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Sammanfattning 
Sedan företag började använda sig av internet som ett verktyg för sitt arbete 

har bekymmer uppstått som de inte haft tidigare, som hur företagsdata ska 

lagras, vad för utrustning som är bäst för deras behov. 

  

Genomförandet av arbetet delades in i tre delar, där det första var att ta reda 

på vilka olika datalagringslösningar som fanns och användes i servermiljöer. 

Detta gjordes via litteraturstudier. Den andra delen var att intervjua 

kundföretag om deras lagringslösningar samt intervjua leverantörer av 

datalagringslösningar med ett antal frågor som berörde deras 

datalagringlösning(ar), rekommendationer och framtidsutsikten för 

datalagring. Den tredje och slutgiltiga delen var att skriva samman analysen 

över den information som tillförskaffats och de iakttagelser som gjorts. 

 

Resultatet av intervjuerna visade på flera pålitliga och snabba alternativ för 

datalagring som kunder använde och leverantörer sålde.  Lösningar som 

användes och levererades var NAS(Network Attached Storage), molnlagring 

av data och SAN(Storage Area Network). 

 

Vid genomförande av analysen togs både intervjumaterialet och 

litteraturmaterialet i beaktning för att kunna komma fram till adekvata 

slutsatser. Syftet med slutsatserna var att kunna ge ett bra svar på de frågor 

i frågeställningen som låg till grund för examensarbetet. Vad man har 

kommit fram till är att det finns inget bra svar för vilken lösning är bäst utan 

att olika lösningar är anpassad till olika syften och behov. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

 

Sedan internets intåg har företag kunnat ägna sig åt e-handel, 

informationsinsamling om produkter och kunder via nätet samt lagring av 

information om till exempel tagna beslut eller inköpsordrar. Med hjälp av 

datalagring kan informationen som samlats in sparas och lagras för att man 

senare ska kunna ta del av datan. 

 

Kunskapen om hur mindre företags datalagringslösningar ser ut är 

övergripande men genom att göra noggranna jämförelser mellan olika 

sorters lagringslösningar som finns med fokus på hastighet och redundans 

för de olika lösningarna hoppas man att få fördjupad kunskap om vilka 

lagringslösningar som är bäst anpassat för mindre företag.  

 

1.2 Målsättning och Syfte 

 

Syftet är att få en bättre uppfattning om vilken lagringslösning som är bäst 

för företag med en on-site lösning som är anpassad utifrån deras behov. 

Med hjälp av en jämförelse mellan de olika lagringstekniker som finns är 

förhoppningen att kunna identifiera de lagringslösningar som har bäst 

redundans respektive är de snabbaste. I frågeställningen finns ett antal 

frågor som kommer ligga till grund till slutresultaten:  

 Vilka olika sorters lagringslösningar finns det? 

 Hur står sig de olika lagringslösningarna mot varandra sett till 

redundans och hastighet? 

 Vilka krav behöver uppfyllas för att implementera 

lagringslösningarna? 

 Vilka fördelar och nackdelar finns för varje lagringslösning? 
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1.3 Metodik 

 

För att få en inblick i vad tidigare forskning kommit fram till kring ämnet 

genomfördes artikel- och litteraturstudier. Intervjuer utfördes med företag för 

att få underlag till att jämföra hur datalagring såg ut i teorin och i 

verkligheten. Examensarbetet behandlade mjukvarudelen som fanns inom 

datalagring men kom även att ta upp komponenterna på hårdvarusidan, som 

behövdes för att lagra data. 

1.4 Avgränsning 

 

Kommer inte behandla molnlagringslösningar i utredningsdelen i detta 

arbete. Detta beslut motiverades med att olika molnlagringstjänster skilde 

sig väldigt mycket från varandra och skulle kräva noggranna jämförelser 

mellan de olika molnlagringslösningarna för att på ett rättvist sätt redogöra 

för området. Det ansågs även ligga för långt ifrån projektplanens syfte där 

fokus var på on-site lösningar för företag. 
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2 Utredning 

2.1 Förklaring av data 

 

Data är information som består av binary digits (bits). En bit är den minsta 

enheten av data i en dator [1]. 

En bit kan bara ha två olika värden. Dessa värden representeras vanligtvis 

som antingen en 0:a eller en 1:a. Dessa värden kan även tolkas som logiska 

värden där dessa två värden kan tillskrivas alternativ, exempel är: 

sant/falskt, ja/nej, +/- och på/av [2]. 

Inom datorvärlden är data information som har översatts till en form som är 

bättre anpassad till att förflyttas eller bearbetas. [3]. 

 

Datalagring syftar på allt med information lagrat på sig. Den vanligaste 

definitionen begränsar sig enbart till lagring av information på datorer eller 

liknande enheter [4]. 

 Data syftar på allt som kan lagras på en hårddisk eller annan lagringsenhet, 

allt från siffror och text, till ljud och video. Man skiljer mellan datalagring och 

arkivering genom att lagrad data är tillgänglig utan längre väntetid medan 

arkivering görs på långsammare medier som magnetband och DVD-skivor 

som resulterar i längre väntetid [5]. 
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2.2 Direct Attached Storage (DAS) 

 

DAS är en lagringsenhet som är inkopplad fysiskt mot en dator eller en 

server och används som term för att skilja denna lagringstyp från 

nätverkslagring [6]. I arbetet delas hårddiskarna in i olika rubriker, där de 

traditionella hårddiskarna med PATA och SATA gränssnitt går in under Hard 

Disk Drive, det modernare gränssnittet som används för servrar har sin egen 

indelning som Serial Attached SCSI och diskar som bygger på 

flashminnesmoduler går in under rubriken Solid State Drive 

2.2.1 Hard Disk Drive (HDD) 

 

Det finns två sorters gränssnitt för hårddiskar; Parallel ATA (PATA) som är 

en äldre, utdaterad arkitektur med en maximal överföringshastighet på 

100MB/s. PATA används inte längre i moderna lösningar på grund av 

utdaterad arkitektur och långsam hastighet. Med PATA använder man en 

långsammare 40 pins kabel eller 80 pins kabel som är den snabbare av dem 

två. PATA skickar bitar parallellt via sladden men dess svaghet är att alla 

bitar måste nå mottagaren på samma tidpunkt vilket utesluter möjligheten att 

öka frekvenshastigheten. Detta eftersom det inte kan garanteras att 

överföringstiden är densamma för alla signallinjer [7] [8] 

 

Den andra varianten av hårddisktyp som är formstandard idag i datorer och 

servrar är SATA-hårddiskar, Serial ATA (SATA). SATA hårddiskar använder 

sig av ett seriellt gränssnitt för överföring av data som uppnår mycket högre 

hastigheter än föregångaren PATA.[1] Exempelvis kan en SATA-hårddisk 

skicka en byte, d.v.s. 8 gånger så mycket data för varje cykel som en PATA-

hårddisk som skickar 1 bit med samma signalfrekvens [8]. 

 

Det finns tre olika gränssnitt av SATA-hårddiskar: 

 SATA 1.5Gb/s 

 SATA 3Gb/s  

 SATA 6Gb/s  

 

SATA är flexibel och mångsidig genom att t.ex. en SATA 3Gb/s-hårddisk 

kan kopplas till en 1,5Gb/s-port på moderkortet på bekostnad av hastigheten 

[9]. 
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Hur snabbt en hårddisk kan läsa och skriva beror på hur snabbt läshuvudet 

kan förflytta sig till det spår på hårddisken där läsning eller skrivning ska ske. 

Det baseras i sin tur på hur hög rotationshastighet som skivan i hårddisken 

har, något man mäter i Revolutions Per Minute (RPM). Standardhastigheten 

för en hårddisk är 7200 RPM, i servermiljöer är det standard med 10 000 

RPM upp till 15 000 RPM, som är den snabbaste varianten [7] [10]. 

Ytterligare en faktor som påverkar prestandan för en hårddisk är hur stort 

cacheminne en hårddisk har. Cache minnet är en buffert för data som 

nyligen använts och gör att data kan mellanlagras för att senare skrivas till 

hårddisken. Storleken varierar från 8 MB till 64 MB [10]. 

 

En faktor som kan påverka läs-och skrivhastigheter är fragmentering av data 

som uppstår på mekaniska hårddiskar [11]. Fragmentering uppstår när data 

som lagras delas upp i flera fragment istället för i en sammanhängande 

sekvens av bitar på hårddisken. Fragmentering kan exempelvis uppstå när 

filer tas bort från en hårddisk och den oanvända datalagringsytan på 

hårddisken utnyttjas när nya filer tillkommer [12]. Det leder till att läshuvudet 

i hårddisken måste förflytta sig flera gånger för att läsa in en fil i kontrast till 

att kunna läsa in data från segment som ligger i en obruten sekvens. [13] 

 

Den snabbaste varianten av SATA-hårddiskar är det som kallas hybrid 

drive(SSHD) som kombinerar en vanlig SATA-hårddisk med en Single-level 

cell (SLC) på 8GB. SLC minnen bygger på samma teknologi som man 

använder sig av i SSD-hårddiskar(se avsnitt 2.3.2) där en bit lagras i varje 

cell, i ett tätt nät av celler. SLC-tekniken är avsevärt snabbare men har även 

längre hållbarhet jämfört med traditionella hårddiskar. En annan teknik som 

andra tillverkare valt att producera är en kombination av en SATA-hårddisk 

med ett SLC minne kopplat till en PCIe x4 port [7]. 
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2.2.2 Serial Attached SCSI (SAS) 

 

SAS-hårddiskar (Serial Attached SCSI) är en typ av hårddiskar som bygger 

på seriell dataöverföring. SAS-hårddiskar används främst för servrar tack 

vare sin snabba skriv- och läshastighet. Rotationshastigheten för SAS-

hårddiskar uppgår till mellan 10 000 till 15 000 RPM för vilket gör att man 

dessutom snabbt kan få tillgång till data på hårddisken.. Prisskillnaden 

mellan en SATA-hårddisk och SAS-hårddisk som har mindre 

lagringsutrymme är marginell vilket gör SAS-hårddiskar till ett bättre 

alternativ för servrar som inte används primärt för lagring. För SAS-

hårddiskar med större lagringskapacitet är prisskillnaden större jämfört med 

något långsammare SATA-hårddiskar [14].  

 

Gränssnittet för SAS ersatte föregångaren, det långsammare Parallel SCSI-

gränssnittet (Small Computer System Interface) [15]. SAS gränssnittet ger 

möjlighet att ansluta 128 hårddiskar förutsatt att ett SAS Expander kort 

används som möjliggör anslutning av flera hårddiskar till en anslutningsport 

[15] [16].  SAS-kontrollers stödjer inkoppling av SATA-hårddiskar i SAS-

kontrollers men det går inte att göra detsamma med SAS-hårddiskar i SATA-

kontrollers [17].  

Det finns hittills tre olika gränssnitt av SAS-hårddiskar: 

 SAS-1 3Gb/s 

 SAS-2 6Gb/s  

 SAS-3 12Gb/s [18] 
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2.2.3  Solid State Drive (SSD) 

 

Medan HDD-diskar använder sig av rörliga mekaniska delar för att läsa och 

skriva data från en skiva, består SSD-diskar(Solid-State Drive) av 

flashminnesmoduler som inte behöver ett fysiskt läs- och skrivhuvud.[5] 

Detta ger fördelar mot de vanliga hårddiskarna så som en mycket högre läs- 

och skrivhastighet, färre antal fysiska komponenter som gör att de låter 

mindre och mindre risk att den kan bli obrukbar samt att ingen fragmentering 

av data kan ske på SSD. Nackdelarna med SSD-diskar är att det är en 

dyrare teknologi jämfört med HDD-diskar och säljs därför oftast med mindre 

totalt lagringsutrymme, det finns även färre antal olika alternativ att välja 

mellan i förhållande till HDD-diskar [19]. SSD-diskar ansluts vanligtvis via de 

snabbare SATA-gränssnitten men ett fåtal varianter ansluts istället via SAS-

gränssnittet, ett PCIe uttag eller annat gränssnitt [20]. 

 

2.3 Network Attached Storage (NAS) 

 

En NAS-enhet är en enhet med en eller flera hårddiskar som är kopplade till 

ett nätverk. En NAS är en dedikerad nätverksansluten lagring som kan nås 

via ett nätverk. NAS förekommer vanligtvis inom ett Ethernet LAN som en 

separat enhet och har en egen IP-adress och förser klienter i samma 

nätverk med lagring [21]. 

 

NAS är en typ av extern disklåda som är en separat enhet med en egen 

diskkontroller, nätaggregat, processor och kör ett eget operativsystem som 

kan administreras via ett webbgränssnitt. Operativsystemen är oftast UNIX 

eller Linux baserad och är gjorda för datalagring, till exempel FreeNAS och 

NAS4Free som är typer av UNIX [22]. De flesta NAS-enheter stödjer både 

NFS (Network File System) som de flesta UNIX/Linux distributioner 

använder och SMB (Server Message Block) som används av Windows 

klienter 
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Figur 1 - En illustration över hur ett nätverk med en NAS är uppsatt. 

 

Fördelar med NAS är att den konsoliderar säkerheten, kräver inte 

förändringar av nätverket för implementation, den är en prisvärd 

datalagringslösning, den är gjord för lagring och kan inte utföra något annat 

vilket gör den mer effektiv som lagring. 

Nackdelarna är att NAS har en begränsad skalbarhet, att ett NAS endast 

kan skalas till en viss nivå för att sedan behövas lägga till en annan NAS-

enhet. NAS är inte tillräckligt snabb till att utföra funktioner, NAS är 

nätverksberoende och trafiken i nätverket kan skapa överbelastning [23]. 
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2.3.1 Operativsystem för NAS 

 

FreeNAS är ett operativsystem baserat på öppen källkod. NAS-

operativsystemet baseras på FreeBSD som är ett operativsystem för en 

mängd olika plattformar som härrör från BSD, en typ av UNIX [24] [25] . 

FreeNAS beskriver sin produkt enligt följande [26]:  

 

“FreeNAS is an operating system that can be installed on virtually any 

hardware platform to share data over a network. FreeNAS is the 

simplest way to create a centralized and easily accessible place for 

your data. Use FreeNAS with ZFS to protect, store, backup, all of your 

data. FreeNAS is used everywhere, for the home, small businesses, 

and enterprise”. 

 

NAS4Free är en Open Source NAS distribution som är designad för 

hemanvändning och för små företag. NAS4Free är en direkt fortsättning av 

FreeNAS efter den blev uppköpt av Ixsystems år 2011. NAS4Free, som har 

samma ursprung som FreeNAS är baserade på FreeBSD. 

Vad dem har gemensamt är att dem använder samma teknologier och 

protokoll som exempel: ZFS, SMB, NFS, iSCSI med mera. Båda kan 

integreras med Active Directory och kan även visa och redigera äganderätt 

via Windows Explorer [27] 

 
Det finns ett stort utbud av NAS operativsystem, andra exempel kan vara 

Amahi, OpenMediaVault, med mera. Operativsystemen har olika funktioner 

och ändamål, det gäller att välja operativsystemet som passa bäst. 
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2.3.2 Prestandakrav  

 

Med NAS enkelhet så är det vanligt att man bygger en egen NAS till företagets 

datalagring. Det är därför viktigt att känna till hårdvarukraven för att få bra 

prestanda samt adekvat dataskydd beroende på val av plattform [28]. För 

UNIX/Linux baserade operativsystem som FreeNAS eller NAS4Free, ställs 

det låga krav på hårdvaran [28] [29]. Vad man bör tänka på är att se till att 

hårdvaran har optimal prestanda till att kunna köra dem funktioner som man 

vill ha [30]. 

 

Kraven för FreeNAS är till för att kunna köra operativsystemet pålitlig med 

måttlig prestanda. Rekommenderade krav för FreeNAS är: en flerkärnig 64-

bit processor, 8GB RAM, 8GB lagringsutrymme för boot-processen, minst en 

direktkopplad hårddisk (hårdvaru-RAID avråds) och en fysisk nätverks-port 

som stödjer Gigabit Ethernet [24]. En citiat som ofta påstås är, att ha 1GB 

RAM per Terabyte lagring. I själva verket finns det ingen optimal storlek på 

RAM. Storleken på RAM (cache) tenderar att öka ju större lagringen blir [31].     

 

NAS4Free kräver att NAS-enhet minst har: 512MB RAM, bootbar CD-ROM 

plus antingen bootbar USB-minne, hårddisk eller disketter. vill man ha med 

funktioner som mjukvaru RAID 5 kräver att man har 1GB RAM eller mer men 

NAS4Free anser att man bör installera så mycket RAM som möjligt [29].               
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2.4 Storage Area Network (SAN) 

 

SAN kom att uppstå som en reaktion mot de begränsningar som DAS hade, 

som att resurser på en traditionell hårddisk ”ägs” av användaren och i form 

av svårigheter att dela och administrera data mellan olika enheter. Idéen var 

att skapa ett separat nätverk skilt från LAN-nätet just avsedd för 

datahantering, för att på så vis avlägsna lagringsenheternas datatrafik [32, p. 

96].  

 

Innan SAN skapades hade man datalagringsenheterna inkopplat externt 

eller installerat internt på klientservern där resurser fanns. NAS-enheter 

möjliggjorde separering av lagringsenheterna från servern och gjorde 

resurser tillgängliga till klienter via nätverket medan SAN-enheter skapade 

möjligheten att separera lagringsenheterna till sitt egna separata nätverk där 

kommunikationen mellan dem skedde snabbt. Med hjälp av allokerade 

servrar anslutna till både LAN- och SAN nätet, kan klienterna nå 

lagringsenheternas data som om deras enhet vore direktansluten till 

lagringsenheten. Med särskilda fiberkablar och fiberswitchar kopplas 

servrarna och lagringsenheterna tillsammans så att alla komponenter 

sammanlänkas och kan kommunicera sömlöst [33, pp. 11-12] [34]. 

 

Ett SAN skickar data mellan servrar eller användare och lagringsenheter 

genom fiberkabelnätverk. SAN använder sig av datasammanslagning vilket 

möjliggör att lagrad data delas mellan flera servrar, som skapar ett 

effektivare användande av lagringsresurserna jämfört med traditionell DAS-

lagring. Med konsolidering blir lagringshanteringen helt centraliserad och 

således mindre komplex att sköta om [32, p. 97]  
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Figur 2 - En illustration över hur ett SAN är sammankopplat i ett 
nätverk. 
 
 
I SAN och i miljöer som använder sig av SAN-liknande teknik används 

blocknivå där varje block behandlas som en egen hårddisk och ger möjlighet 

till att välja valfri typ av filsystem för varje enskilt block, något som filnivå inte 

tillåter. Blocken hanteras av serverbaserade operativsystem och är bättre 

anpassat till databaser och virtuella maskiners filsystem [35].  

 

Fördelar med SAN är att det är en snabbare lösning för att lagra stora 

datamängder jämfört med andra datalagringslösningar samt säkra algoritmer 

för data som lagras för att förhindra att filer blir korrupta. 

Nackdelar med SAN är att det är en relativt dyr lösning och lämpar sig därför 

inte så bra om man har mindre företag med ett fåtal servrar och en liten 

budget [36]. 
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2.4.1 Gränssnitt och protokoll 

 

SAN använder sig av gränssnitten Small Computer System Interface (SCSI), 

en standard som används för kommunikation mellan servern och diskarna. 

Med SCSI kan man koppla in en Ethernet kabel eller en fiberkabel till disken. 

Båda dessa standarder kan använda sig av en nätverkstopologi som kallas 

för fabric, där systemen är kopplade till varandra med en eller flera 

kopplingar. Detta tillåter att SAN fysiskt kan ligga separerad från andra 

system [37] 

 

Fibre Channel är teknik för gigabit hastighet som främst används till 

nätverkslagring. Fibre Channel är standard för företags SAN. Fibre Channel 

var ursprungligen utvecklad till att endast använda fiberkablar. Efterhand 

kunde man använda koppartråd som koppling behöll man namnet Fiber 

Channel för principen [33, p. 33]. I Fibre Channel fabric använder man Fibre 

Channel switchar till att koppla samman servern med lagring. Servern 

använder sig av en så kallad host bus adapter(HBA) till att ansluta till 

lagringsenheterna [37]. 

 

Internet Small Computer System Interface (iSCSI) är ett protokoll som tillåter 

klienterna att skicka för SCSI-förfrågan över TCP/IP. Det vill säga att iSCSI 

är ett sätt att ansluta lagringen över ett nätverk med användning av TCP/IP 

Till skillnad från Fibre Channel använder iSCSI vanliga Ethernet kablar och 

switchar till att koppla sig till SAN [37].   
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2.5 RAID 

 

Redundant Array of Independent Disks (RAID) är den teknologi där två eller 

flera hårddiskar jobbar parallellt med varandra för ökad redundans och/eller 

ökad prestanda vid datalagring [38]. 

För att kunna använda RAID krävs mjukvara som stödjer RAID-teknologin. 

De alternativ som finns är mjukvara som agerar RAID-kontroller och nyare 

operativsystem som Windows Server 2012 som stödjer RAID funktionalitet 

out of the box. Ett annat alternativ är ett separat RAID-kontrollerkort med 

PCI/PCIe-gränssnitt eller ett integrerat RAID-kort i moderkortet. 

Hårdvarulösningen för RAID har en högre prislapp än mjukvarulösningarna, 

men ger också fler valmöjligheter för konfiguration och bättre prestanda än 

vad RAID som mjukvara gör [39] [40]. 

RAID delas in i olika nivåer, där varje nivå är anpassat för ett särskilt syfte 

[41]. De vanligaste RAID-alternativen förklaras nedan medan de som 

används sällan utelämnas. 

RAID delas in i: 

 

 RAID 0 – Kräver minst två hårddiskar. 

Halva datan lagras på en av hårddiskarna och andra halvan på den andra. 

Fördel: Dubbel läs- och skrivhastighet. 

Nackdel: Ingen feltolerans, kraschar den ena hårddisken så är innehållet på 

andra hårddisken obrukbart [38] [42].

 

Figur 3 - En illustration över hur RAID 0 fungerar. 
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 RAID 1 – Kräver minst två hårddiskar. 

All data skrivs till båda hårddiskarna – speglar varandra. 

Fördel: Läs och skrivhastighet motsvarande en hårddisk, innehåll finns kvar 

även om en hårddisk kraschar. 

Nackdel: Storleksmässigt motsvarar två hårddiskar bara en av hårddiskarna 

då allt material är identiskt. 2Tb+2Tb med RAID 1 = 2Tb [38] [42]. 

 
Figur 4 - En illustration över hur RAID 1 fungerar 

 

 RAID 5 – Kräver minst tre hårddiskar. 

Hälften av datan lagras på första hårddisken och andra hälften lagras på den 

andra hårddisken. Med hjälp av checksummor som är utspridda på de olika 

diskarna kan den tredje hårddisken, som är en kontrolldisk återställa datan 

om en av hårddiskarna kraschar tack vare datan från checksummorna och 

paritetsdata som finns. 

Fördel: Hög redundans, Checksumma utspridd mellan alla hårddiskar och 

dubbel läs- och skrivhastighet. 

Nackdel: Begränsad läs- och skrivhastighet ifall en hårddisk går ner, 

eventuell lång återuppbyggningstid om en stor hårddisk kraschar och 

utrymme motsvarande en hårddisk går aldrig att använda till vanlig 

datalagring [38] [42]. 

 

Figur 5 - En illustration över hur RAID 5 fungerar. Ap,Bp,Cp och Dp 

illustrerar block med paritetsdata. 
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 RAID 6 – Kräver minst fyra hårddiskar. 

Som RAID 5 fast paritetsdata skrivs till två hårddiskar istället för en.  

Fördel: Ännu högre redundans än vad man får med RAID 5, då två 

lagringshårddiskar kan krascha samtidigt och det ändå går att återställa 

innehållet från de båda. Snabb läshastighet. 

Nackdel: Samma nackdelar som för RAID 5 fast med långsammare 

skrivhastighet på grund av ökad paritet som behöver kalkyleras [38]. 

 

Figur 6 - En illustration över hur RAID 6 fungerar. Ap,Bp,Cp och Dp 

illustrerar hälften av blocken med paritetsdata medan Aq,Bq,Cq och Dq 

illustrerar andra hälften av blocken med paritetsdata. 

 

 RAID 10(1+0) – Kräver minst fyra hårddiskar. 

En kombination av två stycken RAID 1 och två stycken RAID 0 mellan 

dessa. 

Fördel: Hög redundans. Dubbel skrivhastighet men fyrdubblad läshastighet. 

Nackdel: Hälften av hårddiskarna används bara till spegling vilket ger 

begränsad lagringsyta och en hög kostnad [38] [42]. 

 

Figur 7 - En illustration över hur RAID 10 fungerar.  
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2.6 Tiered Storage 

 

Tiered storage är en nätverkslagringsteknik där data lagras i olika typer av 

media som baseras på pris, prestanda, tillgänglighet och återhämtning. 

Detta är till för att säkerställa data som är till för återhämtning vid 

dataförluster eller datakorruption finns tillgängliga lokalt för en snabb 

återhämtning, medan data som man kan ha nytta för framtida bruk kan 

arkiveras i billigare lagringsmedia för att sänka funktionskostnaden. 

Tiered storage kan variera från att ha två tiers, som kan bestå av SCSI eller 

Fibre Channel kopplade diskar och bandlagring, till att innehålla fem till sex 

tiers. Definition av tiers skiljer sig från leverantörer [43] [44].   

Tiered Storage har olika nivåer som specificerar, vad för data som lagras 

och hur den lagras, det som tas upp är bara ett exempel hur tiered storage 

kan se ut: 

 

 

Figur 8 - En illustration över hur tiered storage är konstruerat   
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Tier 1 är till för lagring av verksamhetskritisk data och applikationer där 

kraven för pålitlighet och hastighet är hög. Data i Tier 1 lagras under en 

period på en månad innan den migreras ner till nästa nivå. Tier 1 lagring 

baseras på lösningar: Fibre Channel, iSCSI och SAS eller SSD som har hög 

prestanda, utrustningen blir därför relativt dyr [45] [46]. 

 

Tier 2 är lagring av sekundärdata som snapshots och backup, data som 

behövs sällan. Data i Tier 2 kan lagras i långsammare och billigare medier 

eftersom det inte finns verksamhetskritisk data lagrad i denna nivå. Tier 2 

lagringen baseras på SAS eller SATA och iSCSI tekniker [45] [44]. 

 

Tier 3 är data som arkiveras och kommer förmodligen aldrig att efterfrågas. 

Tier 3 kan beskrivas som att den är till för att lagra data permanent. 

Lagringen är relativt långsam jämfört med andra medier eftersom tillgång till 

lagringen inte är en högprioritet. Lagringen i denna nivå använder som 

exempel bandlagring eller DVD-skivor [45] [47]. 
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3 Genomförande 

3.1 Upplägg av intervjuer 

 

Intervjuer genomfördes på olika företag som använde någon typ av 

datalagring, om det var att företaget levererar datalagringslösningar eller 

köper in datalagring från andra företag. Företagen delades därför in i två 

grupper: leverantörer och kundföretag. Frågorna är anpassade mot dessa 

typer av företag, med syfte att ta reda på hur datalagringslösningar ser ut 

on-site hos företagen. 

  

Intervjuerna genomfördes genom att företagen blev kontaktade via telefon 

eller e-post med en förfrågan om de var intresserade att ställa upp på en 

intervju, vid visat intresse blev de informerade om hur intervjun skulle ske. I 

samförstånd valdes intervjuform. Alternativen som fanns för intervju var via 

telefon eller personligt möte, men om det inte fanns någon möjlighet för 

dessa alternativ kunde intervjun tas via mail. Anledningen till att telefon- och 

personintervju föredrogs före mailintervju var att det var enklare och 

snabbare att elaborera frågan ifall det vore så att intervjuobjektet skulle ha 

missförstått någonting samt möjligheten att kunna ställa följdfrågor om 

svaret inte var tillfredsställande.  

 

Med tanke på att företagen lagrade både kritisk och icke-kritisk data i 

lösningarna gav vi möjligheten till företagen att vara anonyma, för att dem 

skulle kunna utrycka sig fritt ifall de skulle ge ut känslig information.  
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3.2 Leverantörer 

 

De frågor som ställdes till leverantörerna var: 

 Vilka produkter samt tjänster levererar ni till kundföretag för att 

hantera datalagring?  

 Vilka fördelar finns det med era datalagringslösningar i förhållande 

till andra lösningar?  

 Har utbudet av datalagringslösningar förändrats under de senaste 

fem åren? 

  Vilka typer av datalagringslösningar tror ni kommer att vara mer 

aktuella i framtiden i förhållande till idag? 

 Hur mycket tror ni att lagringsbehovet kommer att öka inom dem 

närmsta fem åren? Ange i procent. Motivera gärna anledning till 

svaret. 

 

De två första frågorna för leverantörerna ställdes för att ta reda på varför just 

den lösningen de använde föredrogs framför andra alternativ. 

Tredje frågan ställdes för att ta reda på tillväxten av lagringsbehovet enligt 

leverantörerna samt för att se vilka utmaningar som fanns med 

lagringsenheter.  Dem sista två frågorna ställdes för att ta reda på vad som 

har förändrats och vad som kommer att förändras inom datalagring. 

3.3 Kundföretag 

 

De frågor som ställdes till kundföretagen var:  

 Vad har ni för system för att hantera datalagring?  

 Vad hade ni tidigare för lösning för att lagra data? 

 Vad var orsaken till att ni införde ett nytt system? 

 Hur mycket tror ni att lagringsbehovet kommer att öka inom dem 

närmsta fem åren? Ange i procent. Motivera gärna anledning till 

svaret 
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De två första frågorna ställdes för att ta reda på vilken datalagringslösning 

de använde nu och vad de hade använt för någon innan. Nästa fråga 

ställdes för att få fram en motivering till varför de tagit beslutet att ändra 

lagringslösning och vad för faktorer som hade varit drivande i denna 

process. Sista frågan var av samma skäl som frågan ställdes till 

leverantörerna, för att få en uppfattning om vad som skulle komma att 

förändra i framtiden inom datalagring samt för att få en insyn hur mycket 

företagen trodde att deras datalagringsbehov skulle öka inom fem år. 

3.4 Resultat 

 

Av de företag som intervjuades var två stycken kundföretag och två 

leverantörsföretag. Totalt genomförde vi fyra intervjuer och vi valde att ha 

med samtliga då alla företag hade relevanta datalagringssystem för vårt 

arbete. I arbetet kallar vi företagen för företag A, företag B, företag C och 

företag D. 

3.5 Företag A 

 

 Företag A som var en större statlig organisation använde sig av en 

centraliserad NAS från sin huvudsite som användare anslöt sig till via ett 

internt WAN-nät. Dom använde SAN som var förlagda på olika platser rent 

geografiskt på sina olika datacenter. Deras SAN användes för att ansluta till 

deras virtuella servrar via nätverket som innehöll och lagrade 

organisationsdata medan deras NAS innehöll användarnas egna filresurser.  

 

Företag A har under de senaste 20 åren haft flera förändringar i sin 

infrastruktur som stödde deras datalagring. För 20 år sedan innan fiberkanal 

som överföringsteknologi var aktuellt användes fysiska servrar kopplade till 

intern datalagring i form av gemensamma disk array. Omkring 16 till 17 år 

sedan började de implementera centrala disk array till filservrar med system 

som hade ett större datorbehov än vad som tidigare hade krävts. För tio år 

sedan övergick de till att använda sig av centrala datalagringslösningar för 

att kunna dela ut data från virtuella servrar, något som blev aktuellt när 

virtualiseringsplattformar blev pålitliga lagringsalternativ.   
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Skälen till att företag A införde ett centraliserat disksystem från deras 

tidigare lokala disklagring var att de ansåg att deras tidigare lagringslösning 

var svåradministrerad och hade dålig skalbarhet sett till deras behov. De 

ansåg att ett centraliserat disksystem var bättre anpassat till den 

datalagringslösning som de ville använda sig av i form av virtuell datalagring 

samt att det var en mer kostnadseffektiv lösning i förhållande till deras 

tidigare lagringssystem.   

 

Företag A trodde att om fem års tid så skulle ökningen av lagringsbehovet 

dubbleras, det vill säga en ökning av 100 % från idag. Detta baserades på 

att lagringsbehovet fördubblats de fem senaste åren fram till idag och kunde 

se tack vare den årliga tillväxten att utvecklingen skulle se likadan ut i 

framtiden. Huvudorsakerna för denna tillväxt var att det mesta av deras data 

ackumulerades, de gjorde datorsystem, webbtjänster och applikationer 

tillgängliga till fler användare än tidigare samt att det fanns fler stödsystem 

inom verksamheten som producerade mer data än tidigare, eftersom de 

hade velat ha bättre kvalité på deras data som användes som underlag till 

beslut samt att teknikutvecklingen gjorde det möjligt. 

3.6 Företag B 

 

Företag B som var en kemiindustri använde sig av ett SAN för lokal lagring 

av företagsdata på företaget. De använde sig av en NAS, huvudsakligen för 

primär backup som sedan replikerades till en bandbackup. För användarnas 

datalagring använde man sig av SharePoint online som gjorde användar-

datan tillgänglig oavsett användarens geografiska placering. SAN fanns 

tidigare från förra ägarna innan dem blev uppköpta, för dem var det naturligt 

att man migrerade till ägarnas nya lagringssystem.  

 

Företag B förutspådde att lagringsbehovet skulle öka mellan 20 % till 30 % 

de närmaste fem åren. Anledningen för ökningen var att nya kunder skulle 

tillkomma vilket resulterade i mer dokumentation. Manualer och ritningar 

som ackumulerades ansågs också att vara ett annat skäl för ökat 

lagringsbehov 
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3.7 Företag C 

 

Företag C som var ett medelstort IT-konsultföretag levererade flera olika 

produkter och tjänster till sina kunder. Deras huvudsakliga produkt för 

datalagringslösning var olika sorters iSCSI NAS. Den vanligaste lösningen 

som levererades med NAS var för lokal datalagring och då använde man sig 

av olika varianter av iSCSI-NAS, till exempel NetApp-NAS enheter i 

nätverket. De gånger som Företag C nyttjade DAS-lagring var när WHD-

backuper skulle göras till USB-diskar för att kunna snabba upp processen 

med att återställa en kraschad server eller när man satte upp Apples 

motsvarighet till NAS som var en workstation med SSD-diskar anslutna till 

enheten. De erbjöd även datalagring i molnet till sina kunder för att 

möjliggöra lagring av personlig användardata och hemmamappar via 

OneDrive. 

 

Företag C ansåg att fördelarna med deras datalagringslösningar var att de 

spred riskerna för eventuell borttappad lagring genom att köra sina 

datalagringslösningar i enskilda virtualiseringhostar. 

 

De ansåg att lagringsbehovet om fem år skulle ha minskat 95 % på 

bekostnad av den lokala datalagringen för att istället ha förflyttats till 

molnlagringstjänster. Molnbaserade tjänster som SharePoint online och 

Azure var exempel på att mer och mer skulle förläggas i molnet, allt från 

mailfunktioner, servrar till lagringsenheter. Denna förändring med att 

datalagring skulle ha förlagts i molnet skulle ha skett inom fem till sju års tid 

enligt deras uppfattning. Man trodde exempelvis att större CAD-ritningar 

skulle ligga kvar på lokala datalagringsenheter medan resten hade hamnat i 

molnet. 

 

Företag C ansåg att utbudet av datalagringslösningar hade förändrats 

mycket de fem senaste åren. Förändringar som hade skett var att priserna 

på hårdvara för lagringsenheterna hade sjunkit, man fick numera större 

lagringskapacitet till samma pris eller billigare än vad det varit tidigare. VD:n 

på företag C uttryckte det med att “Förr köpte man en terabyte NAS till 

samma pris som man får betala för tre terabyte NAS idag”. 
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De tog dessutom upp att det var först de senaste två till tre åren som 

molnbaserade tjänster hade blivit så pass kraftfulla och pålitliga att det var 

en datalagringslösning som var tillförlitlig. Fibertillgängligheten till företag 

idag var en betydande faktor för att molnbaserade tjänster hade kunnat växa 

sig så stora och användas av många företag. Det var även skälet till att de 

ansåg att tjänster som Sharepoint online med OneDrive skulle komma att bli 

de största och mest aktuella datalagringslösningarna i framtiden. De trodde 

även på att andra molntjänster som iCloud, filbanker och bildbanker skulle 

komma att användas i större utsträckning i framtiden 

3.8 Företag D 

 

Företag D är ett mindre rikstäckande företag som levererar lösningar och 

tjänster till kunder. När det gäller lagring levererar de hårddiskar, NAS och 

SAN. I deras sortiment för lagring ingår även molntjänster som Nomadesk 

och Acronis, som de säljer till kunder. För NAS, köper Företag D in lösningar 

från NAS-tillverkare/leverantör som Synology, Seagate och Qnap.  

Med deras utbud av produkter anpassar Företag D lagringen efter 

kundernas behov. De ser inga fördelar med utbudet och har inget att jämföra 

sig med eftersom de anpassar sig efter kundernas behov. 

 

De ansåg att datalagringen kommer att öka, historiskt ökar datalagringen 

hela tiden enligt Företag D. De uppskattade att datalagringen kommer att 

öka markant, uppskattningsvis mellan fem till tio procent per år. Anledningar 

till ökningen ansågs vara, folk har en tendens att spara allt, datafiler blir 

större och större samt att data ackumuleras. 

 

Företag D ansåg att molntjänster har blivit mer populär under dem senaste 

fem åren. Anledningen som ansågs vara att mer folk började känna till att 

molntjänster finns samt att folk börja förstå vikten av backup på grund av 

dataförluster. Andra observationer var att NAS har blivit vanligare som 

backuplösning, även att NAS börjar användas inom mindre företag.   

 

De tror att trenden med molnlagring kommer att fortsätta och att molnlagring 

som Dropbox, OneDrive och Soonr kommer att bli vanligare. En annan 

förutsägelse är att SSD-diskar kommer att bli ännu vanligare och billigare 

jämfört med idag men ansåg inte att SSD kommer att ersätta HDD. 
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4 Diskussion 

4.1 Analys av resultat 

4.1.1 Inledning diskussion 

 

I det här examensarbetet undersöktes datalagringslösningar: Direct 

Attached Storage (DAS), Network Attached Storage (NAS) och Storage 

Area Network (SAN). Syftet var att ta reda på hur företagen hanterade sin 

datalagring, från det fick man en verklighetsbild kring hur det såg ut i 

praktiken hos företagen samt fick reda på vilka trender som uppstått. 

4.1.2 Jämförelse mellan lagringslösningar 

 

Jämförelse mellan Direct Attached Storage blir mellan SATA, SAS och SSD. 

Vi väljer att utelämna PATA-hårddiskar då dessa inte används i moderna 

serverlösningar längre och är utdaterat vad gäller till exempel hastighet. 

 

SATA-hårddiskar som används av servrar har vanligtvis en snitthastighet på 

10 000 RPM och kan uppnå en överföringshastighet på 600 MB/s förutsatt 

att gränssnittet SATA 6Gb/s används. Det finns väldigt få SATA-hårddiskar 

som kommer upp i 15 000 RPM och därför används exemplet med 10 000 

RPM i jämförelsen. 

 

Marknaden för SAS-hårddiskar erbjuder flera modeller med 15 000 RPM och 

kan uppnå en överföringshastighet på 1200 MB/s förutsatt att gränssnittet 

SAS-3 12Gb/s används. En SAS-hårddisk inkopplad via SATA uppnår inte 

samma överföringshastighet och det är därför ett krav med SAS-gränssnitt 

för att uppnå de högre skrivhastigheterna. 

 

En SSD använder sig av flashminnesmoduler och inga fysiska diskar eller 

läshuvuden vilket gör att Revolutions Per Minute inte är en term som går att 

använda när man talar om SSD. Man talar istället om densiteten av celler i 

en SSD för hur snabb skrivhastigheten på en enhet är.     
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Dessa typer av DAS ligger i olika nivåer när handlar om tiered storage. 

Generellt ligger SSD och SAS-hårddiskar i högsta tier, alltså Tier 1, där man 

kräver mycket prestanda av diskarna eftersom de hanterar 

verksamhetskritisk data, av denna anledning är diskarna dyrare än andra 

alternativ. SATA-hårddiskar och även SAS-hårddiskar hamnar i Tier 2 där 

prestandan inte är lika hög som det är i Tier 1. Prestandan är inte lika hög 

som det är i Tier 1 eftersom man lägger större fokus på kapaciteten och i 

takt med att prestandan sjunker så sjunker även priset. Tier 3 är endast till 

för arkivering, här används medier som DVD-skivor och bandlagring, dessa 

medier är inte någon typ av hårddisk. 

 

Jämförelse mellan NAS och SAN kan man inte skilja ur vilken lösning som är 

bäst eftersom de uppfyller två olika syften och behov. NAS är oftast till för att 

förse ett lokalt kontor med en centraliserad lagring medan SAN kan förse 

flera kontor som kan ligga geografiskt separerade med en centraliserad 

lagring. En annan punkt är prisskillnaden, NAS är betydligt billigare än SAN, 

förutsatt att SAN är konstruerad med redundans i åtanke. Vilket gör att SAN 

är olämplig för små företag med begränsade resurser, NAS är ett bättre 

alternativ vid en sådan situation. 

 

Skillnaden mellan NAS och SAN är att dem har helt olika syften och 

ändamål, som har nämnts tidigare. Även tekniker mellan NAS och SAN är 

olik varandra. NAS använder sig oftast av SATA-diskar medan SAN 

använder SAS-diskar. Skillnaden är att SAS har bättre prestanda än SATA, 

en av anledningarna är att SAS kommunicerar i full-duplex (data kan skickas 

och tas emot samtidigt) och att SAS är snabbare än SATA, där SAS kan 

uppnå 12Gb/s medan SATA uppnår 6Gb/s. Fiber Channel (FC) är även en 

teknik som SAN använder sig av, förnuvarande kan FC uppnå 1600MB/s 

med dagens standard, hastigheten hos nya kommande standarder förväntas 

vara 3200MB/s och 6400MB/s. Vanlig Ethernet som NAS oftast använder, 

kan uppnå 10Gb/s (ca 1250MB/s) med vissa typer av kablar som Cat6 [48].    
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4.1.3 Krav för implementering 

 

Kraven för att implementera lösningarna är väldigt spridd, beroende på vad 

man vill ha ut av datalagringen. 

 

Implementeringen av NAS är väldigt enkel jämför med SAN. För att 

implementera NAS behöver endast en fungerande NAS-enhet med: Ett 

operativsystem som till exempel FreeNAS, en hårddisk och en Ethernet 

koppling. Man kan köpa in färdiga NAS-enheter från tillverkare eller 

leverantörer vilket Företag D gör åt sina kunder.  För att implementera SAN 

måste man ha en server, en SAN-switch och en disklåda med Ethernet 

koppling eller Fibre Channel koppling. Företag C nämnde att det var väldigt 

dyrt att sätta upp ett SAN om man ville att lösningen skulle vara redundant. 

För att bygga ett redundant SAN krävs det att man minst har 2 stycken 

uppsättningar av SAN-switchar och servrar för att undvika att single point of 

failure ska kunna uppstå. 

 

När man implementerar datalagring baserat på DAS och man är ute efter 

bra prestanda och/eller redundans får man implementera en RAID-lösning. 

För att vissa RAID-konfigurationer ska kunna implementeras krävs det att 

man har flera hårddiskar för att det ska fungera korrekt(se 2.6). De olika 

alternativen med RAID ger olika fördelar utifrån vad slutanvändaren vill ha ut 

av sin datalagring. För att få ut så hög överföringshastighet som möjligt kan 

en uppsättning av SSD-diskar eller SAS-diskar ihop med RAID 0 leverera 

bra hastighet på bekostnad av redundans. Skulle en av diskarna i RAID 0 

krascha så skulle innehållet på den andra disken bli obrukbart. Ifall man vill 

ha ut bra redundans med ett fåtal diskar på bekostnad av hastigheten kan 

man implementera RAID 1 som speglar hårddiskarna så att det finns en 

dubbel uppsättning av all data eller använda sig av RAID 10 som ger utökad 

hastighet och lagringsutrymme samtidigt som två diskar dedikeras till 

spegling. 

 

För redundanta lösningar där många hårddiskar används så lämpar sig 

RAID 6 bäst. Medan RAID 5 bara kan återställa en kraschad disk ifall något 

skulle hända så hanterar RAID 6 att återställa data ifall två stycken diskar 

skulle krascha, på bekostnad av skrivhastigheten på hårddiskarna.  
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4.1.4 Nya trender kring datalagringslösningar 

 

Under arbetet och intervjun som har genomförts, har vi märkt att 

molnlagringstjänster har blivit vanligare under dem senaste åren. Enligt 

Företag C kommer den lokala datalagringen att minska och förflyttas till 

molnlagringstjänster som SharePoint, Azure och iCloud. Anledningen till 

detta var att molntjänsterna har blivit pålitliga och snabba så att förflyttningar 

av data till molnet har blivit genomförbart. Tillgången till fiberuppkoppling för 

företag var också en viktig faktor för ökad popularitet för molntjänster och 

molnlagring. Företag D ansåg även att molnlagringen kommer att bli 

vanligare med andra anledningar som att folk inser att molnlagring finns och 

att dem förstår innebörden med backup och därför lagrar datan i 

molnet.  Företag C ansåg att all datalagring och infrastruktur så småningom 

kommer att hamna i molnet, med undantag för stora filer som t.ex. CAD-

ritningar som skulle ligga kvar på lokala lösningar. 

 

Vi tror också på att molntjänsterna kommer att bli mer populära och 

vanligare för företag och så småningom för privatpersoner. Vi använder 

internet i vårt dagliga liv och att det är smidigare att datan ligger i internet så 

vi har tillgång till den så länge man har uppkoppling. Vår åsikt är att 

molntjänsten kommer att bli väldig stor men den kommer inte att ersätta den 

lokala datalagringen helt och hållet. 

4.1.5 Lagringsbehov 

 

Utifrån intervjuerna kommer vi fram till att lagringsbehovet kommer att öka. 

Företag A och D klargjorde att datalagringsbehovet har ökat och behovet 

kommer att fortsätta att öka. Företag B ansåg även att behovet skulle öka. 

Men hur mycket behovet ökade var någorlunda spritt, Företag A ansåg att 

behovet skulle fördubblas om fem år detta baseras på att lagringsbehovet 

fördubblades de senaste fem åren, företag B ansåg att det skulle öka mellan 

20 till 30 % i förhållande till idag och företag D ansåg att behovet skulle öka 

mellan fem till tio procent per år, från det kan man beräkna 1,05^5 = 28 % 

och 1,1^5 = 61 %. I slutändan blir att om fem år kommer lagringsbehovet 

öka med mellan 28 % till 61 % enligt företag D. 
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De flest intervjuobjekten ansåg att data-ackumulering är huvudorsaken för 

att lagringsbehoven ökade. Andra anledningar som: fler användare, fler 

applikationer och tjänster som producera data och att filer blir större är några 

av anledningar som också bidrar till ökningen. 

4.2 Förslag till fortsatt arbete 

 

Förslag till fortsatt arbete hade kunnat vara att undersöka 

molnlagringstjänsters prestanda och säkerhet samt jämföra de olika 

tjänsterna mot varandra. Den kunskapen hade sedan kunnat användas för 

att jämföra molnlagringslösningarna mot de lagringslösningar vi gått igenom 

i vårt arbete. 
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6 Bilagor 
 

6.1 Intervjufrågor 

1:A Intervjufrågor: Leverantör 

1:B Intervjufrågor: Kundföretag 

6.2 Intervju 

2:A Företag A: Kundföretag 1 
2:B Företag B: Kundföretag 2 
2:C Företag C: Leverantör 1 
2:D Företag D: Leverantör 2 
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1:A Intervjufrågor: Leverantör 

 

1. Vilka produkter samt tjänster levererar ni för att hantera datalagring?  

2. Vilka fördelar finns det med era datalagringslösningar i förhållande 

till andra lösningar?  

3. Hur mycket tror ni att lagringsbehovet kommer att öka inom dem 

närmsta fem åren? Ange i procent. Motivera gärna anledning till 

svaret (Vad är det för anledning ni tror som bidrar till ökat 

lagringsbehov?). 

4. Har utbudet av datalagringslösningar förändrats under de senaste 

fem åren? 

5. Vilka typer av datalagringslösningar tror ni kommer att vara mer 

aktuella i framtiden i förhållande till idag?
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1:B Intervjufrågor: Kundföretag 

 

1. Vad har ni för system för att hantera datalagring? 

2. Vad hade ni tidigare för lösning för att lagra data?  

3. Vad var orsaken till att ni införde ett nytt system? 

4. Hur mycket tror ni att lagringsbehovet kommer att öka inom dem 

närmsta fem åren? Ange i procent. Motivera gärna anledning till 

svaret (Vad är det för anledning ni tror som bidrar till ökat 

lagringsbehov?). 
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Bilaga 2:A Företag A: Kundföretag 1 (Anonym) 

 
Fråga 1. Vad har ni för system för att hantera datalagring? 

Företag A använde sig av SAN som en central datalagringslösning förlagd 

på ett antal separata datacenter runt om i Sverige. De hade åtminstone ett 

SAN i varje datacenter. Dom sa att dom haft det i bruk sedan 15 år tillbaka i 

tiden då det började användas för att ansluta till sina lagringsresurser på 

nätverket. 

 

De flesta NAS-enheter de använde sig av var centralt placerade på deras 

huvudsite med undantag för ett par stycken förlagda på några av deras 

datacenter. Via sitt interna nät som använder WAN kunde användarna 

komma åt sina filresurser från NAS. 

 

Fråga 2. Vad hade ni tidigare för lösning för att lagra data? 

Företag A använde för 20 år sedan enskilda fysiska servrar med intern 

disklagring, det vill säga DAS för sin datalagring. De byggde på 

gemensamma disk arrays kopplade till servrar vid en tidpunkt när fiberkanal 

som överföringsteknologi inte var aktuellt.  

 

Omkring 16-17 år sedan började de implementera och använda sig av 

centrala disk arrays för system som hade ett större datorbehov som 

filservrar. 

 

När VMware och andra virtualiseringsplattformar började att användas 

övergick Företag A för ungefär 10 år sedan till att i de flesta fallen använda 

sig av centrala datalagringslösningar och kunde då dela ut data från virtuella 

servrar.  

 

Fråga 3. Vad var orsaken till att ni införde ett nytt lagringssystem? 

Företag A nämnde att det var svårt att administrera sin lagring samt att 

deras tidigare lösning hade dålig skalbarhet som skäl till att byta från den 

tidigare lokala disklagringen till ett centraliserat disksystem. Dom nämnde 

även att introduktionen av virtuell lagring och behovet av en mer 

kostnadseffektiv lösning var drivkrafter till förändringen. 
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Fråga 4. Hur mycket tror ni att lagringsbehovet kommer att öka inom 

dem närmsta fem åren? % 

Motivera gärna svaret. 

Enligt intervjuobjektet som var IT-ansvarig för organisationen trodde hen att 

en ökning av lagringsbehovet skulle vara omkring 100 %. Personen i fråga 

baserade detta på att lagringsbehovet de senaste fem åren hade fördubblats 

och kunde tack vare den årliga tillväxten anta att utvecklingen skulle se 

likadan ut som tidigare. 

 

Det fanns flera skäl för att lagringsbehovet skulle fortsätta öka; 

 

Det mesta av deras data ackumulerades, lite data som togs bort medan 

merparten av den gamla datan lagrades. 

 

Göra datorsystem, webbtjänster och applikationer tillgängliga till flera 

användare än tidigare. 

 

Fler stödsystem inom verksamheten som producerar mer data än tidigare, 

eftersom de velat ha bättre kvalité på deras data som används som underlag 

till beslut samt att teknikutvecklingen gjort det möjligt. 
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Bilaga 2:B Företag B: Kundföretag 2 (Johnson Matthey Formox AB) 

 

Fråga 1. Vad har ni för system för att hantera datalagring? 

Företag B använder sig av ett SAN lokalt på företaget. Använder en NAS, 

som huvudsakligen används främst som primär backup, där backupen som 

skapas på NAS:et i sin tur blir replikerad med bandbackup i en 

tvåstegsprocess. 

 

Dom använder sharepoint på Företag B som körs genom cloudet medan de 

använder fileshare och Lotus notes via lokala servrar och databaser onsite.  

 

Fråga 2. Vad hade ni tidigare för lösning för att lagra data? 

Företag B blev uppköpta för ett par år sedan, de förra ägarna använde sig 

av ett lokalt SAN. För backup använde de sig av bandbackup direkt från 

servrarna  

 

Fråga 3. Vad var orsaken till att ni införde ett nytt lagringssystem? 

Orsaken till att Företag B införde ett nytt system var som tidigare nämnt att 

företaget blev uppköpt. Det föll sig enligt intervjuobjekt naturligt att man 

migrerade till de nya ägarnas lagringssystem som de använde i sin miljö. 

Exempel på detta var att göra backup till NAS som sedan replikerades till 

band, likadant som moderbolaget de blev uppköpta av hade som 

lagringssystem för sin backup. 

 

Fråga 4. Hur mycket tror ni att lagringsbehovet kommer att öka inom 

dem närmsta fem åren? % 

Motivera gärna svaret. 

Företag B förutspådde att lagringsbehovet skulle öka någonstans mellan 

 20 % till 30 % de fem närmaste åren. 

 

Skäl för ökat lagringsbehov var att nya kunder skulle tillkomma vilket 

resulterade i mer dokumentation. Manualer och ritningar som företaget 

producerade ansågs vara ett annat skäl för ökat lagringsbehov. 
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Bilaga 2:C Företag C: Leverantör 1 (QSI Sweden AB) 

 

Fråga 1. Vilka produkter samt tjänster levererar ni till kundföretag för 

att hantera datalagring? 

Företag C leverade i första hand diverse iSCSI NAS till sina kunder för 

datalagring. För NAS som skulle användas för lokal datalagring använde 

man sig av NetApp eller någon liknande iSCSI-NAS i nätverket. Ur en 

brandsäkerhetsaspekt var det viktigt att att NAS:en var nätverksbaserade 

och att man förlade ett NAS i två olika byggnader för att på så vis skapa 

redundans.  

Förr i tiden brukade dom sätta upp SAN för kundföretag, men slutade med 

detta då de inte ansåg att det var tillräckligt redundant och hade för stora 

felkällor för att de skulle vara intresserade av att sälja stora SAN. De 

hävdade att för att SAN skulle ha hög säkerhet och redundans krävdes det 

att man satte upp en redundant SAN-lösning för att single point of failure inte 

skulle kunna uppstå om ett SAN slutade att fungera. Lösningen skulle kräva 

att man satte upp två SAN, där ett av dessa bara skulle användas för att 

spegla det andra. Det skulle dessutom krävas två switchar för att försäkra 

sig om att single point of failure inte skulle kunna uppstå ifall man bara 

använt sig av en switch. Som Christer på företag C uttryckte det: “Ska man 

bygga redundant SAN är det hysteriskt dyrt”. 

De enda gångerna företag C använde sig av DAS för datalagring var i 

backupsyfte då USB-diskar användes för disaster and recovery, där USB-

diskarna skapade WHD-backuper för att kunna snabba upp 

återställningstiden som uppstod när servrar kraschade. Ett annat scenario 

var när man satte upp Apple lösningar. Apples motsvarighet till NAS, så 

kallade Apple servrar byggde på en MAC workstation med SSD-diskar. 

Datalagring i molnet användes för att lagra personlig användardata men 

även “traditionella hemmamappar” och gjordes med hjälp av OneDrive.  

 

Fråga 2. Vilka fördelar finns det med era datalagringslösningar i 

förhållande till andra lösningar? 

Fördelarna enligt företag C var att dom spred riskerna för borttappad lagring 

genom att köra sina datalagringslösningar i respektive virtualseringshost.  
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Fråga 3. Hur mycket tror ni att lagringsbehovet kommer att öka inom 

dem närmsta fem åren? Ange i procent. Motivera gärna anledning till 

svaret.  

Intervjuobjekt på företag C trodde att om fem års tid skulle 95 % av den 

lokala lagringen ha minskat och förflyttats till molnlagringstjänser. 

 

Företag C:s skäl till denna utveckling var ökad molntrend på bekostnad av 

den lokala lagringen. 

Dom trodde att det lokala lagringsbehovet skulle komma att minska och att 

det molnbaserade lagringsbehovet skulle öka. Tjänster som SharePoint 

online och Azure var exempel på att lokal lagring hamnade mer och mer i 

molnet, det vill säga att det skulle komma att bli “molnifierat”. Dom trodde att 

all lokal datalagring och infrastruktur på företaget skulle vara förlagd till 

molnet inom fem till sju års tid, som mailfunktioner, servrar och 

lagringsenheter. Undantaget skulle exempelvis stora CAD-ritningar som 

skulle ligga kvar på lokala datalagringsenheter. 

 

Fråga 4. Har utbudet av datalagringslösningar förändrats de senaste 

fem åren? Vad är det som har förändrats? 

Förändringar som hade skett de senaste 5 åren var att priserna på hårdvara 

för lagringsenheter hade sjunkit. Man fick numera större datorytor till samma 

eller billigare pris än tidigare. Christer på företag C uttryckte det med att 

“Förr köpte man 1 terabyte NAS till samma pris som man får betala för 3 

terabyte NAS idag”. 

Företag C tog upp att det var först de två till tre senaste åren som 

molnbaserade tjänster hade blivit så pass pålitliga och kraftfulla att 

möjligheten att göra förflyttningar av data till molnet hade blivit genomförbart. 

Dagens fibertillgänglighet till företag var även en betydande faktor till att 

molnbaserade tjänster hade ökat i popularitet som datalagringslösning. 
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Fråga 5. Vilka typer av datalagringslösningar tror ni kommer att vara 

mer aktuella i framtiden i förhållande till idag? 

Företag C hävdade att diverse molnbaserade lagringslösningar som 

SharePoint online med OneDrive i bakgrunden kommer till att bli de största 

och mest aktuella datalagringslösningarna i framtiden. Gemensamma 

dokument som styrdokument, ISO-filer med mera kommer att ligga på 

SharePoint online. 

Andra tjänster kommer även bli aktuella i framtiden; iCloud, filmbanker och 

bildbanker på molnlagringstjänster. Data sparat på mobilenheter kommer 

mer och mer lagras i molnet. Företag C trodde att i framtiden skulle data 

lagras på molnet i allt större utsträckning när mobilenhetens 

lagringsutrymme behövde rensas upp. 
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2:D Företag D: Leverantör 2 (Anonym) 
 

1. Vilka produkter samt tjänster levererar ni till kundföretag för att 

hantera datalagring? 

Vi levererar hårddiskar, SAN , molntjänster  som  Nomadesk och Acronis, 

NAS. Vi köper in märkes-NAS som Synology, Seagate, Qnap och levererar 

den lösning som är mest anpassad till kunden. 

 

2. Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med era 

datalagringslösningar? 

Vi ser inga fördelar i vårt utbud, för att vi anpassar oss efter kundernas 

behov. Ser inga direkta jämförelser på grund av utbudet utbudet. 

 

3. Hur mycket tror ni att lagringsbehovet kommer att öka inom dem 

närmsta fem åren? Ange i procent. Motivera gärna anledning till svaret. 

(Vad är det för anledningar ni tror som bidrar till ökat lagringsbehov?) 

Historiskt ökar datalagringen hela tiden. Vi uppskattar datalagringen kommer 

att öka markant, med cirka fem till tio % per år. Anledningar till det är, folk 

har en tendens att spara allt, filer blir allt större och data ackumuleras. 

 

4. Har utbudet av datalagringslösningar förändrats de senaste fem 

åren? Vad är det som har förändrats? 

Molntjänster har har blivit mer populär eftersom, folk får reda på att 

molntjänster finns, folk börja förstå vikten av backup på grund av 

dataförluster, vilket är dem största anledningar. NAS har blivit allt vanligare 

även som backuplösning. Mindre företag börjar använda NAS 

 

5. Vilka typer av datalagringslösningar tror ni kommer att vara mer 

aktuella i framtiden i förhållande till idag?  

Molnlagring kommer att bli vanligare i framtiden som, Dropbox, OneDrive 

och Soonr. SSD diskar kommer att bli billigare och vanligare men kommer 

inte ersätta HDD. 

 

 

 


