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Datacentermarknaden – en omvärldsanalys 

Bakgrund 

ENACO designar, bygger och underhåller datacenters och teknikutrymmen. Bolaget grundades 1977 

och har i dag ca 70 anställda fördelade på kontor i Solna (huvudkontor), Malmö och Göteborg. Vi 

tycker att vår bransch är oerhört intressant - När Du går ut på Internet med din dator eller använder 

en Smartphone i Sverige idag är det högst troligt att Du förr eller senare hamnar i något av de många 

datacenter vi designat och byggt genom åren. 

Problembeskrivning 

I en snabbväxande föränderlig bransch är det viktigt att förstå marknaden och omvärlden. ENACOs 

ledning skulle vara tacksamma för Din hjälp med att kartlägga vår marknad och vår omvärld för att 

förstå dessa bättre.  

Viktiga frågeställningar att utreda 

Utifrån en relevant uppdelning av marknadssegmenten: 

- Hur ser datacentermarknaden i Sverige och internationellt ut med avseende på: 

- Marknadsstorlek? Tillväxt? Konkurrensbild?  

-Trender och makrotrender? Möjligheter och hot? 

- Vilka investeringar / affärer gjordes under 2016? Vilka planeras under 2017 - 2020? 

- Hur genomförs projekten (som totalentreprenad eller på annat sett)? 

- Customer insight (vad är viktigt / blir allt viktigare för slutkunderna?) 

Leverabler: 

Skriftlig uppsats och muntlig presentation för ENACOs ledning / styrelse. 

 

What’s in it for you? 

Sätt dina teoretiska kunskaper i en praktisk kontext inom näringslivet. Du erbjuds insikter i en bransch 

och marknad som växer för varje dag. Vi hoppas kunna erbjuda Dig något som sticker ut positivt på 

din CV. 

 

Vem är du? 

 Du har ett genuint intresse för IT och teknik. 

 Du är noggrann och smidig i dialogen med ENACO såväl som med andra aktörer. 

 Du har ett sinne för affärsanalys och kan kondensera stora mängder data och fakta och dra 
egna slutsatser. 
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