servrarna, 

eftersom vattenkylning i sig är effektivare på att leda på värmen jämfört med luftkylning. Problemen 

där ligger i att utveckla kopplingar som underlättar installation och underhåll, samt minimerar risken 

för skadliga vattenläckage i elektroniken. Idag är serverägarna vana vid att kunna flytta på servrar 

väldigt enkelt. Med vattenkylning krävs vattenledningar ända in i servern där varje koppling är en 

potentiell källa till skadligt vattenläckage, vilket gör flytten av servern mycket svårare och mer 

riskfylld. 

Vattenkylning fast lite mer sofistikerad och kopplingsgrejer och sådär, men det 

kommer ta tid det också innan det accepteras. Är det något kunderna är rädda 

för så är det att få in vatten. [...] Du kyler direkt på processorn, mycket högre 

temperaturer. Du får en mycket högre temperaratur på returvattnet. Så att 

kopplingen blir direkt mellan, du slipper luften och luften är ingen bra ledare. Så 

det blir effektivare. Personligen, löser man alla de tekniska, praktiska, 

hanteringsmässiga problemen så tror jag det är framtidens teknik. (Karlsson, 

2013) 

Vad som är viktigt att tänka på är vilken densitet datahallar kommer ha i framtiden eftersom det, 

som vi sett i tidigare kapitel, i väldigt stor grad styr allt runt omkring som exempelvis val av kylning. 

Respondenterna tror att servrarna kommer utvecklas till att kunna köras med ännu högre densitet 

idag, och redan idag går utvecklingen mot högre densitet i och med den senaste tidens framsteg 

inom moln-teknik och virtualisering. Även telekom går mot högre densitet då det idag för det mesta 

handlar om datautrustning. 

Telekom för oss det är ju servrar eller datautrustning osv. (Lundén, 2013) 
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Det blir mer och mer högdensitet. Det har med hela utvecklingen med Cloud 

framförallt att göra att det blir ju väldigt mycket högdensitetslösningar. (Flodin, 

2013) 

En utveckling som syns idag är att datahallarna inom branschen konsolideras, att datahallarna blir 

färre men större, vilket ger storskalefördelar och ökar utrymmet för effektiviseringar och 

specialisering. Dagens IT-miljö möjliggör för utökat utnyttjande av datahallar genom att använda IT-

tjänster och molnlösningar i mycket större utsträckning. Genom exempelvis tunna klienter kan 

beräkningskraften flyttas till datahallen och dess energieffektivitet kan utnyttjas samtidigt som 

användaren har tillgång oavsett lokalisering. En respondent framhävde en studie som visat att det 

finns ett stort antal mindre datahallar runtom i landet som är gamla och ineffektiva, vilka skulle 

kunna samlas i ett fåtal större och effektivare hallar.  

Vi ser nu en trend att det går mot stora datahallar. Man bygger stort. 

Småföretag, man hyr in sig, hostar sina servrar. Eller köper helt enkelt tjänsten. 

(Karlsson, 2013) 

Tidigare var jag med i en förstudie som har sett över om det finns möjlighet att 

effektivisera svenska myndigheters IT-drift och den har pekat på att det finns 

väldigt väldigt väldigt många datahallar runt om i landet. 15 000 stycken. Och de 

skulle kunna konsolideras till en handfull. Då kan du ju tänka själv vilken 

effektivitet, även inom kylning och möjligen optimering på de bitarna, 

ekonomiska och andra effekter. (Edebrandt, 2013) 

Det absolut bästa sättet att få en energieffektiv lösning är att man ska sluta med 

datorer och såna saker och servrar som man har stående på sina kontor, och 

fokusera på att bygga i molnet istället. För molnet är och kommer alltid vara så 

mycket mer energieffektivt, ok en Google-site eller motsvarande förbrukar 

extremt mycket energi men man får slå ut det på hur många användare en sån 

här site har, eller ett sånt här gemensamt datalagringscenter, relaterat till om 

alla ska ha var sin klient med server med datalagring osv. Det blir extremt 

ineffektivt om man ser det så. (Lundén, 2013) 

5.15 Konservativ bransch 
På grund av riskerna vid driftstopp är datahallsägarna ovilliga att ta till sig obeprövad teknik, vilket 

leder till att hela branschen får ett konservativt beteende gentemot nya idéer. 

Aktörerna inom datahallsbranschen uppträder på ett sätt som närmast kan liknas vid väldigt 

konservativt. Viljan att driva på utvecklingen inom branschen har varit låg. Utvecklingen har istället i 

stor utsträckning påverkats av influenser utifrån. Det finns högre instanser som på relativt kort tid 

kan tvinga genom hållningsförändringar, i likhet med hur ASHRAE har påverkat branschen att börja 

med högre driftstemperaturer. De senaste åren är det dessutom höga elkostnader som i stor 

utsträckning drivit på utvecklingen mot högre energieffektivitet. 

Ja [konservativ] är den ju. Det är nog mest för att det är så stort fartyg och det 

är väldigt svårt att hitta sin kurs och svårt att styra om. Men visst om det 
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kommer något EU-direktiv eller såna saker så tror jag att det skulle skynda på 

processen. (Belfrage, 2013) 

De väldiga kraven på driftsäkerhet och upptid innebär en stor ovilja mot att använda en obeprövad 

teknik. Datahallsdriftarna vill gärna använda sig av teknik de själva sett fungera för att inte utsätta sig 

för risken att datahallen får oförutsedda stopp och de extrema konsekvenserna det innebär. En hall 

som utsätts för driftstopp innebär, förluster ekonomiskt och trovärdighetsmässigt även att system 

som är kritiska för både företag och samhälle kan gå ner. Idag är exempelvis allt från banker, telefoni, 

räddningstjänst med mera beroende av IT-lösningar. Det finns dessutom en stor risk för att delar av 

utrustningen som har stoppat inte startar igen. 

Ja jag skulle säga att det är rätt så konservativt inom datahallsbranschen. Det 

har mycket att göra med de som driver datahallarna har enorma krav på uptime 

på sig, du får aldrig ligga nere och det betyder att du gärna går på en metod som 

du vet fungerar. Det sista man som datahallsansvarig vill vara med om det är att 

hallen går ner. (Flodin, 2013) 

Vi har ju inga labb eller såna grejer, utan när vi bygger så bygger vi skarpt. Men 

vi tittar och testar och ser vi en lösning vi tror på då kör vi på den. Mina 

personliga erfarenheter är att det varit en ganska stor konservatism i branschen 

relaterat datahallar och kylsystem. Man har inte varit så pigg på att prova nya 

lösningar. Sen har det väl funnits folk med briljanta idéer som inte fått 

genomslag, min känsla är att just kyl och ventilation är en väldigt konservativ 

industri. (Lundén, 2013) 

Det är det där klassiska. Jag har varit med om att stänga ner en del datahallar 

när man gjort om dem osv, och sen startat upp igen. Då visar det sig att man får 

igång sisådär 70% av servrarna, de andra går aldrig igång igen. (Karlsson, 2013) 

I takt med att konstant drift är ett måste inom datacenterbranschen så bidrar det med att det är i 

princip omöjligt att ta åt sig ny teknik under en halls livstid. Att byta ut en hall löpande skulle kräva 

att bygga en parallell hall, något som inte är försvarsbart ekonomiskt. I nuläget finns det ingen teknik 

med fördelar av den magnituden att det skapar ett sådant incitament. Därför blir det endast vid 

nybyggnationer som nya tekniker kan tas i drift, och även då kan det vara svårt att rättfärdiggöra att 

utsätta sig för risk. 

Att ändra på den rådande konservatismen inom branschen är en utbildningsprocess. Ett fall som visar 

på detta är att det fortfarande finns aktörer inom branschen som inte har gått ifrån att det ska vara 

kallt i en hall, trots att det finns tydliga mätningar från exempelvis ASHRAE som talar om att 

utrustningen inte tar skada och att energibesparingarna är signifikanta. 

Det är en utbildningsprocess som måste drivas, för kunden måste förstå vad det 

innebär. Sen är det väl så att det finns steg att ta som förbättrar 

energieffektivitet, men som inte garanterar tillgänglighet i systemet, så det 

gäller att ha en balans mellan hur mycket pengar man kan spara men också 

säkerställa tillgängligheten för systemet. Så det handlar om att hjälpa kunden 

att göra rätt avvägning. (Berggren, 2013) 
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5.16 Sammanfattning 
Respondenterna har olika uppfattningar kring hur de vill distribuera kylan i datahallarna. Varje metod 

har sina fördelar menar de, och vilken som väljs beror mycket på omgivande faktorer. De är överens 

om att en viktig del i att få en energieffektiv datahall ligger i att separera varm och kall luft i olika 

zoner. För att framställa kylan är frikyla från uteluft den metoden som genomgående uppges 

användas av respondenterna, med kompressorkyla som spetskyla. För att kunna utnyttja frikylan i 

större grad pratar respondenterna om höjda temperaturer, både på köldbäraren och i datahallarna. 

De nämner dock att det finns en mentalitet hos andra aktörer som säger att det bör vara kallt i en 

datahall, vilket hindrar utvecklingen i viss mån. 

Vid investeringar till datahallar uppger respondenterna att det blir mer fokus på att sänka OPEX 

istället för att sänka CAPEX. Detta för att medvetenheten kring OPEX stora andel av den totala 

kostnaden ökar. Flera respondenter meddelar dock att det oftast finns ett ekonomiskt tak för hur 

högt CAPEX kan gå för att nå lägre OPEX. Endast en respondent uppger att de gått över detta tak för 

att få ännu bättre och energieffektivare utrustning. Motivet i detta enskilda fall var att företaget 

hade en grön profil som motiverade inköp av grönare utrustning. I övrigt är det främst sänkt 

driftskostnad som motiverar investeringar i bättre utrustning. 

Det finns många sätt att energieffektivisera en datahall. Respondenterna är överens om att det är 

viktigt att effektivisera kylningen med bra aggregat, använda frikyla och förbättra luftflödet i hallen. 

Även strömförsörjning anges som en viktig del, och då främst UPS:er. Några respondenter nämner 

smartare reglering av utrustning med hjälp av sensorer som ett steg mot minskade energiförluster. 

Ett fåtal av respondenterna framhäver också vikten av ett helhetstänk, att en förändring i systemet 

kan ha oförutsedda konsekvenser någon annanstans, eller att något kan utnyttjas på flera ställen i 

verksamheten. Det är därför viktigt att beakta hela datahallen vid effektiviseringar. 

Respondenterna anser att PUE är ett effektivt men begränsat mätetal. Den främsta användningen 

ligger i att utnyttja PUE i förbättringsarbetet för att visa förändringar i energieffektivitet. Det är dock 

inte lämpat för att jämföra olika hallar med varandra och några respondenter kritiserar att det inte 

tar hänsyn till faktorer som energiåtervinning. 

Mycket av marknadsföringen inom branschen sker genom mässor och seminarier som anordnas av 

branschorganisationer och enskilda aktörer. Där träffas aktörer och delar med sig av erfarenheter 

och nyheter. Bland datahallsbyggarna och produktleverantörerna är det vanligt att leta upp projekt 

och sälja in sig tidigt i processen. 

Medvetenheten bland respondenterna vad gäller energieffektivisering och Grön IT har ökat på 

senare tid. Respondenterna anser även att branschens kunder numera är mycket mer medvetna och 

därmed är bättre på att ställa krav och beställa energieffektiva datahallar. Trots den ökade 

medvetenheten anser respondenterna att påverkan från specifika organisationer är begränsad. 

Respondenterna är överrens om att den kommande utvecklingen inom branschen främst ligger hos 

servertillverkarna och specifikationerna hos deras produkter samtidigt som nuvarande lösningar kan 

effektiviseras ytterligare. Branschens allmänna konservatism, som respondenterna erkände fanns 

men inte nödvändigtvis gällde dem, fungerar som en broms för radikalt nytänkanda gällande teknik i 

utrustningar och lösningar. 
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6. Marknadsplan 
Marknadsplanen bygger på empiri från marknadsundersökningen och resultatet av 

marknadsanalysen, samt verksamhetsinformation från SEE Cooling. 

Denna information har använts för att genomföra analyser av SEE Coolings nätverk, bransch och 

befintlig marknad. Analysmetoderna som har använts är Nätverksanalys, Porters Fem Krafter, SWOT 

och Kotlers marknadsföringsmix för industriella produkter. 

Marknadsplanen har inte utgått ifrån en tidshorisont eftersom kvantitativa aspekter som ekonomi 

inte behandlas i undersökningen. 

6.1 Nätverksanalys 
SEE Coolings nätverk ser ut enligt följande karta. 

 

Figur 6.1.1 Nätverkskarta 

6.1.1 Nyckelaktörer 

Av datahallsbyggarna är Enaco och Coromatic väletablerade i Skandinavien och de två enskilt största 

aktörerna i nätverket. APC Schneider är ett stort multinationellt företag som fungerar som en hybrid 

mellan tillverkare och datahallsbyggare, de är också väletablerade och deras produkter är vanligt 

förekommande. Även ABB är ett mycket stort företag men deras verksamhet innan 

datahallsbyggandet är endast i startgroparna. Datahallsbyggarnas starka roll beror på deras direkta 

kontakt med kunder som väljer deras helhetstjänster. 

Bland tillverkarna finns stora multinationella aktörer som Rittal, Emerson och Climaveneta 

representerade, utöver redan nämnda APC Schneider. Dessa representeras vanligtvis genom olika 
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återförsäljare och spelar själva ingen större roll i nätverket mer än att deras produkter konkurrerar 

om kunderna. I de fall tillverkarna har direkt kontakt med kunden överlämnas dock ofta de områden 

tillverkaren inte har lösningar för till en datahallsbyggare. 

Konsultverksamhet i branschen har en betydande inverkan eftersom de har direkt kontakt med 

kunder och deras rekommendationer väger tungt i förhandlingssituationer. 

Servertillverkare som HP och Intel ligger lite utanför det direkta nätverket, men eftersom de i 

marknadsundersökningen framkommer som utvecklingsdrivare så har deras aktiviteter stor påverkan 

på all utrustning kring servrarna. 

För SEE Cooling fungerar TeliaSonera som en nyckelaktör i och med att det är därifrån produkten 

ursprungligen kommer samt att det är deras datahallar som används som referenshallar. Inom 

datahallsbranschen är dock TeliaSonera inte en väsentlig aktör, utan de agerar snarlikt en kund.  

Branschorganisationen EKO är inte så stor, men spelar en stor roll i och med att de täcker in en stor 

mängd av datahallsägarna. Datahallsägarna är i sin tur väldigt viktiga inom nätverket, men eftersom 

de inte köper in utrustning ofta så kan inte någon enskild ses som en nyckelaktör. Tack vare EKO 

utbyts dock information vilket påverkar kommande inköp från datahallsägarna. 

6.1.2 Nyckelaktiviteter 

6.1.2.1 SEE Cooling 

De mest framträdande aktiviteterna för SEE Cooling är marknadsföring och distribution. 

Marknadsföring sker genom att försöka synas vid evenemang och använda sig av direktförsäljning för 

att hitta potentiella kunder. Direktförsäljning är också en del av distributionen, men även indirekt 

försäljning genom tillverkaren Asarum Industri AB eller någon grossist är viktiga inslag i denna 

aktivitet. Störst vikt läggs dock vid direktförsäljningen eftersom företaget då kan utnyttja kalkyler och 

dimensionering för att inge ett förtroende som en leverantör med hög kompetens och framtvinga ett 

igenkännande hos nya kunder. 

Aktiviteter kring produkten är mindre framträdande då produkten redan är bra och befintlig, det som 

saknas är relationer till kunder att sälja den till. I samband med detta finns partnerskap och 

underleverantörer, dessa relationer är redan skapade och behöver numera främst underhållas. 

6.1.2.2 Nätverk 

Utanför SEE Cooling är även där direktförsäljning och kommunikation de största aktiviteterna. Stor 

vikt läggs vid projektering och deltagande vid seminarier och mässor för att kommunicera och sprida 

information mellan aktörer. Den största utvecklingsaktiviteten sker relativt avlägset hos 

servertillverkarna, som i sin tur sätter villkoren för resten av nätverkets aktiviteter. 

6.1.3 Huvudresurser 

6.1.3.1 SEE Cooling 

SEE Cooling tillhandahåller inte många resurser internt i bolaget. Huvudresurserna inom nätverket är 

relationen med TeliaSonera samt kompetensen hos de engagerade internt i SEE Cooling som kan 

utnyttjas för produktutveckling och projektering. Med hjälp av TeliaSoneras Green Room kan 

tekniken demonstreras och verifieras, en mängd andra Teliaanläggningar kan användas som 

referensanläggningar och tekniken bygger på licensierade patent från TeliaSonera. 
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6.1.3.2 Nätverk 

Generellt inom nätverket är de viktigaste resurserna hos de olika aktörerna referensanläggningar, 

finanser och kompetens. Likt för SEE Cooling är referenshallar viktiga för att demonstrera teknik 

innan försäljning och kompetens för att projektera och utveckla produkter. Finansiella resurser är 

något SEE Cooling saknar, som kan möjliggöra större projekt eller agera som en säkerhet i 

förhandlingar. Utan stark ekonomi finns risken att kunden inte litar på att leverantören inte är duktig 

eller är trovärdig. SEE Cooling är i en etableringsfas och arbetar med att få en starkare ekonomi. 

6.2 Porters marknadskrafter 

6.2.1 Konkurrens mellan befintliga aktörer 

Medel – Det finns få aktörer som levererar kyla som slåss om ganska få kunder. Konkurrensen mellan 

aktörerna är stor eftersom antalet kunder är begränsat. Det finns många datahallar, men lång teknisk 

livslängd gör att antalet datahallar som köper in ny utrustning varje år väldigt litet. Att antalet 

leverantörer av datahallskyla är väldigt litet lättar dock konkurrenssituationen. Branschen är mogen 

och de etablerade företagen har funnits länge, vilket gör att aktörerna slåss om marknadsdelar 

mellan varandra snarare än att hitta nya marknadssegment. Å andra sidan växer marknaden tack 

vare teknikframsteg inom IT, och den direkta konkurrensen om den befintliga marknaden minskar 

således. 

6.2.2 Hot från nya aktörer 

Låg – Som leverantör av kylutrustning krävs det bra referenser och beprövad teknik för att slå sig in 

på den konservativa marknaden. SEE Cooling klarar detta tack vare beprövad teknik med 

referenshallar från TeliaSonera. Andra nya aktörer har en större inträdesbarriär om de inte har en 

liknande teknikreferens. 

Att kliva in i branschen som en datahallsbyggare är desto lättare. Detta kräver främst finanser och 

kompetens för att kunna projektera och köpa in utrustning samt installera den alternativt anlita en 

utomstående aktör för installation. Kompetensen i det här fallet torde snarast genereras internt i 

branschen, exempelvis genom att det rör sig om tidigare anställda från en etablerad aktör, 

exempelvis TeliaSonera, Coromatic, Enaco och liknande. Detta medför också att vissa kontakter med 

kunder redan kan vara etablerade. Konsultverksamhet kräver också det kompetens och kontakter, 

men mindre finansiella krafter, det blir lättare för nya aktörer att ta sig in som konsult. Konsulternas 

roll i nätverket är dock begränsat och hotar inte datahallsbyggarens eller leverantörens funktion. 

6.2.3 Hot från substitut 

Låg – Servrar behöver kylas på ett eller annat sätt, och därför behövs oundvikligen också någon form 

av kylning i datahallen. Oberoende om serverhårdvaran utvecklas till att bli väldigt sval så den kan 

driftas utan aktiv kylning så måste luften ändå cirkuleras för att leda bort den värmen som ändå 

utvecklas. Alternativt om kylteknik som använder sig av direkt kalluft utifrån för kylning tillämpas, 

behövs även då fortfarande någon form av cirkulation av luften i datahallen. Detta gör SEE Coolings 

kylaggregat mycket effektivt. Det substitut som skulle kunna hota SEE Coolings verksamhet vore 

vattenkylning, vilket i dagsläget har några nackdelar och ligger långt fram i tiden innan dessa kan 

åtgärdas och det kan tänkas få större utspridning. Dessa nackdelar är främst rörande risker för 

vattenläckage och tillhörande rädsla hos aktörerna, men även komplicerade serverbyten med alla 

kopplingar för vattenledningar. 
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6.2.4 Leverantörernas förhandlingsstyrka 

Svag – Produkten är tekniskt relativt okomplicerad och patentskyddad. Därmed kan den tillverkas i 

godtycklig fabrik, men inte utan licens. Djupa partnerskap med tillverkare är därför inte nödvändiga 

utan leverantörer kan bytas ut, vilket medför att tillverkarna har väldigt lite att sätta emot i 

förhandlingarna. 

6.2.5 Kundernas förhandlingsstyrka 

Stark – Leverantörerna konkurrerar med varandra för att få kundernas ordrar. Kunderna kan således 

välja mellan flera offerter och ställa högre krav på leverantörernas lösningsförslag för att de ska 

övervägas. SEE Cooling har inga fasta avtal eller partnerskap med kunder och varje kund blir därför 

en ny försäljningsprocess där varje kund har denna förhandlingsstyrka. För att kontra kundernas 

förhandlingsstyrka har SEE Cooling samarbete med leverantör och grossist där produkter går att 

avropa enligt finansiella ramavtal, vilket även gör att de kan nå ut till fler kunder. 

Kundernas medvetenhet ökar genom bland annat EKO där de samlar på sig erfarenheter och 

kunskaper från andra aktörer, vilket gör att de kan ställa mer krav i förhandlingarna med 

leverantörerna. Konsulter ökar även de kundernas förhandlingsstyrka och mängd förhandlingskrav 

mot datahallsbyggare genom att bidra med mer kunskap. 

6.3 SWOT-analys 
Tabell 6.3.1 SWOT-analys 

 Positivt Negativt 
Internt 

6.3.1 Styrkor 
▪ Tätt samarbete med Telia 

▪ Kompetens inom olika områden 

▪ Kan projektera och levererar 

helhetslösning för kyla 

▪ Energieffektiv produkt 

▪ Driftsäkerhet 

▪ Klarar av att kyla höga effekter 

▪ Starka leverantörer 

▪ Försäljning på flera fronter 

▪ Referensanläggningar 

▪ Ingen egen lagerhållning, 

manufacturing on demand 

▪ Direkt försäljning, business 

generators 

6.3.2 Svagheter 
▪ Alla jobbar deltid 

▪ Svag ekonomi 

▪ Begränsat produkturval, endast 

en teknik representeras i utbudet 

▪ Okända på marknaden 

▪ Minskad kontroll med försäljning 

genom flera andra aktörer 

▪ Inga fasta avtal eller partnerskap 

med kunder 

Externt 
6.3.3 Möjligheter 

▪ Växande marknad (moln) 

▪ Grön IT, mer fokus på energi och 

miljö 

▪ Ökade elkostnader ger mer fokus på 

sänkt elförbrukning 

▪ Medieexponering 

6.3.4 Hot 
▪ Stora och etablerade 

konkurrenter 

▪ Kunder insnöade på andra 

lösningar 

▪ Patentintrång (“går inte” att 

patentera en systemlösning) 

▪ Risk för att bemanning inte 

räcker, kan ge dåligt rykte 
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6.4 Kotlers utökade marknadsföringsmix 

6.4.1 Produkt 

Produkten finns redan i dagsläget, den har blivit riktad mot ett segment och specifikationer är redan 

satta. Marknadsplanens bidrag på denna punkt omhandlar därför främst produkturvalet, “Product 

range management”. 

Nuvarande produkt uppfyller kundernas önskemål om energieffektivitet och hög kylkapacitet. 

Produkten ligger också i framkant gällande energieffektivitet gentemot konkurrenterna. Det finns 

därför inget större behov av att fokusera på vidare produktutvecklingen för att nå ut till kunderna 

inom datahallsbranschen. 

Nuvarande urval av kylaggregat består av olika dimensioneringar för olika densiteter eller ändamål 

och är enligt hemsidan: 

▪ SEE Cooler S – Standardprodukten för densiteter mellan 5-36kW 

▪ SEE Cooler HDZ – Anpassat för högre densiteter mellan 18-82kW 

▪ SEE Cooler LN – Ljuddämpat aggregat för lägre densiteter mellan 5-15kw 

▪ SEE Cooler CF – Aggregat anpassat för golvkyla 

Övrig utrustning innefattar den kringutrustningen som behövs för att leverara en helhetslösning för 

kylning av en datahall: 

▪ SEE Rack (kyldistributionscentral i olika utföranden; CH-C, CH-D, HDZ, Geo) 

▪ Kylmedelskylare med frikyla 

▪ Kylmaskin (för spetskyla), kompressorbaserad 

▪ Geokyla med borrhål (Vid geokyla erbjuder SEE Cooling även utrustning för att återladda 

borrhålen för att lagra energi) 

▪ Tilläggsutrustning: Sektionsbyggda skorstenar; styrlogikmoduler med olika sensorer och interface 

som även kan anslutas till centraliserat underhåll; filtermoduler 

Även kringliggande tjänster erbjuds som projektering med beräkning och dimensionering av all kyla 

inom en datahall. En helhetslösning med alla dessa produkter kallas SEE Cooling Concept. SEE Cooling 

kan således projektera en kyllösning med endast SEE Cooling produkter och erbjuda en “Turn Key”-

lösning. 

Utbudet är balanserat och täcker in de flesta tänkbara situationer utan att produkterna konkurrerar 

internt med varandra, så kallad kannibalisering. Vad som inte täcks in är dock andra typer av 

produkter för att kunna erbjuda alternativa kyldistributionslösningar, exempelvis racknära kylning 

som är en populär lösning på marknaden enligt marknadsundersökningen. Detta kan ses som en 

nackdel, men kan kringgås med hjälp av marknadsföring. Kan nuvarande produkters fördel förmedlas 

finns inget incitament för att spendera stora resurser på att ta fram produkter baserade på andra 

lösningar. 

Geokyla är enligt marknadsundersökningen en marginell lösning som inte ses som särskilt attraktiv. 

Fördelar finns dock och även här gäller främst att förmedla denna vetskap för att öka efterfrågan. Att 

tillhandahålla geokyla som en lösning tills vidare bör inte vara några problem då det inte innebär 

några bundna resurser mer än kompetens, tack vare partnerskap med leverantörer. 
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Det krävs en balansgång mellan kostnadseffektivitet och flexibilitet i produktutbudet. Vissa 

anpassningar för att nå långsiktiga relationer kan utesluta andra möjliga kunder, samtidigt kan 

specifika lösningar leda till tunnelseende och missade alternativ. Eftersom utvecklingspotentialen för 

olika lösningar är olika är detta mindre önskvärt, utvecklingspotentialen hos en ny lösning kan vara 

högre än hos en befintlig (Ford et al. 2006). 

6.4.2 Pris 

Marknadsundersökningen som ligger till grund för denna marknadsplan behandlar inte ingående 

ekonomiska aspekter. Dessutom tillhandahålls inget underlag från tillverkare av kylprodukter vad 

gäller specifikt priset på produkterna och därför kan ingen jämförelse av denna aspekt genomföras. I 

denna bransch är priset på produkterna projektbaserat, vilket innebär att priset varierar något 

beroende på omständigheterna kring ett givet projekt. 

Förutom priset på en enskild produkt, så är kostnadsramarna vid datahallsprojekt och deras 

kyllösningar inte kartlagda. Det finns ett brett spektrum av variabler och faktorer som måste beaktas 

och övervägas vid ett datahallsprojekt. Dessa varierar och kan vara läge, fastighet, syfte, 

nybyggnation, uppgradering, renovering. Det är därför svårt att uppskatta vad en fullständigt 

projekterad lösning integrerad i ett datahallsprojekt kostar och hur detta varierar bland olika 

leverantörer. 

SEE Cooling anser att den snabba återbetalningen tack vare produktens energieffektivitet samt 

komponentkvalitet motiverar ett högre pris. Att betala lite mer för att få högre produktkvalitet är 

något aktörer är villiga att göra enligt marknadsanalysen. Priset har dock oftast ett förutbestämt tak 

hos kunden som måste beaktas, så ett allt för högt pris blir då ett hinder för att genomföra affären. 

En strategi för att nå en snabb marknadspenetrering är att tvärtom använda sig av ett lågt pris för att 

nå stora volymer. Detta är dock inget som rekommenderas eftersom kunderna starkt prioriterar 

produktkvalitet och prestanda, samtidigt som SEE Cooling inte har någon större ekonomisk kraft. 

Istället är ett förfarande där relationer grundas, projekteringskompetens framhävs och 

marknadsföring sker på andra vis att föredra. 

6.4.3 Plats 

För att nå ut med produkten på marknaden sker distribution genom olika kanaler. SEE Cooling 

använder sig av flera kanaler samtidigt, vilket också är normen bland high-tech företag (Mohr, 

Sengupta, & Slater, 2010). Dessa kanaler är direkt försäljning samt olika typer av indirekt försäljning. 

Direktförsäljning sker till både datahallsbyggare och datahallsägare. Det finns i dagsläget inga längre 

avtal, utan varje försäljning kan anses vara en ny relation eller kund. Att SEE Coolings 

direktförsäljningspersonal är mobila innebär tillsammans med dagens IT-tjänster att den geografiska 

platsen spelar mindre roll, platsen för försäljningen kan vara hos kunden. Vid genomförandet av 

projekt kan lokala installatörer anlitas. 

Direktförsäljning via den egna hemsidan är inte en rekommenderad distributionskanal eftersom en 

kyllösning är en alldeles för komplicerad produkt. Internetförsäljning ställer främst tre kriterier på 

produkten för att vara fördelaktig: att produkten är simpel, att försäljningsprocessen är enkel och att 

kunden vet vad den vill ha (Mohr, Sengupta, & Slater, 2010). Överlag stämmer dessa inte in på SEE 

Cooling. SEE Coolern är på egen hand av en okomplicerad konstruktion och det finns grossister som 

tillhandahåller enbart SEE Coolern, men en hel kyllösning som också erbjuds är mer komplicerad. 
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Indirekt försäljning sker genom grossister och direkt från fabriken. För att nå framgång med indirekta 

försäljningskanaler behövs höga marginaler för mellanhänderna, de blir då mer villiga att 

marknadsföra och sälja din produkt (Mohr, Sengupta, & Slater, 2010). Antalet indirekta försäljare är 

dock en avvägning mellan täckning av marknaden och konkurrens inom varumärket. Flera försäljare 

av samma varumärke inom samma område skapar en konkurrens som kan leda till lägre marginaler 

för mellanhänderna, vilket då följaktligen även minskar deras vilja att marknadsföra och sälja det 

varumärket. SEE Coolings nuvarande indirekta försäljning anses tillräcklig som komplement till den 

egna direkta försäljningen. Ändamålet av den indirekta försäljningen är främst att sprida varumärket, 

vilket då skulle kunna motverkas av en sådan konkurrens som kan uppstå med för många indirekta 

försäljare. 

6.4.3.1 Skapa värde för kunden genom distributionskanalerna 

Distribution ska skapa värde för kunden. Detta kan ske genom olika sätt och hur detta arbete 

fungerar inom SEE Cooling i dagsläget varier och därmed också vilka åtgärder som behövs för att öka 

kundvärdet. 

SEE Coolings samarbete med Asarum Industri AB som är en etablerad tillverkare säkerställer 

produktion och leverans till kunden. Leverans direkt från utnyttjar Asarums erfarenhet kring 

emballering och transport, inget eget lager innebär dock längre leveranstider för kunden. En väl 

etablerad tillverkare bör även kunna innebära en garanti för kunden att även större volymer kan 

levereras. 

Genom att synas på olika plattformar underlättas informationssökandet för kunderna. En websida 

med lättillgänglig information är idag i princip obligatoriskt, men för att få den bra krävs att mer 

information än den i tekniska broschyrer finns uppladdat och att den förmedlar ett professionellt 

intryck, det ska vara meningsfullt för kunden att besöka websidan (Mohr, Sengupta, & Slater, 2010). 

Även att hålla föreläsningar på seminarier, visa upp sig på mässor och ha försäljare ute hos kunder 

bidrar till att minska ansträngningen för kunder att nå den information de vill åt. Att visa upp 

referensanläggningar är ett medel för att förmedla värdefull information till kunden som är svår att 

redovisa på annat sätt. 

Att ha direkt försäljning ute hos kunder bidrar till ökade personliga relationer. Att kunderna kan få 

servicen i deras lokaler ökar deras nöjdhet. Kunden kan lägga enkla order hos både tillverkaren, 

grossister eller SEE Cooling eller gå in i djupare förhandlingar med projektering direkt genom SEE 

Cooling. Detta ger större valfrihet för kunden. 

SEE Coolings nuvarande ekonomiska situation som ett företag i en etableringsfas innebär att det inte 

finns några möjligheter till att erbjuda kunden finansiell hjälp vid en affär. Bolagets ekonomi erbjuder 

dessutom väldigt liten ekonomisk säkerhet, vilket gör att kunden kan tveka på förmågan att hantera 

större ordrar. 

Produkten som erbjuds framhålls som väldigt driftsäker, detta minskar behov av service och liknande 

för kunden. Styrsystemen i produkten använder standardiserade gränssnitt och kräver därför 

förmodligen inte mer än en genomgång för att kunna användas. 

6.4.4 Promotion 

Med tanke på att SEE Cooling är nytt och oetablerat är kunderna omedvetna om deras 

produktlösning, även om den skulle uppfylla deras behov väldigt bra. Det är därför en så kallad push-
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situation på marknaden för SEE Cooling som försöker trycka ut sin lösning på marknaden. Med tanke 

på produktens tekniska fördelar och marknadens fokus på låg energianvändning finns förutsättningar 

för en pull-situation senare när kunderna blivit mer medvetna om att SEE Cooling är ett fullgott 

leverantörsalternativ. 

6.4.4.1 Brand Value 

Eftersom SEE Cooling som företag endast har funnits sedan 2008 och de först på senare tid har 

färdigställt utbudet av produkter och tjänster så har deras varumärke ett lågt värde. Detta skapar 

utmaningar för företaget i denna bransch då kunderna är konservativa vad gäller ny teknik och det 

krävs mycket arbete för att övertyga aktörerna att en produkt eller lösning är bra och driftsäker. 

Arbetet för att marknadsföra hänger således ihop med att styrka företagets varumärke. Detta görs 

genom att fortsätta framhäva märket på utrustningen för att öka medvetenhet. Ett starkt varumärke 

säkerställer kvalitet hos produkterna och gör att de, och företaget, är enkla att känna igen. Tekniken 

bakom SEE Cooler-utbudet är licenserat från TeliaSonera. Detta ger produkten en stark aktör i ryggen 

och att marknadsföra den som en TeliaSonera produkt med logotyp kan gynna produktens 

försäljning, men detta riskerar att undergräva det egna varumärkets utveckling och värde. 

Kunder vet inte alltid vad de vill ha, de köper ofta leverantören och dess skicklighet och resurser 

snarare än själva produkten (Ford, Gadde, Håkansson, & Snehota, 2006). Detta stämmer väl in i 

datahallsbranschen enligt marknadsundersökningen. Beställarna av nya datahallar i branschen vet 

inte vad de vill ha eller vill ta tillfället i akt att utmana deras leverantörer. Därför anlitar de ofta 

datahallsbyggare och deras skicklighet och resurser för att presentera en helhetslösning, snarare än 

att köpa själva produkterna. 

6.4.4.2 Kommunikation 

SEE Coolings nuvarande marknadsföring passar in på ett high-tech företag som befinner sig på en 

tidig marknad. Där är företagets mål att etablera sitt anseende och produktens prestanda är i fokus 

(Mohr, Sengupta, & Slater, 2010). Marknadsanalysen belyser att marknaden är konservativ med 

kunder som inte vågar ta risken med den senaste tekniken. Dessa kunder kan närmast liknas med 

majoritetskunder, och därför bör tekniker för att gå från så kallade early adopters till 

majoritetskunderna gå att tillämpas för SEE Cooling, ett steg som kallas crossing the chasm. För att 

nå majoritetskunderna är det viktigt att kunna presentera en helhetslösning, eftersom dessa inte är 

intresserade i själva tekniken utan mer att det fungerar. 

SEE Cooling har redan partnerskap och kompetens för att kunna erbjuda en helhetslösning, så det 

krävs inga större åtgärder för att uppnå detta krav mer än att framhäva detta i kommunikationen 

med kunderna. Vidare så är senare kunder mindre intresserade av en unik teknologi, eftersom de 

prioriterar driftsäkerhet så vill de gärna se att det finns konkurrerande lösningar. Därför är det bättre 

att kommunikationen med kunderna fokuserar på vilka fördelar produkten och företaget har 

gentemot konkurrenterna, som exempelvis servicenivåer, snarare än framhäva att ingen annan 

konkurrent har en liknande produkt. 

Kommunikation i övrigt till marknaden görs främst genom mässor och seminarier som anordnas av 

branschorganisationer. Enligt marknadsundersökningen är detta det främsta sättet människor och 

aktörer inom branschen möts och delar erfarenheter på mest strukturerade sätt. Branschen verkar 

fungera så att många erfarenheter delas mellan aktörerna enligt “word of mouth” och det är därför 

viktigt att SEE Cooling finns på plats för att visa upp sig och markera sin närvaro i nätverket. Givetvis 
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är internet och övrig media positivt, men främst då branschspecifika tidningar för kyla- och 

datacenterbranschen. 

Datahallsbyggarna Enaco och Coromatic är så pass stora på marknaden och många datahallsprojekt 

går genom dessa aktörer. Därför är det viktigt att försöka komma åt deras stora kundbas. Detta görs 

genom att övertyga dem att välja SEE Cooling som kylleverantör. Det är viktigt att tydligt och enkelt 

skapa förståelse hos dessa aktörer hur SEE Cooling Concept fungerar. Det finns en rådande tro på 

marknaden att höga densiteter kräver in-row kylning för att fungera, vilket inte är fallet i SEE Coolings 

lösning. Eftersom trenden på marknaden är att det går mot allt högre densiteter är det extremt 

viktigt att SEE Cooling kan förmedla funktionaliteten hos deras lösning till datahallsbyggarna så de 

kan vidareförmedla denna till sina kunder på ett övertygande sätt. Enaco och Coromatic är öppna för 

att använda sig av nya och bra produkter, SEE Cooling måste övertyga dem att deras produkter är en 

bra lösning. Förslagsvis närmas Enaco och Coromatic genom direkt försäljning tillsammans med 

besök i och tydliga mätdata från referenshallar som Green Room. 

Det bästa sättet att kommunicera produktens funktion är att visa upp referensanläggningar och 

tillhörande mätvärden. Det är det dominerande sättet att demonstrera utrustning och lösningar i 

denna bransch, och referenshallar är därför ett måste. För tillfället har SEE Cooling en strålande 

referenshall från TeliaSonera, Green Room i Hammarbyberget, där SEE Coolings helhetslösning för 

kyla finns i drift. Denna datahall används för hög densitet och visar därför att SEE Coolern fungerar i 

sådana miljöer. En medeldensitets datahall ska byggas i rummet bredvid och även den kylas med SEE 

Coolings lösning, vilket är mycket positivt i marknadsföringssyfte. 

SEE Cooling erbjuder även en geokylningslösning. Detta är en lösning som anses vara överflödig enligt 

marknadsundersökningen på grund av att frikylan kan användas i så stor utsträckning. Dock bär 

geokylning med sig flera fördelar än endast ett sätt att eliminera kompressorer från kyllösningen. 

Geolösningen minskar startströmmarna och det går då att dimensionera för lägre strömförsörjning 

och reservkraft i anläggningen. Detta innebär mindre dyr utrustning som dieselgeneratorer och 

liknande, samt att anläggningen inte är beroende av elnätets infrastruktur i lika hög grad. De här 

fördelarna med tekniken måste förmedlas tydligare för att väcka övriga aktörers intresse. 

På samma sätt måste SEE Coolerns fördelar förmedlas bättre. Att använda PUE som ett argument för 

att köpa en produkt är något som aktörerna inom branschen ställer sig tveksamma till. Under en 

projektering kan modeller användas för att visa hur bra PUE kan bli i datahallen, men innan 

offertstadiet är PUE-talet på ett kylaggregat föga intressant. Istället bör mer fokus ligga på rena 

effektsiffror och kostnadsbesparingar som är lättare att ta till sig. SEE Coolern har dessutom 

redundans på fläktar och möjlighet att kopplas på två separata köldbärarsystem. Detta presenteras 

idag i viss mån, men eftersom driftsäkerhet är av hög prioritet hos kunderna bör denna faktor 

presenteras ännu tydligare i exempelvis produktblad och liknande. 

SEE Cooling har en närvaro på internet, något som i dagsläget är en nödvändighet. Internetnärvaron 

tar form av egen hemsida, dock inga sociala medier. Att finnas på sociala medier är irrelevant för 

detta segment av datacenterbranschen, eftersom kunderna inte är vanliga konsumenter, och skulle 

dessutom kräva tid och resurser som SEE Cooling för tillfället inte har. Hemsidan fungerar som en 

presentation av företaget och dess utbud. Det finns tillgängligt produktbeskrivningar och tekniska 

broschyrer samt kontaktinformation. 
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6.4.5 Relationer 

SEE Cooling har några partners på leverantörsidan. Dessa är Asarum Industri AB, Pretec AB, Züblin AB 

och Friginor AB. Dessutom har de ett nära samarbete med TeliaSonera. 

Eftersom SEE Cooling licenserar patent på sin tillverkningsmässigt relativt okomplicerade lösning har 

de en stark position gentemot sina leverantörer. Det finns dock fördelar med att bibehålla de 

partners som finns eftersom de erbjuder försäljningskanaler och SEE Cooling strävar efter att pusha 

ut sin produkt på marknaden. SEE Cooling erbjuder marknadens standardgarantier och reservdelar 

måste beställas genom leverantörer, vilket underlättas då SEE Cooling har ett nära samarbete med 

dem. 

TeliaSonera är ursprunget för tekniken som SEE Coolings produktutbud byggs runt. SEE Cooling 

licensera tekniken och företagets grundare har en stark relation till TeliaSonera. TeliaSonera och SEE 

Cooling har samarbetat vid uppförandet av Green Room och SEE Cooling får använda hallen som en 

referensanläggning. Ett nära samarbete med TeliaSonera gynnar SEE Cooling då referenshallen ger 

understöd för att tekniken är god och talar för att SEE Cooling är inblandade i TeliaSoneras framtida 

datahallsprojekt. 

På kundsidan har SEE Cooling endast avtal med grossisterna Dahl och Kylma. Utöver det finns inga 

partnerskap, men SEE Cooling har sålt och vill fortsatt sälja sina produkter genom bolaget till 

datahallsbyggarna ABB, Coromatic och Enaco. Ett sätt att utveckla relationen vore för SEE Cooling att 

bli mer framträdande som en leverantör av en komplett kyllösning och ingå partnerskap med dessa 

aktörer för att projektera kylan i deras datahallsprojekt. Eftersom datahallsbyggarna på marknaden 

inte är låsta till SEE Cooling som produkt- eller lösningsleverantör så är detta ett sätt att skapa en 

starkare relation samtidigt som företaget exponeras till flera projekt. SEE Cooling ser sig som ett 

komplement till dessa genom att agera både konsultresurs och leverantör. 

På sikt finns dock möjligheten att SEE Cooling etablerar sig som en datahallsbyggare. En annan stor 

aktör bland datahallsbyggarna, APC, utvecklar och tillverkar all utrustning för en komplett datahall 

och är därmed redan nu en konkurrent och inte en särskilt aktuell samarbetspartner nu eller i 

framtiden. 

Att bygga långtidsrelationer mot beställare av datahallsprojekt är inte ett hållbart tillvägagångssätt 

inom denna bransch. Dessa kunder är antingen en datahallsbyggare, som då har en ny slutkund varje 

gång med nya förutsättningar, eller en datahallsägare som inte har något behov av ny utrustning 

förrän efter tidigast 7-10 år. Det betyder att efter leverans av ett projekt så kan förhållandet med 

kunden mer eller mindre avslutas, beroende på vilka serviceavtal som finns inbakade i projektet. 

6.5 Sammanfattning 
 SEE Cooling har en tekniskt bra produkt, men de är nya och okända på marknaden samtidigt som 

aktörerna föredrar en annan kylteknik. Den största utmaningen blir därför att använda sig av 

direktförsäljning och marknadsföring för att sprida medvetenheten om fördelarna med deras 

produkt. Detta är även en nyckelaktivitet hos andra aktörer i nätverket, att genom direktförsäljning 

närma sig kunder och erbjuda projektering. Kunderna inom denna bransch lägger stor vikt vid 

driftsäkerhet och är konservativa i sin syn på nya produkter, SEE Cooling kan här utnyttja sitt 

samarbete med TeliaSonera och visa sin teknik i referenshallar från TeliaSonera. 
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Nyckelaktörerna på marknaden är de stora datahallsbyggarna Enaco och Coromatic, och till viss del 

även tillverkare av kylutrustning som APC och Rittal. Datahallsägarna är många men köper utrustning 

relativt sällan, därför har de stor förhandlingsstyrka när flera tillverkare lämnar offerter. 

Leverantörerna har mindre förhandlingskraft eftersom SEE Coolings produkter inte är komplicerade 

att tillverka, samtidigt är utvecklingen moderat så få motiv till utvecklingssamarbeten finns. 

Marknaden spås växa på grund av utveckling inom andra områden som möjliggör nya IT-tjänster som 

molnet. 

De konkreta rekommendationerna i denna marknadsplan är främst: 

▪ Kylaggregatet måste marknadsföras bättre. Enligt marknadsanalysen är branschens uppfattning 

att det är en otillräcklig produkt för datahallar över låg densitet. En lösning med in-row föredras i 

dagsläget och SEE Coolerns fördelar som enskild lösning eller del av SEE Cooling Concept måste 

tydliggöras, gärna direkt mot In-row cooling. 

▪ Geokyla måste marknadsföras bättre. Utbredningen av geokyla hindras av att företag väljer en 

tidshorisont på sina investeringar som inte sammanfaller med ROI på en geolösning och behovet 

av kompressorkyla har minskat avsevärt med utökade frikylemöjligheter. En geolösning kan 

innebära ekonomiska fördelar för projektet utöver en energieffektiv spetskylelösning och dessa 

aspekter måste framhävas. 

▪ Skapa relation med datahallsbyggarna Coromatic och Enaco och informera om SEE Coolings 

tekniks fördelar för att få dem att offerera de produkterna till kunder. Genom Enaco och 

Coromatic nås en stor del av kunderna inom marknaden, och SEE Cooling kan då lättare bygga 

upp sitt varumärke med många produkter på marknaden genom att öka igenkänningsfaktorn. 
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7. Diskussion 
Flera av de utvalda teorierna kan relativt enkelt appliceras på fallet datahallar. Investeringar och 

generella beslut följer i stort de ramar som gäller allmänt enligt teorierna. Där teori och verklighet 

skiljer sig är dock främst när det börjar handla om miljöfrågor och en hållbar verksamhet. Att det 

finns mer teori som kunde ha gett ett ytterligare betydande bidrag till det teoretiska ramverket är 

möjligt, men de teorierna som ligger till grund för arbetet har varit tillräckligt för att kunna föra en 

omfattande diskussion kring upptäckterna. 

7.1 Investeringar 
Långsiktiga investeringar är svåra att göra med tanke på kraven på kort återbetalningstid när allt fler 

företag arbetar med så kallad kvartalsekonomi, där det ekonomiska resultatet är viktigt varje kvartal. 

Detta är något som framkommer i flera intervjuer, att en kort återbetalningstid är viktig för att göra 

en investering. Jämför detta med infrastrukturella investeringar med lång livslängd, exempelvis Telias 

telenät där den äldsta telefonstolpen är över 100 år gammal. För att nå den livslängden krävs att 

större resurser läggs på material, något som alltså blir svårare och svårare i dagens företagsklimat. 

Detta stämmer in på vad Ljung och Högberg (1996) diskuterar, nämligen att tidsaspekten vid en 

investering ger upphov till en stor osäkerhet i kalkylerna kring olika kostnader och intäkter. Om 

kalkylerna inte slår ut rätt kan det få katastrofala följder, vilket då argumenterar mot att investera 

långsiktigt.  

Det finns två aspekter värda att beakta vid långsiktiga investeringar i datahallar, infrastruktur och 

hårdvara. Vad gäller infrastruktur kan det tyckas att det relativt enkelt kan motiveras en större 

investering då infrastrukturen har en tendens att stå kvar långt över den typiska livslängden som 

beräknas för en hall. Hallen ska dock fyllas med teknik och det tenderar på motsatt vis ha en kortare 

livslängd antingen genom att tekniken snabbt föråldras eller att den förslits. Av denna anledning 

byggs de flesta datahallarna i etapper. Det håller investeringskostnaden nere samtidigt som tekniken 

inte hinner föråldras innan den ska användas. Kapitalinsatser och risk sänks avsevärt och om 

kapacitetsbehovet mot förmodan inte ökar så har inga pengar investerats i onödan. Detta kan ses 

som ett av de största hindren mot långsiktiga investeringar i datahallar. 

7.2 Beslutsteori 
Slovic resonerar för att människan är en varelse som har svårt att utnyttja information till fullo, även 

om information finns tillgängligt. Människor har också en pessimistisk inställning till ny information 

vilket gör att de värderar äldre information högre än den nya när de uppskattar sannolikheten för 

olika utfall. Detta skulle kunna förklara fenomenet med att datacenterbranschen är konservativt. 

Äldre beprövade lösningar finns det information om, välbekant information dessutom, som höjer den 

uppskattade sannolikheten för de valmöjligheterna. Nya lösningar finns det däremot mindre 

information om, dessutom ny information som då enligt de här teorierna skulle undervärderas och 

göra den uppskattade sannolikheten lägre. 

Att yttre personer kan inverka på beslut visar sig stämma även hos våra intervjurespondenter. Vissa 

uppger att de blir påverkade av andra aktörer genom exempelvis EKO och deltagande i seminarier. 

Även ledningen har ett stort inflytande, och det verkar finnas en koppling mellan ledningens åsikter 

och hur miljövänlig utrustning som köps in. Ledningen styr över de ekonomiska medlen, och kan även 

sätta upp policyer för vad som ska prioriteras inom företaget, vilket styr möjligheterna för 

beslutsfattarna. 
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Det har framkommit i studien att datahallsägarna ofta har en kyllösning som de föredrar. Intrycket är 

att de inte är helt objektiva i sin bedömning av olika lösningar, något som tyder på att deras beslut 

inte varit helt rationella. Att människor fattar beslut på magkänsla är inget nytt, utan har diskuterats 

tidigare av bland annat Hume och Savage. Det stämmer även in på teorierna kring meningsskapande 

som Boland tar upp, hur individer försöker motivera och skapa mening av ett beslut. Vad detta kan 

leda till i längden är dock mer intressant. Går detta så långt att det skapar så kallade Lost Causes där 

en lösning inte överges trots att den uppvisar nackdelar bara för att det redan investerats så mycket i 

den? Detta är inget som visats i studien, men tecken finns, att aktörerna kan nöja sig med en 

möjligtvis suboptimal lösning eftersom det är den lösning som de själva tror och litar på. 

7.3 High Reliability Organizations 
Beskrivningen av HRO där konsekvenserna vid ett eventuellt driftstopp kan få enorma konsekvenser 

stämmer väl in på datahallar. Även om kostnaderna vid ett driftstopp inte kan preciseras kan de med 

hjälp av simuleringsmodeller uppskattas för att indikera hur stora proaktiva investeringar som bör 

göras. Dessutom kan konsekvenserna bli än större än de direkta kostnaderna med missnöjda kunder, 

skadat företagsrykte och minskade möjligheter för framtida affärer. Denna iakttagelse stämmer 

överens med vad många respondenter nämner i intervjustudien. Rädslan för driftstopp är enorm och 

stora mängder pengar investeras i redundanta system för att undvika driftstopp. Redundans är dock 

en faktor som enligt respondenterna numera inte nödvändigtvis är högsta prioritet. På grund av att 

utrustning blivit vad aktörerna anser tillräckligt driftsäker så läggs istället fokus på andra områden vid 

förbättringsprojekt, vilket då skulle motsäga det faktum att datacenter kan klassas som renodlade 

HRO. Istället skulle datacenter kunna sägas vara HRO med ett större fokus på miljö och 

energieffektivitet eftersom driftsäkerheten snarare kan förbättras indirekt genom att tänka 

miljövänligt och bygga energieffektivt.  

I teorin framkommer företagskulturen som en viktig faktor för att kunna ta steget till att bli en HRO. 

Det måste finnas utrymme för så kallad trial and error, där personalen själva får ta beslut för att lära 

sig av sina erfarenheter, vilket ökar förståelsen för vad som och varför något kan gå fel. I 

datacenterbranschen sker inte trial and error nödvändigtvis inom de enskilda företagen utan det sker 

i hela branschen på ett öppet sätt. Det verkar finnas en vilja att dela med sig av effekterna av 

lösningar och design i sin datahall med andra aktörer och en stolthet av att kunna vissa upp något 

bra. Samtidigt måste det inom HRO finnas en centralisering i företaget som gör att ingen invänder att 

en kunnig och ansvarig tar befälet när något går fel. Detta har inte varit lika framträdande i 

intervjuerna, men det går ändå att utläsa att datahallsägarna till viss del har en frihet för 

datahallsdriftarna att experimentera med olika lösningar för att förbättra luftflöde eller andra 

områden. Huruvida det finns någon som tar ansvaret och kan leda utan att bli ifrågasatt när ett fel 

uppstår är inget som framkommit.  

Att använda sig av upptäckterna i denna studie för att vidareutveckla teorierna kring HRO kan främst 

ses i perspektivitet av en miljöinriktad HRO. I datahallar går det att förena hög driftsäkerhet med 

energieffektivitet och miljömässighet, tack vare flera faktorer som minskat slitage på utrustning och 

minskat behov av reservkraft, vilket bör gå att applicera även inom andra verksamheter. 

7.4 Konservatism 
För att nå den tidiga majoriteten krävs enligt Schilling främst lägre kostnader medan den sena 

majoriteten även ställer höga krav på pålitlighet och enkelhet. I datacenterbranschen verkar det 

enligt denna beskrivning som att fördelningen mellan de olika användargrupperna är förskjuten till 
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att främst hamna inom den sena majoritetsgruppen, eftersom i princip alla respondenter menade att 

de prioriterar pålitlighet framför allt, och ogärna tog risken med en ny oprövad teknik. Mohr, 

Sengupta och Slater använder samma uppdelning av användarna, dock betonar de att den tidiga 

majoriteten prioriterar produktivitetsförbättringar och tror på evolutionär utveckling istället för 

revolutionär, samt att den sena majoriteten klassas som konservativa och pessimistiska till att ny 

teknik ger dem någon fördel.  

Enligt den beskrivningen passar respondenterna i denna undersökning snarare in på den tidiga 

majoriteten eftersom de ändå strävar efter produktivitetsförbättringar med nyare produkter. Här 

nämns minskning av risker redan för tidiga majoriteten, och att de följer tre principer för detta: alla 

går över till den nya tekniken samtidigt, de väljer samma leverantör och övergången ska gå väldigt 

snabbt för att få det överstökat. Även detta passar in på respondenterna i datacenterbranschen 

eftersom de egentligen inte vill använda sig av teknik som ingen annan har. Först när andra aktörer 

använder samma teknik känner de sig övertygade att även de vågar använda den. 

7.5 CSR & Triple Bottom Line 
Lim & Phillips menar att ett effektivt CSR-arbete kräver att underleverantörer knyts närmare i ett 

samarbete snarare än att de hålls på avstånd så att de måste konkurrera med priset, vilket i så fall 

gör att de inte har råd att bli så bra som CSR-målen kräver. Detta motsäger arbetssättet som flera 

respondenter diskuterade, att det gäller att vara öppen för nya leverantörer så att de bästa tekniska 

lösningarna kan väljas. Att välja de bästa tekniska lösningarna är också den tydligaste vägen för 

datahallsägarna att arbeta mer miljövänligt och få ner energiförbrukningen, vilket är 

datahallsägarnas sätt att se på hur de kan förbättra deras påverkan på omgivningen. Detta kan 

grunda sig i vad flera respondenter nämnt, nämligen att utvecklingen inom området inte är stor, utan 

att det främst handlar om inkrementella förbättringar. Det finns därför inget större incitament att 

inleda djupare samarbeten för att utveckla skräddarsydd effektiv teknik. 

Inte heller Triple Bottom Line finner något större stöd i den här undersökningen. TBL förenar enligt 

Slaper och Hall hållbarhet med långsiktig lönsamhet, vilket stämmer in på datacenterbranschen där 

miljöförbättringar främst går ut på energibesparing och därmed sänkta driftskostnader. Däremot 

framgår det inte från respondenterna att motivet är att sikta på just hållbarhet, utan tvärtom är det 

en positiv bieffekt av att företagen strävar efter lägre energikostnader. Endast en respondent uppgav 

att miljökriterier hade varit i fokus vid byggnation av en ny datahall, vilket då skulle leda till att de 

kunde marknadsföra sig hos sina kunder som en grön leverantör. Detta enskilda fall stämmer bättre 

in på budskapet i TBL att avsiktligt förena långsiktig lönsamhet med hållbarhet. 

McCloskey menar att i kommersiell verksamhet är det ofta den kloka faktorn och inte den solidariska 

faktorn som är den drivande vid beslutsfattande. Därmed torde den drivande faktorn bakom 

energieffektivisering i datacenter främst vara att det finns pengar att tjäna. Smith å andra sidan 

hävdar att människan vill göra vad andra anser rätt för att själv bli uppskattad, och i dagens samhälle 

blir det allt större tryck på att bli grön och företag vill då framstå som gröna. Den bakomliggande 

drivfaktorn behöver då inte vara att bli miljövänlig, utan det handlar mer om bra reklam. 

Denna studie kan bidra med att framhäva att det främst är ekonomiska aspekter som styr ett företag, 

och då även deras miljömässiga och samhällsmässiga åtaganden. Går det att förena dessa två genom 

att förverkliga ekonomiska besparingar med hjälp av miljövänliga beslut och handlingar så ökar 

incitamenten att aktivt sträva mot att bli miljövänlig. Framför allt syns detta när det kommer till 

energiförbrukning, där låg energiförbrukning minskar miljöpåverkan genom 
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elektricitetsframställning, samhällspåverkan genom att frigöra elektricitet till övriga invånare samt 

den direkta elkostnaden.  
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8. Slutsats 
Arbetet har haft som mål att kartlägga investeringar inom datacenterbranschen genom att 

genomföra en marknadsundersökning och sedan använda denna som underlag för att ta fram en 

marknadsplan åt SEE Cooling. Undersökningen har försökt besvara följande frågeställningar: Hur görs 

investeringar? I vilken grad beaktar aktörer i branschen energieffektivisering och andra 

miljökriterier? Vilka är motiven till energieffektiviseringar och miljöförbättringar? Arbetet har 

dessutom haft ett fokus på miljöfrågorna kring dessa investeringar, då detta är en nödvändighet för 

att skapa en hållbar verksamhet samtidigt som miljöfördelar i energieffektivitet är SEE Coolings 

största och bästa argument för deras produkter. 

Det som tydligt har framkommit i marknadsundersökningen och bakgrundsstudien är att det är svårt 

att göra stora övergripande indelningar av de grundläggande aspekterna såsom kyllösning och 

luftflöde. De fyra kyllösningar som har definierats i detta arbete är inte ömsesidigt uteslutande, utan 

koncept och tekniker som används kan tillämpas inom alla lösningarna. Detta beror bland annat på 

att det är ett stort antal faktorer och praktiska utmaningar som måste beaktas vid val av kyllösning i 

en datahall. Vid projektering av datahallar innebär dessa faktorer, tillsammans med det faktum att 

alla kunder är nya kunder, att alla lösningar måste vara mycket anpassningsbara om deras 

användningsgrad inom branschen ska vara hög. Därför är in-row cooling så populärt och en lösning 

som är lätt att motivera, eftersom den minskar omfånget på luftflödet och arbetsmängden på 

kylaggregaten kan anpassas till hög grad till de närliggande serverracken, trots nackdelar som att 

kylaggregaten tar plats från serverskåp och inte heller har den högsta effektiviteten. 

Det är en, ur miljösynpunkt, positiv trend inom datacenterbranschen för tillfället med ökad 

miljömedvetenhet. Denna trend startade med Grön IT i 2007 och har resulterat i att aktörer inom 

datacenterbranschen ser på energieffektivitet som en nästan enbart positiv aspekt. Energieffektivitet 

har ersatt driftsäkerhet som huvudfokus vid projektering. Inte för att driftsäkerheten nedprioriteras 

men snarare för att en hög driftsäkerhet är underförstådd med dagens produkter och för att 

energikostnaderna står för en stor del av de totala kostnaderna. Dessutom är branschen växande 

tack vare nya IT-möjligheter, exempelvis molnet eller ny serverteknik som virtualisering, där allt mer 

hårdvara samlas i datahallar och densiteterna ökar. Förutom Greening of IT är Greening by IT 

återkommande i intervjuerna vilket även det ökar användandet av IT i dagens samhälle för att 

effektivisera andra delar av verksamheter. På så vis kan den totala mängden koldioxidutsläpp och 

annan miljöpåverkan minskas trots att användandet av IT och dess bidrag till utsläppen ökar. 

För SEE Coolings del är dessa aspekter positiva. Företagets största svaghet är att de anställda alla 

jobbar deltid och att de är nya på en konservativ marknad. Däremot har de en mycket stark referens i 

TeliaSonera, vilket visar sig vara viktigt i datacenterbranschen, och de strävar mot att öka 

arbetsstyrkan inom företaget. De har en produkt som erbjuder hög energieffektivitet och redundans, 

två saker som är högt värderade i datacenterbranschen. Dock så distribueras kylan på ett sätt som 

marknaden numera anser är otillräcklig, trots att SEE Cooling har genomfört tester som visar att 

lösningen utmärkt klarar av högre densiteter. Däri ligger SEE Coolings största utmaning, att 

kommunicera produktens fördelar trots dess, enligt marknaden, uppenbara svaghet. 

Metoden med semistrukturerade intervjuer har visat sig fungera bra. Mycket information har kunnat 

samlas in tack vare att diskussionerna i intervjuerna kunnat riktas in mot respondenternas respektive 

kunskapsområde, samtidigt som de viktigaste områdena täcks in med hjälp av användandet av en 

intervjuguide. Den semistrukturerade formen har dock medfört att intervjuerna inte alltid blivit 



Examensarbete: MARKNADSUNDERSÖKNING INOM DATACENTERBRANSCHEN 

82 
 

direkt jämförbara, eftersom frågorna som ställts skiljt sig mellan intervjuerna. Vid analysen är det 

ändå den bakomliggande informationen som tolkats, vilket gjort att de specifika formuleringarna 

varit mindre relevanta. Den största bristen i metoden har snarare varit den växande kunskapsnivån 

hos författarna, vilket medfört att olika frågor fått större eller mindre utrymme i de första respektive 

de sista intervjuerna. Det här kunde ha åtgärdats med uppföljningsintervjuer, särskilt med de första 

respondenterna, men på grund av tidsramen för arbetet har detta inte varit möjligt och det är även 

inte säkert att alla respondenter kunde ha ställt upp flera gånger. 

Graden av teoretisk mättnad skiljer sig mellan urvalsgrupperna. Den teoretiska mättnadsgraden är 

hög i de kategorier som anses ha störst bidrag. Särskilt inom kategorin datahallsbyggare har en hög 

mättnadsgrad uppnåtts då tre stora aktörer på svenska marknaden medverkade. Grupper som 

installatörer och grossister har få respondenter, men i deras fall uppskattas inte deras inverkan så 

stor att de kräver ett stort antal respondenter för att uppnå teoretisk mättnad. Konsulter saknas i 

undersökningen samtidigt som den urvalsgruppen uppskattas ha högre betydelse, i den 

urvalsgruppen är teoretisk mättnad obefintlig. Därför saknas också deras uppfattning av hur stor 

påverkan de anser sig ha samt vad för lösningar de föredrar och anser bäst. Den direkta 

konsekvensen av detta är det också osäkert hur stor del av marknadsföringsarbetet som ska läggas 

för att nå ut till konsulterna inom branschen. Urvalet kan också kritiseras för storleken. Tyvärr finns 

ett stort bortfall bestående av aktörer som antingen inte kunnat ställa upp på intervju eller som inte 

gick att nås. 

8.1 Vidare studier 
På grund av bristen av konsulter i det nuvarande urvalet vore det även intressant att undersöka deras 

ställningstagande i de frågor som har utretts i detta arbete. Även en studie som fokuserar mer på 

datahallsägarna kan vara givande. Eftersom datahallsägare till stor del är de som styr marknaden kan 

ett större urval av denna aktörsgrupp samt mer inriktade frågor fördjupa kunskaperna i bland annat 

vilka ekonomiska ramar som finns vid nyinköp, hur stor andel som fokuserar på miljöfaktorer och hur 

många som är objektiva i val av kylteknik. 

Under arbetets gång har det uppenbarat sig att det är svårt att generalisera investeringarna i 

datahallar. På grund av flera yttre faktorer skiljer sig projekteringen av datahaller avsevärt från fall till 

fall. Det kan därför vara intressant att kartlägga denna projektering av datahallar för att se om det 

finns några former av normalfall och hur stor andel av marknaden olika lösningar står för. Hur skiljer 

sig val av utrustning och lösning beroende på hallens syfte? Vilken effektkapacitet ska kylas bort i 

dessa? Går det att klassificera olika typer av datahallar? Datahallar klassificeras redan efter 

driftsäkerhetsaspekter (Tier 1-4), går det att skapa en liknande klassificering för projekten? Detta kan 

öka förståelsen för vart fokus i utvecklings- och påverkningsarbetet bör läggas för att ytterligare driva 

frågan Greening of IT. Det kan även ge möjlighet för inblandade aktörer som SEE Cooling att hitta en 

referenshall som bättre instämmer på syfte och produktion än att endast se en kyllösning i drift. 

En kvantitativ studie som tar fram mätdata för olika kylmetoder i datahallar kan vara av intresse, där 

effektivitet och kylkapacitet för de olika lösningarna jämförs vid olika laster. Det optimala vore i detta 

fall att använda sig av datahallar med liknande yttre förutsättningar och övrig hårdvara för att kunna 

bortse från dessa faktorers inverkan. De PUE-tal som används inom branschen idag är alla fast 

knutna till en specifik hall, och kan inte objektivt jämföras.  
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Intervjuguide 
Capex - capital expenditures, investeringskostnad. Opex - operational expendures, driftskostnad. 

Vem pratar vi med? Vem sitter på “pengapåsen”? Teknik, finans, miljö? Är de rädda för stora 

investeringar pga korta kundkontrakt eller annat? Är stora investeringar inga problem om de anses 

lönsamma i längden? Finans: avkskrivningstid, ekonomisk vs teknisk livslängd, investeringskostnad vs 

driftskostnad. 

Har ni tänkt på att energieffektivisera? Vad är de viktigaste åtgärderna i sådana fall? Inom vilket 

område? Tänker de på kylning eller främst utrustning osv? Miljöskäl? Låga kostnader? Image? Går 

det att utnyttja i marknadsföringssyfte? Begära mer betalt? Finns det en trend att företag prioriterar 

miljövänliga lösningar (data- och telekomcenter)? Vad har Grön IT för påverkan/inflytande? Är det 

något som är lika bra att satsa på när det ändå krävs uppdateringar? Innebär det några extra 

kostnader för er att försöka energieffektivisera? 

Är ni beredda att betala mer i hyra för att få en miljövänlig leverantör? Förväntar ni er lägre 

kostnader med mer miljövänliga leverantörer? Förväntar ni er lägre hyra om leverantören har lägre 

energikostnader? (serverägare) 

Vad för referenser vill ni ha när ni väljer utrustning och leverantör? Muntliga 

rekommendationer? Teknisk information? Mätvärden från befintliga anläggningar i drift? (prestanda, 

miljösiffror) Besök? Livslängd? 

Vilken livslängd förväntar ni er? Vad grundar ni det på? Är ni villiga att betala mer för en längre 

livslängd för utrustningen? Kan man förvänta sig några tekniska framsteg som gör att en längre 

livslängd inte är intressant? Hur länge planerar ni att finnas i samma lokaler när ni bygger ny 

datahall? Planerar ni in uppgraderingar? Hur viktigt är driftsäkerhet för er? Hur påverkar det 

energieffektivitet och miljöfrågor? Vilka punkter tittar ni på gällande driftsäkerhet? Hur påverkar det 

val av kylning? 

Hur väljer ni leverantörer? Både för tjänster och produkter. Väljer ni samma leverantör för flera 

komponenter? Är ni beredda att välja olika leverantörer? Har ni nära samarbeten? Armlängds 

avstånd? Utgår ni från pris eller prestanda? Miljö (under drift, tillverkning, företag)? ISO-certifiering 

(miljö)? 

Är dina specar påverkade av tidigare specar? Vad påverkas dina specar av? (konsult) 

Hur stort inflytande har ni över val av utrustning och leverantör? Är det bestämt av 

kund/leverantör? Litar ni på att de vet bäst? 

Enligt de data vi har så är den största energiförbrukaren, efter nyttolasten, kylningen. (Reservkraft 
stor initial kostnad) 
Vilken teknik för kylning föredrar ni? Vilka känner ni till? Vilka har ni störst tillit till? Prestanda? 

Nackdelar med olika lösningar? Golvkyla eller inte? Är det bättre tycker ni? “Branschstandard”? Finns 

det utrymme för en ny teknik? Är den rådande föråldrad? Är det viktigt att kylningen även har 

luftrenare eller luftfuktare? Separat vs all-in-one? Negativ inverkan på energiåtgång? Luftflöde? Kan 

borrhål och geokyla vara intressant vid en lång livslängd? 
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Tittar ni på köldbärartemperaturen? Vill ni ha den låg eller hög? Varför? Vad för för- och 

nackdelar ser ni på de olika alternativen? Hur ser ni på frikyla? Hög köldbärartemp - mer frikyla. 

Skulle du kunna beskriva beslutsprocessen ni går igenom från att ni kommer på att ni behöver 

utrustning till att den installeras? Hur kommer ni fram till att ni behöver ny utrustning? Vad tittar ni 

på främst: energi vs kapacitet vs ålder? Har ni några investeringar på gång (uppgraderingar vs 

nybyggnad)? Har ni haft några nyligen? Skulle ni ha prioriterat lika om ni gjort om investeringen idag 

som då? 

B1.2 


