
Case

Cleura säkerställer  
sin globala expansion 
Som ledande europeisk molnleverantör 
expanderar Cleura internationellt, och  
Digital Realty är en viktig partner på resan.  



Växer bortom det 
europeiska molnet  
“Vi riktar in oss på regelefterlevnad. Cleura erbjuder en 

unik och attraktiv kombination av möjlig 

helautomatisering och modern molninfrastruktur 

tillsammans med en hög nivå av regelefterlevnad. 

Datacenter är grunden och förutsättningen för att följa 

europeiska dataskyddslagar och förordningar. Digital 

Realty är vår långsiktiga partner som växer med oss   när 

vi expanderar vår verksamhet utanför Europa”, säger 

Johan Christenson, grundare och Vice President 

Innovation på Cleura. 

Johan Christenson,   
grundare och  
Vice President  
Innovation på Cleura.

Cleura, det europeiska molnet, erbjuder digitala infrastrukturtjänster 
med full automation för organisationer som vill kunna innovera 
utan att tumma på dataskyddet. Genom att leverera säker 
digital infrastruktur byggd på öppen källkod och med inbyggd 
regelefterlevnad, erbjuder Cleura en hållbar plattform för innovation 
och ger samtidigt användarna kontroll över sin data. Cleura är en del 
av Iver och har sitt huvudkontor i Sverige. Företagets molntjänster är 
tillgängliga över hela världen. 

Cleura, tidigare City Network, fortsätter sin tillväxtresa 

på den Europeiska marknaden. Som ledande europeisk 

molnleverantör fokuserar deras infrastrukturtjänster på 

områderna Compliance, Public, Private och verktyg för 

Cloud Office. De hjälper kunder inom starkt reglerade 

branscher som bank, finansiering, sjukvård och offentlig 

sektor, inklusive statliga myndigheter. Idag är deras 

största segment Public Cloud, men Compliant Cloud 

förväntas bli störst under 2023.
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Regelefterlevnad 
innebär ökad 
komplexitet och krav  
För Cleura är internationellt erkända standarder för kvalitet, 

dataskydd och hållbarhet kritiska krav för datacenter. 

Specifika skalskydd, backupsystem och andra åtgärder för 

hårt reglerade branscher är avgörande. När kundernas 

behov fokuseras mer mot regelefterlevnad hjälper det 

Cleura att ha datacenter med lämpliga burar och 

processer kring regleringar. De måste följa nio olika ISO-

certifikat, som ofta är komplexa.  

Alla Digital Realtys anläggningar i Europa uppfyller 

internationellt erkända standarder, som ISO 27001 för 

ledningssystem för informationssäkerhet och ISO 22301 

för säkerhet och resiliens. 

Digital Realty hjälper oss 
också att bygga rätt och 
olika sorters burar för våra 
kunder. Detta är väldigt 
viktigt för att validera att vi 
följer tillsynsreglerna. Vi 
måste säkerställa att ingen 
kan få åtkomst till datan, 
vilket också inkluderar 
personalen på datacentret.
Johan Christenson, Founder of Cleura and VP of Innovation. 
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Fortsatt fokus på 
enkla, hybrida 
molnlösningar 
“Jämfört med för några år sedan så vet företag och 

människor idag vad molnet är. Användandet och 

mognadsnivån ökar också när människor börjar förstå hur 

molnet kan hjälpa dem att optimera sina digitala tjänster,” 

berättar Christenson.  

Genom att använda Digital Realtys datacenter kan Cleura 

erbjuda hybrida molnlösningar genom att flytta kunders 

befintliga fysiska servrar till Digital Realty och ansluta dem 

till Cleuras molninfrastruktur direkt.  

“Att kombinera molnet med en kunds hårdvara - allt från 

säkerhetsmoduler till racks som behöver anslutas till 

molnet - är vanligtvis inte möjligt med hyperscalers. Det är 

ett värdefullt alternativ för kunder som vill göra en 

övergång till molnet.”  
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En skalbal molnlösing 
i och utanför Europa 
Många kunder bygger hela sin infrastruktur med Cleura för 

att slippa hantera hårdvara. En stor fördel för kunderna är 

hur snabbt en virtuell server kan sättas upp. Därefter kan 

kunderna komma åt molnet genom ett par klick, vilket är 

automatiserat och enkelt att skala upp.  

“Digital Realty kännetecknas av sina standardiserade 

datacenter, något vi uppskattar hos vår colocation partner. 

Vi vet vad vi kan förvänta oss, oavsett om vi åker till 

Frankfurt, London eller Stockholm,” förklarar Christenson. 

”Vi fokuserar på den europeiska marknaden där vi har stora 

företagskunder och majoriteten är globala aktörer. Vi vill 

säkerställa att vi kan följa med dem utanför Europa och 

kontinuerligt bygga ut globalt. Med Digital Realtys växande 

globala marknad är det ibland två datacampus i samma 

stad. Det innebär att vi kan bygga ut tekniskt på det sättet vi 

vill med bara en partner.”  
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Mot hållbara 
molnlösningar  
Att öka kundernas medvetenhet om hållbar och effektiv 

energianvändning i datacenter är en aspekt som Cleura 

och Digital Realty arbetar för att förbättra. “Det handlar om 

att visa och lära våra kunder hur de kan optimera sin 

arbetsbelastning från början till slut. Vi ser att människor 

ändrar sina vanor när det gäller hur de använder energi 

med tanke på priserna i Europa. Till exempel visar vi dem 

effekten av att köra en datakörning på natten istället för på 

dagen,” säger Christenson.   

Utmaningar  

• Att fortsätta expandera Cleura i Europa 
och globalt  

• Att möta kundernas krav på 
regelefterlevnad och stegvis molnmigrering 

Lösningar 

• Cleura är installerade i Digital Realtys 
datacenter i Stockholm och London 

• Colocation i anläggningar som möter 
internationella regulatoriska standarder 

• Möjlighet att ha kunders fysiska servrar i 
samma anläggning för direkt anslutning till 
Cleuras moln 

Resultat

• Skapandet av hybrida molnlösningar som 
möjliggör stegvis migrering till molnet 

• En europeisk och global närvaro som 
stödjer Cleuras tillväxtplaner och kunder 
utanför Europa 

• Ett starkt partnerskap för fortsatt 
samarbete och tillväxtkrav 
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Digital Realty kopplar ihop företag och data genom att leverera hela 

spektrat av moln- och operatörsneutrala tjänster för datacenter, 

colocation och internetpunkter. Den globala datacenterplattformen 

PlatformDIGITAL® ger företagen en säker mötesplats för data och en 

beprövad lösningsmetodik inom Pervasive Datacenter Architecture 

(PDx™) för att driva innovation och hantera utmaningar inom Data Gravity.  

Digital Realty ger tillgång till de digitala nav som är viktiga för företagen 

med 300+ datacenter i 50+ storstäder i 27 länder på sex kontinenter. 

Vill du veta mer om Digital Realty? Besök gärna interxion.com/se  

eller följ oss på LinkedIn.  

Om Digital Realty

http://www.interxion.com/se
https://www.linkedin.com/company/interxion/

