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Sammanfattning 

I dagens samhälle har många kundföretag problem med datalagringen vilket 

beror på att behovet av att lagra data började öka kraftigt under 2000-talet 

och har fortsatt öka sedan dess. När kundföretagen började använda sig av 

virtualisering så expanderade även datastorleken. I samband med att 

datastorleken växte ville företagen att data inte skulle lagras lokalt utan att 

den skulle vara lagrad på en central plats som en serverhall och vara 

överskådlig. 

 

Studien utfördes på tre sätt, först undersöktes vilka datalagringslösningar 

som fanns och det skedde genom litteraturstudier. Därefter kontaktades 

företag som använde olika lösningar för datalagring. Nästa steg var att 

kontakta de leverantörer som kundföretag använde sig av och som 

levererade lösningarna.  

 

Under arbetets gång upptäcktes olika lösningar på problematiken med ett 

ökat datalagringsbehov.  Resultatet visade att kundföretagen använde 

centrala datalagringslösningar som NAS (Network Attached Storage), SAN 

(Storage Area Network) och NUS (Network Unified Storage). De här 

systemen var optimerade och hade säkerhet för att lösa behovet av 

datalagring.  

 

Efter genomförd undersökning gjordes en analys av såväl litteraturstudien 

som intervjumaterial. Syftet var att försöka ge en rekommendation på olika 

alternativ av lösningar som såväl nyblivna som befintliga kundföretag bör 

välja för att lösa sina behov. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle har många kundföretag problem med datalagringen då 

kravet på att lagra stora filer ökar. Som James M. Kaplan, Rishi Roy och 

Rajesh Srinivasaraghavan beskrev så ökade behovet snabbare än enhetens 

kostnad minskar [1]: 

 

”The demand for storage has grown by more than 50 percent 

annually in recent years, even faster than the rapidly 

decreasing unit cost of storage […].”  

 

Anledningen till att det här examensarbetet skrevs var för att ämnet var 

intressant och värt att lära sig mer om. Det var ett tydligt problem med att 

behovet växte för datalagring samtidigt som det var intressant att undersöka 

och ta reda på om det fanns lösningar på problemet. 

 

1.2 Målsättning och syfte 

Målet med det här arbetet var att ta reda på vad datalagring egentligen är 

och hur det används i praktiken på organisationer och företag? Vad är data? 

Hur ser datalagringen ut på nätverk för organisationer och företag? Hur 

sparar de tid och resurser genom att välja olika datalagringslösningar? Finns 

det en generell datalagringslösning som fungerar för de flesta företag, som 

är både säker och optimerad för att hantera ökning av datalagring? 

 

1.3 Metodik 

Examensarbetet utfördes på tre sätt, först undersöktes vilka 

datalagringslösningar som fanns och det skedde genom litteraturstudier 

(artiklar, böcker m.m.). Därefter kontaktades kundföretag som använde 

lösningarna. Slutligen kontaktades företag som levererade de här 

lösningarna. Kontakten skedde genom telefonintervjuer eller möten 

(studiebesök med intervju). 
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1.5 Avgränsning 

Examensarbetet hade fokus på data och hur den lagrades. Därför togs 

Network Attached Storage, Storage Area Network och Network Unified 

Storage med som är optimerade nätverkslagringslösningar. Det var inte stort 

fokus på hårddiskar, USB-minne, disketter, Direct Attached Storage m.m. 

eftersom de inte var nätverksbaserade datalagringslösningar. Vi gick igenom 

om datalagringslösningar som endast var kompatibel för Windows och Unix 

plattformen.   

 

1.6 Erkännande 

Vi vill tacka Mats Lundberg och Tome Dolovski på Skånetrafiken därför att 

de har deltagit i intervjuundersökningen samt låtit oss komma på 

studiebesök.  

Tack till Jesper Nilsson på John Bauer gymnasiet i Hässleholm, för att du 

bidrog med information som fick examensarbetet att gå framåt. Vi vill även 

tacka Susan Ekström för sitt tålamod med att läsa vårt examensarbete och 

ge feedback. Vi vill tacka Martin Blomqvist på Langate för hans medverkan. 

Slutligen vill vi tacka resterande personer som har bidragit till vårt arbete 

som har valt att vara anonyma.  

 

Utan er alla hade förmodligen inte arbetet blivit så bra som det har blivit.  
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2 Utredning 

2.1 Vad är data? 

Begreppet data kan förklaras som Marcus Rejås beskrev det ”[...] typ av 

fakta eller värden som kan bearbetas av människor eller maskiner men som 

ännu inte har tolkats.” Ett exempel kan vara en kalkyl av siffror för ett företag 

där kalkylen ännu inte har tolkats och därför enbart kan anses vara data [2].  

 

2.2 Vad är datalagring 

För att datorn ska kunna lagra data så måste det också finnas något fysiskt 

som den kan placera data på. Seth Wallack beskrev att det fanns flera olika 

medium som kunde användas för att lagra data. Där ibland SSD (Solid State 

Drive), HDD (Hard disk drive), CD-ROM (Compact Disc Read-

Only Memory), DVD-ROM (Digital-Video-Disk Read-Only Memory), 

bandstation, disketter… listan kan göras lång [3]. Det fanns även andra 

lagringsenheter som gav exempelvis fördelar som centraliserad lagring som 

kunde vara till stor hjälp för företag eller organisationer som kräver säkerhet 

och backup. Enheter som klarade av det här var exempelvis NAS (Network 

Attach Storage) eller SAN (Storage Area Network) [4].  

 

Lagringsenheterna (SAN och NAS) gav en rad fördelar som vanliga enheter 

(SSD, HDD, CD-ROM och DVD-ROM) inte kunde erbjuda. Eftersom kravet 

på utrymme ständigt ökade så måste det även finnas utrustning som kunde 

möta de här kraven. Som open-e (www.open-e.com) berättade så var 

centraliserad datalagring både säker och gav möjlighet för användarna att 

hämta och lagra information genom nätverket  [4]. Det var svårare att 

garantera en säker lagring av data om den var ”utslängd” över flera datorer, 

eftersom det ökade kontakten utåt mot elaksinnade personer.  

Samtidigt som möjligheten med den mängd av lagringsutrymme som en 

centraliserad lagringsenhet kan ge så möter det också ett ökat behov. Som 

Seth Wallack beskrev det genom att välja en bra skalbar lösning ger det 

möjligheten att expandera. 

 

”Choosing an easily scaleable storage system is important 

because it allows for expansion” [3] 
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Seth Wallack menade att när det gällde att handskas med data, som digitala 

bilder från sjukhus, var det lag på att data skulle vara lagrad på en säker och 

lättillgänglig plats, och skulle inte kunna förstöras av något datorfel [3]. För 

vissa företag räckte det inte att lagra data centralt på en plats utan det 

behövde också finnas ett alternativ där data fanns på flera platser samtidigt, 

en så kallad redundans. 

 

Enligt Charles J. Brook kunde sådana anläggningar (där servrar lagrar data) 

antingen befinna sig på samma plats eller flera mil därifrån och de 

benämndes som onsite
1
 eller offsite

2
 anläggningar [5]. Seth Wallack beskrev 

att skillnaden mellan onsite och offsite var att onsite hade två 

lagringsenheter som låg i samma anläggning samt att det tillät en högre 

dataöverföring mellan lagringsenheterna. Offsite som befann sig på en 

annan anläggning och som använde internet som överföringsmedia, gav en 

säkrare lagring men med lägre dataöverföring. Onsite använde sig av internt 

nätverk, medan offsite använde externt nätverk (internet). Därför var det en 

mindre risk att det försvann på grund av exempelvis brand [3].  

 

2.3 Network Attached Storage 

David Sacks beskrev NAS (Network Attached Storage) som en fristående 

server som använde TCP/IP-baserat (Transport Communication 

Protocol/Internet Package) nätverk som överföringsmedia. Oftast används 

Ethernet LAN (Local Area Network) för kommunikation där IP-paket var 

databärare [6]. 

 

NAS använde ett eget inbyggt filsystem och för att komma åt det genom 

nätverket användes standardprotokoll CIFS (Common Internet File System) 

som var en påbyggnad av protokollet SMB (Server Message Block). SMB 

gav möjligheten till att dela kataloger, filer, skrivare och andra resurser.  

Det fanns även ett annat protokoll som hette NFS (Network File System) 

vilket byggde på samma princip som CIFS nämligen användandet av 

operativsystemets egna kommandon [7].   

                                                      
1
 Onsite är på samma plats som verksamheten. 

2
 Offsite är på en annan plats än verksamheten.  
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Som Johan Palm beskrev det: ”[…]skapa, ta bort, läsa skriva och sätta 

filattribut på katalogerna och filerna”. Skillnaden mellan de här två 

protokollen NFS och CIFS var att NFS användes oftare i UNIX-

sammanhang
3
. Om en Windowsdator ska kunna komma åt en NFS-server 

krävdes det en specifik drivrutin [7]. Andra protokoll som även fanns att tillgå 

för NAS var HTTP/DAV, iSCSI, och FTP [8]. 

 

Protokollen innehöll även metoder som gjorde att Network Attached Storage 

kunde lokaliseras och identifieras som en resurs på nätverket [7]. För att 

NAS skulle vara en helhetslösning, som en egen dator, hade den också en 

inbyggd processor. Den skötte alla översättningar från protokollpaket till 

hårddisk som gav åtkomst för läsning och skrivning [6]. 

 

Även om lagringsenheten NAS (se figur 

1) placerades på nätverket med andra 

enheter var det här inget problem, för 

den klarade av att dela bandbredden 

med andra enheter [6]. Oftast var NAS 

konfigurerad som en RAID (Redundant 

Array of Independent Disks
4
) lösning, en 

RAID 5:a, som innebar att det satt flera 

hårddiskar som delade på data. Om 

någon av diskarna slutade att fungera så 

kunde RAID återställa den data som gått 

förlorad på en ny hårddisk [9].  

 

Seth Wallack poängterade att NAS var populärare för mindre företag därför 

att lösningen krävde mindre platsutrymme och att den passade deras 

lagringsbehov bra [3].   

 

  

                                                      
3
 En UNIX-plattform är ett operativsystemen [17]. 

4
 RAID har funktionen att säkra och förebygga dataförlust vid diskfel [3].  

Figur 1 – Visar hur NAS-lagring 

ser ut på nätverket [6]. 
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2.4 Storage Area Network 

Storage Area Network (SAN) förklarade Robert Ilijason på följande vis:  

 

“Konceptet går i enkelhet ut på att man 

samlar ihop sina lagringsresurser i en 

gemensam pool och gör dem 

tillgängliga för ett antal servrar via 

specialbyggd infrastruktur” [10].  

 

SNIA (Storage Network Industry 

Association) definierade SAN som:  

 

”A storage area network (SAN) is any 

high-performance network whose 

primary purpose is to enable storage 

devices to communicate with computer 

systems and with each other” [11]. 

 

Robert Ilijason poängterade att SAN innebar en centraliserad lagring som 

var kompatibelt med andra typer av media och inte enbart hårddiskar, vilket 

centraliserade alla typer av datalagring. Det hade en stor fördel eftersom det 

skapade avlastning på det lokala nätverket. Det var på grund av att SAN 

hade ett eget nätverk, uppbyggd av specialanpassade switchar, routrar och 

kablage. Det medförde oftast stora hastigheter mellan servrar och med den 

centraliserade lagringen (se figur 2). Den viktigaste fördelen med Storage 

Area Network lösningen var att den klarade av stora datamängder. 

Användandet av SAN fungerade på det vis att lagringsytan delades upp i 

olika LUN (Logical Unit Number
5
) som kunde vara en disk, en del av en disk 

eller en RAID-volym [10]. 

 

Enligt Robert Ilijason krävdes det personer med rätt kompetens och 

erfarenhet för att SAN lösningen ska vara värd investeringen. När hårdvara 

och rutiner fanns på plats var det enkelt att underhålla, men om något hände 

så var felsökningen på den komplexa centrala funktionen svår [10]. 

  

                                                      
5
 LUN är en form av volym som liknar en hårddisk. 

Figur 2 – SAN-lagring har sitt eget 

nätverk med anslutet till servrar. 
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Enligt Lars Dobos användes tre protokoll för att skicka paket till ett SAN-

datalagringsystem och de protokollen var Fibre Channel (FC), iSCSI 

(Internet Small Computer System Interface) och FCoE (Fibre Channel Over 

Ethernet). Den största skillnaden mellan de här tre protokollen var att 

hastigheterna varierade, även om de skickade paket med samma SCSI-

kommandon. Fibre Channel hade högst hastighet medan iSCSI hade lägst, 

anledningen var för att Fibre Channel använde ett speciellt FC-nätverk med 

stora hastigheter, medan iSCSI använde det lokala nätverket. Fibre Channel 

Over Ethernet (FCoE) var en blandning av både Fibre Channel och iSCSI 

som gjorde att FCoE klarade av att skicka paketen via det lokala nätverket 

och FC-nätverket. Det enda kravet för FCoE var att de använde speciella 

nätverkskort och switchar för att sortera TCP/IP och FCoE trafik [12]. 

 

Robert Ilijason beskrev att Storage Area Network kommunikationen skedde 

direkt på blocknivå, det här förebyggde framtida flaskhalsar som 

fildelningsprotokoll kunde orsaka. Främst applikationer som använde 

Input/Output (I/O)
6
 intensivt hade stor glädje av att kommunicera direkt på 

blocknivå för det gav bättre prestanda och minimerade risken för att data 

förändrades. Det som krävdes för att det skulle fungera var att ha 

blockaccess [10]. 

 

2.5 Network Unified Storage7 

Enligt Margaret Rouse var Unified Storage (US), även kallad NUS (Network 

Unified Storage), ett system som gjorde det möjligt att hantera filer och 

applikationer från en och samma enhet. De kombinerade sina system till ett 

filbaserat och till en blockbaserad åtkomst på en lagringsplattform. På det 

viset hade den stöd för SAN som använde Fibre Channel protokoll, medan 

iSCSI var IP-baserad och hade stöd för protokollen CIFS och NFS som NAS 

använde. Plattformen som oftast användes för det här var NAS med en 

modifiering att kunna hantera funktionen block-mode. En stor fördel med 

Unified Storage var reducering av hårdvara, istället för att ha separata 

lagringsplattformar så var båda systemen kombinerat i en enhet [13]. 

  

                                                      
6
 Input/Output (I/O) är instruktioner för att skriva och läsa på hårddisk. 

7
 Förekommer i olika beteckningar men det är samma sak som US (Unified  

Storage) eller NUS (Network Unified Storage). 

http://whatis.techtarget.com/contributor/Margaret-Rouse
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3 Genomförande 

3.1 Allmänt om genomförande 

Under litteraturstudien upptäcktes en rapport som utfördes av Carlo Beccu 

året 2005 och den handlade om nätverkslagringsteknik [14]. Där har en viss 

inspiration hämtats från frågeställningen och som påverkade frågorna, som 

gjorde att en jämförelse om lagringsbehovet ökade med 100 % kunde 

diskuteras under diskussionsavsnittet. 

 

Intervjuerna (Se bilagor 1:A, 1:B, 1:C och 1:D) var genomförda på olika 

företag som använde eller tillhandahöll lagringslösningar hos stora företag. 

Frågorna riktade sig mot två olika lösningar NAS (Network Attached 

Storage) och SAN (Storage Area Network). De företag som inte ansågs vara 

relevanta (se avgränsning) för arbetet har uteslutits. 

 

Intervjuerna genomfördes genom att företag blev kontaktade via telefon då 

de fick reda på hur intervjun skulle gå till. I samförstånd valdes 

intervjuformen antingen telefonintervju eller ett personligt möte. Anledningen 

till att undersökningen utfördes genom intervjuer var för att det var lättare att 

förmedla frågan på ett sätt så att personen skulle förstå och om det skulle bli 

några missförstånd kunde det rättas till under intervjun. Om det ändå var fel 

som skedde så förekom det även möjlighet till rättelser. De här rättelserna 

ägde rum över e-post genom att intervjupersonen fick möjlighet till att läsa 

igenom sammanställningen och chansen till att poängtera eventuella 

misstag. Felen kunde sedan rättas till.  

 

För att företagen skulle känna att de skulle kunna dela med sig av tankar 

och även känslig information så fick de möjligheten att vara anonyma. De 

företag som användes i undersökningen valdes selektivt ut för att de var 

stora och etablerade och därför kunde ge en professionell syn på de 

lagringstjänsterna SAN eller NAS.   
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3.2 Kundföretag 

3.2.1 Huvudfrågor 

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

2. Har lagringsbehovet ökat från år till år?  

3. Hur mycket tror ni att lagringsbehovet kommer att öka inom 7 år? 

(%) 

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

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

 

Första frågan för kundföretag var vilket system som de använde för att 

hantera datalagring. Var det NAS eller SAN? Därefter ställdes frågan “Har 

lagringsbehovet ökat från år till år?”. Eftersom Carlo Beccu påstod att 

datalagringskapciteten ökade med 100 procent varje år [14], ställdes även 

frågan “Hur mycket tror du att lagringsbehovet kommer att öka inom 7 år?”. 

Då kunde en jämförelse göras för de tidigare sju åren samt det följande sju 

åren. Det var också betydelsefullt att få reda på vilka lösningar som 

kundföretag hade samt vilken anledning som hade funnits till att föra in ett 

nytt system, om ett sådant val hade gjorts. Var det för att lagringsbehovet 

hade ökat eller fanns det andra underliggande orsaker?  

 

3.3 Leverantörer 

3.3.1 Huvudfrågor  

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

2. Har lagringsbehovet ökat från år till år? 

3. Hur mycket tror ni att lagringsbehovet kommer att öka inom 7 år? 

(%) 

4. Vilka fördelar finns det med era produkter? 

5. Har utbudet förändrats på de senaste 7 åren?   

 

Leverantörerna som erbjöd tjänsterna eller produkterna ställdes inför 

liknande frågor för att kunna jämföra om svaren skiljde sig åt eller om de 

lösningar som de tillhandahöll var baserade på samma grund. Det fanns 

såklart frågor som var mer anpassade för att användas i intervjuerna med 

leverantörerna. Det var viktigt att veta vad det fanns för lösningar hos de här 
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företagen och varför de produkter/tjänster som de erbjöd passade för ett 

sorts företag.  

 

3.4 Resultat 

Det var två kundföretag och två leverantörer som intervjuades, företag A, 

företag B, företag C och företag D. Vi genomförde totalt sex stycken 

intervjuer men två av dessa uteslöts på grund av de inte använde några av 

datalagringssystemen (SAN, NAS eller NUS) som tas upp i avgränsningen. 

Företag A valde att vara anonym, företag B var Skånetrafikens IT-avdelning 

och de var båda kundföretag. Langate var företag C och företag D valde att 

vara anonym och de här två företagen är leverantörer av 

datalagringssystem.  

 

3.4.1 Kundföretagens lösningar 

Företagens lösningar såg skilda ut för de två kundföretag som intervjuades, 

företag A och företag B (Skånetrafiken). Företag A använde ett eget system 

med tre gamla SAN-skåp och ett fristående NAS-skåp. Deras SAN hade ett 

eget nätverk som hade direktkontakt med en backup-server. De sa att de 

använde den mesta delen av sin lagring åt infrastrukturen för en virtuell 

miljö
8
 som ingick i domänen. Företag A hade påbörjat ett migreringsprojekt 

som ersatte de äldre SAN-skåpen till två nya VNX SAN skåp med involverad 

NAS. Anledningen till att de valde SAN var för att sammanfoga allt i ett och 

då får de en central lagring. Företag B däremot köpte in sitt lagringssystem 

som en tjänst
9
 från en extern part, leverantören EMC. Deras SAN-system 

var ungefär på 40 terabyte (TB) och virtualisering är anledningen till att det 

krävdes mycket utrymme. Redan år 2005 började företag B med 

virtualisering. När företaget intervjuades hade de runt 90 % virtualisering av 

servrar. 

 

Företag B hade även separat backup-lagring för sitt SAN som var placerade 

på varje site
10

. Deras siter fanns i Lund och i Hässleholm och det 

säkerhetskopierades separat i Lund och Hässleholm under nätterna. När 

deras backup var klar under dagen, skickades motsvarande data till deras 

                                                      
8
 Virtuell miljö med hjälp av programvara: VMWare och Microsofts Hyper-V.  

9
 Tjänst där leverantörer stod för drift och underhåll. 

10
 En site är platsen där verksamheten befinner sig på. 
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andra site. Då fanns det alltid en kopia av deras backup i Hässleholm och i 

Lund.  Anledningen till att de tog backup på varje site var att skapa 

redundans och ge en ökad säkerhet.  

 

3.4.2 Fördelar och nackdelar med kundföretagens system 

Företag A beskrev i intervjun att genom att använda de nya VNX skåpen 

med ny teknologi bidrog det med nya fördelar som nya funktioner som 

förbättrade administration och användandet. Två exempel av det här var: 

Thin Provision
11

 och Fast Cache
12

. De berättade även att fördelarna med 

central lagring var att den gav bättre översikt av data och mer utrymme. Den 

största begränsningen med SAN enligt Företag A var att skåpen åldrades 

snabbt. 

 

Tome Dovloski berättade att anledningen till att företag B valde att låta 

leverantören EMC ta över ansvaret för SAN, var för att de gav mer 

effektivitet och en bättre hantering av utrymme vid virtualisering. Deras 

gamla lösning hade tio procent effektiv lagring. För att uppnå det här var 

företag B tvungna att köpa in ny utrustning varje gång utrustningen blev 

utåldrad, vilket ledde till att det blev en otroligt dyr datalagringslösning.  

Företag B ansåg att den viktigaste fördelen med att använda SAN var den 

centraliserade lagringen men att de fick ut mer flexibelitet ur systemet om de 

använde det som en tjänst, samt att de kunde få ut mycket kraftig förbättring 

av datalagring. Det som lagrades på Storage Area Network var data för varje 

stopp i trafiken, allt ifrån bussar och tåg registrerades för statistik. Kostnaden 

var det enda som företag B ansåg var en begränsning med att använda 

SAN. Både företag A och företag B hade sin SAN på ett eget nätverk och 

därför blev inte belastningen så stor på deras lokala nätverk. 

 

3.4.3 Utvecklingen för datalagringen hos kundföretag 

Företag A höll med om att lagringsbehovet ökat och den första gången som 

de märkte av att lagringsbehovet blev ett problem var år 1997. De var inte 

säkra på hur de skulle lösa det här problemet. De hade då fristående datorer 

                                                      
11

 Thin Provision tillåter volymen att variera beroende på datamängd, det 
utrymme som inte utnyttjas blir resurs.  
12

 Fast Cache medför en bättre överföring som förebygger flaskhalsar [22]. 
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med operativsystemet Unix där allt lagrades internt på hårddiskar. Det fanns 

en central lagring på en så kallad ”stordator” med operativsystemet BS2000 

som hade en liknande roll som SAN (centraliserad lagring) med dubbla 

terminaler. Det här systemet användes som en liten SAN-lösning för e-

posten. Eftersom företag A använde infrastrukturen till virtuell miljö redan 

mellan 2003 och 2004 vilket gjorde att deras behov växte av att lagra data. 

Då blev det större fokus på SAN-lösningen som skulle täcka upp 

lagringsbehovet. Efter det hade deras behov bara växt och växt. Företag A 

ansåg att deras lagring skulle öka med minst 17 % för varje år i sju år (Se 

bilaga 2:A). På grund av att VMWare krävde mycket utrymme så hade 

företag A nya skåp med en lagringspool på 1 petabyte (PB), som efter sju år 

blev 3 petabyte (Se Bilaga 2:A). Intervjupersonen uttryckte det så här: 

”Lagringsbehovet ökar fort som attan!” [15].  

 

Företag B berättade att deras lagringsbehov ökade med 20 % för varje år 

som gick. Deras statistik över ökningen av datalagring var stabil och hade 

samma lutningskoefficient på 20 procent per år. De förväntade inga stora 

skillnader på datalagringen för att de använder en sådan flexibel lösning. De 

berättade att deras nästa steg var ett SQL (Structured Query Language
13

) 

kluster som innebar effektivare databas. Tidigare hade de ett SAN som de 

själva ägde och ännu längre tillbaka var det en filserver. Företag B trodde att 

lagringsbehovet kommer att öka med 20 % för varje år i sju år. Summan av 

data på deras SAN kom att ligga på ungefär 143 TB (Se bilaga 2:A). 

 

3.4.4 Leverantörer 

De här leverantörerna skiljde sig åt mellan varandra även om de båda 

levererade NAS- och SAN-lagringslösningar. Företag C (Langate) 

levererade en instegslösning för sina kunder från IBM och DELL. Martin 

Blomqvist på företag C beskrev att även om NAS var dynamisk var det 

främst SAN med klusterlösning som var den främsta lösningen eftersom den 

gav redundans för deras kunder och för att det inte var datamängden som 

hade den drivande kraften med deras lösningar utan säkerheten för data. 

Företag D levererade sina egna lagringsystem och hade flera system för 

både stora och små företag, som gjorde att det blev till en komplett 

lagringslösning.  

                                                      
13

 SQL är standardiserat språk som hämtar information från en databas [19]. 
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Företag D beskrev att deras lagringslösningar skiljde sig i datalagrings-

kapaciteten, prestandan och bandbredden. Desto större produkterna blev 

desto fler funktioner fanns det, exempelvis för dataskydd. Olika RAID-typer 

med dataskydd och stegning bland de olika VNX produkterna. Det fanns 

även skydd som inte var direkt kopplat till fysiskt skydd som gjorde att filer 

inte kunde raderas eftersom de var låsta och den här funktionen benämndes 

som compliance. 

 

3.4.5 Fördelar och nackdelar med SAN och NAS 

Företag C ansåg att det inte fanns några direkta nackdelar med SAN utan 

det var prislappen som satte gränserna. De tittade på redundansen för 

kunderna och deras kunder var allt ifrån små företag med ungefär 15 - 20 

användare till större organisationer. Belastningen för SAN märktes inte av 

eftersom kunderna oftast använde nätverk med Giga-Ethernet som var 

kopplade i redundans.   

 

Företag D ansåg att fördelarna med NAS var att det var lätt att dela med 

andra, NAS användes oftast till användare medan SAN användes oftast till 

servrar och databaser. De nackdelar som intervjupersonen från företag D 

fann med NAS var att den var långsammare än SAN, medan SAN hade 

högre kostnad för den speciella infrastrukturen som krävdes. En annan 

nackdel med SAN var att den även hade svårare att dela information till 

användare.  

 

3.4.6 Utvecklingen för datalagringen  

Martin Blomqvist berättade att han hade varit i branschen i 20 år och att 

grundtekniken
14

 hade varit den samma under den här tiden. Medan servrar 

började komma för cirka 10 till 15 år sedan och därefter började SAN, som 

var en relativt ny teknik, synas som en lösning för cirka sju år sedan. När 

kostnaden för att lagra data hade minskat så fick mindre företag möjligheten 

att använda tekniken som hade varit otänkbar för några år sedan. Återigen 

var aspekten molntjänst något som Martin Blomqvist tyckte var viktig att ta 

med i beräkningen.  

 

 

                                                      
14

 Den tekniken som data lagras på, exempelvis HDD och USB-minnen. 
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På grund av tillgängligheten av molntjänster såg han att datamängden 

kommer att minska hos kunderna medan centraliserad lagring kommer att 

öka. Servern som driftar e-postsystemet
15

 var ett exempel som kunde 

användas, för den placerades oftast på SAN-lösningar, och den kommer 

troligtvis i framtiden att flyttas från företag till en datacentral
16

. 

 

Företag C ansåg att datalagringen ökade hela tiden för allt lagrades i dagens 

läge, men att det inte ökade med 100 procent varje år. Enligt företag C lät 

det lite väl mycket med att datalagringen ökade med 100 procent.  Däremot 

stötte de på, från tid till tid, att datalagringen kunde skapa problem. Som 

Martin Blomqvist utryckte sig; ”Det finns antingen diskar som är nya eller 

fulla!”. 

 

Intervjupersonen på företag D ansåg att lagringsbehovet ökade och att 

siffran var mellan 30 till 40 procent per år. Samtidigt trodde företag D att 

lagringsbehovet kommer att öka med en faktor av tio på sju år. Drivkraften 

var förmodligen centrallagring som innebar att istället för att företag sparade 

information på hårddiskar, lokalt, kommer en centrallagring att användas 

istället eller att låta någon annan ta hand om företagets data.  

 

Företag C visste inte hur mycket som datalagringen kommer att öka på sju 

år men de trodde att det kommer vara en hel del. Något som han 

poängterade var att mycket av datalagringen kommer att flytta sig ifrån 

företagen till molnet, som då blir datacentralen. Det innebar att datalagringen 

för företaget kommer att minska men däremot kommer det att öka för data-

centralen. Däremot såg han inte att tekniken SAN kommer att försvinna, 

snarare kommer datacentralen att utvecklas med nya lagringsenheter i dem. 

Någon ny teknologi kommer inte att behövas. 

 

Intervjupersonen från företag D hade sett att det blivit en förskjutning från 

användandet av SAN till ett större användande av NAS. Enligt företag D, låg 

troligtvis användandet av SAN och NAS mer på 50/50 procent.  

  

                                                      
15

 Exchangeserver är en server som tillhandahåller e-postfunktionen. 
16

 Datacentral placeras i serverhall där data befinner sig. 
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Kostnaden för byte minskade hela tiden för att kapaciteten för hårdisken 

ökade samtidigt som kostnaden minskade, därför var kostnadsutvecklingen 

för NAS- och SAN-lösning bra. 

 

Enligt företag D så levererade de VNX som fanns till för både SAN och NAS-

lösningar och några av de modellerna kallades för Unified Storage (US)
17

. 

Den använde alla de protokoll som NAS och SAN utnyttjade med 

filsystemsprotokollen NFS, CIFS, MPFS, pNFS och blockprotokollen som 

FC, SCSI, iSCSI och FCoE. Blocklagring som SAN använde, var till för 

kunder som ville ha snabbare svarstider, för det är direkt anslutning mot 

hårddiskar. För att hantera lagringsöverföringen användes det moderna 

nätverk gigabyte (GB) som överföring. Beroende på kundföretag så kunde 

nätverken skilja sig åt, oavsett ifall de använde SAN eller NAS som 

datalagringssystem för datalagring.  

 

  

                                                      
17

 Det här lagringsystemet kallas även NUS (Network Unified Storage). 
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4 Diskussion 

4.1 Analys av resultat  

4.1.1 Inledning inför diskussion 

I det här examensarbetet undersöktes data, datalagring, Network Attached 

Storage, Storage Area Network och Network Unified Storage. Syftet var att 

få en inblick i vad ovanstående är och hur det egentligen fungerar i praktiken 

på organisationer och företag. Det som examensarbetet synliggjorde är vilka 

av systemen som används mest och hur teknologin möjligtvis kommer att 

förändras till framtiden. 

 

Här kommer vi att ta upp fyra datalagringlösningar och se vilka som är 

generellt lämpligast för företag och organisationer. Vi kommer att ta hänsyn 

till faktorer som att lösningarna kan bidra till att kundföretagen sparar tid och 

resurser. Ovanstående kommer att kopplas till litteraturstudien och den 

praktiska undersökningen som vi har gjort. 

 

4.1.2 Val av datalagringsystem  

Vi anser att det finns en rad faktorer som avgör vad som utgör ett bra 

lagringssystem för företag och organisationer. De här faktorerna måste 

kundföretagen och leverantörerna ta hänsyn till för att kunna skapa rätt 

lösning. 

 

Ett exempel på det här är företag D som erbjuder många olika lösningar 

beroende på vad kunderna har för behov. Däremot så erbjuder företag C en 

instegslösning som är i mindre skala från början, för att de fokuserar i 

synnerhet på säkerhet och väljer då att lägga fokus på driftsäkerheten med 

redundans.  

 

I vår studie har det kommit fram att kundföretagen använder sig av 

datalagringslösningar på olika sätt. Det finns kundföretag som själva köper 

in datalagringssystem och tar hand om administration och problem som kan 

uppstå. Sedan finns det kundföretag som väljer att tillförlita sig på 

leverantörer som väljer ut utrustning och har ansvar för drift och 

administration, de här kunderna köper in datalagring som tjänst.  
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4.1.3 System för centralisering 

SAN, NAS och NUS är centraliserade lösningar som ger fördelarna som 

kundföretagen eftertraktar. Därför så vet vi att det ligger i framtiden att satsa 

på en sådan lösning för datalagring. De fördelar som vi ser med 

centraliserad lagring är: 

 

● Säkerhet 

● Tillgänglighet 

● Optimering 

● Prestanda 

● Lagringskapacitet 

 

Företag A tycker att fördelarna med central lagring var att den gav bättre 

översikt av data och mer utrymme. Medan företag B ansåg att de fick ut mer 

flexibilitet ur systemet om de använde det som en tjänst. 

 

Vi tror att leverantörerna måste fokusera på de här faktorerna för att kunna 

ge en lösning som passar kundföretagen bra eftersom kunderna efterfrågar 

en lösning som baseras på ovanstående punkter. Vi baserar den här 

slutsatsen på vad företag C och företag D har sagt. Martin Blomqvist på 

företag C betonade att det inte var datamängden som gjorde att kunderna 

valde dem utan deras drivkraft för säker lagring av data, medan företag D 

beskrev att deras datalagringslösning skiljde sig från andra för att de hade 

fokus på kapacitet och prestanda. Optimering har vi valt att ta med som en 

faktor då systemen endast är konstruerade för att lagra data och göra data 

tillgängligt. Det innebär att NAS, SAN och NUS är optimerade.  

 

Lagringsystemen är framtagna för att leverera en central lagring och en av 

de stora skillnaderna mellan de här är hanteringen av dataöverföring och 

datalagring. NAS använder protokollen CIFS eller NFS eftersom kunna dela 

filerna med användarna medan SAN använder iSCSI-protokoll som kommer 

åt hårddiskar direkt på blocknivå vilket är en fördel för att det leder till en 

högre prestanda och förebygger flaskhalsar. Kravet på att använda SAN är 

att det behöver ett eget nätverk. Oftast måste det vara höga hastigheter med 

speciella switchar, routrar och kablage. Kravet på NAS är mycket mindre 

eftersom det endast behöver sitta på det lokala nätverket. Däremot har NUS 

samma krav som SAN men fördelar från både NAS och SAN systemen. 
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Enligt företag C så är det prislappen som är nackdelen med att använda 

SAN lösning, medan företag D lade till att det är även svårare att dela 

informationen mellan användare. Även om vi inte undersökt kostnaden så 

kan vi förstå att det kan vara ett problem, eftersom det kräver ett eget 

nätverk och oftast med fibre channel. Nackdelen med att använda NAS 

enligt Företag D är att den är långsammare än SAN. Vi tror att anledningen 

är att NAS sitter på det lokala nätverket samtidigt som det behöver gå 

igenom flera nivåer av protokoll för att nå huvuddata.  

 

Det går även att få datalagring som en tjänst där leverantören står för 

utrustning och administration. Fördelarna med att leverantörerna 

tillhandahåller datalagringssystem som en tjänst, blir enligt oss följande:  

 

a) Tjänsten gör att det blir mer flexibelt med lagringskapaciteten för då 

betalar man endast för de byte som används. 

b) Leverantören kan anpassa datalagringslösningen för kunderna. 

c) Kundföretagen kan spara tid och resurser genom att inte någon av 

kundens administratörer behöver arbeta med systemet. 

d) När det inträffar en incident med datalagringssytemet så är det 

leverantörerna som står för felsökningen och då är kunderna 

oberoende av den formen av kompetens.   

 

Genom en datalagringstjänst så kan kunden välja om man vill ha den på 

onsite eller offsite. Det här kan påverka prestandan (lagring och hämtning av 

data) mellan tjänsten och verksamheten. Det kan även påverka säkerheten. 

Enligt oss finns det två aspekter av säkerhet som kan vara betydelsefullt för 

företag att tänka på. Den första säkerhetsrisken handlar om fysiska hot, 

tillgången till hårdvara och utomstånde hot som exempelvis brand, 

översvämmning och strömavbrott. Den andra säkerhetsrisken är 

elaksinnade eller obehöriga personer som kan ta sig in i systemet och 

ändra/förstöra data.  

 

4.1.4 Förändringen inför framtiden 

Om vi diskuterar vad Carlo Beccu kom fram till i sin C-uppsats där påstår 

han att “Varje år ökar behovet av lagringskapacitet med 100 %.”, vi tycker att 

det här inte stämmer överens med vår studie och inte heller passar in på 

dagens samhälle. Eftersom både företag A och företag B hade en 

snittökning på 17 till 20 % per år i lagringskapacitet. Företag B berättade att 

deras datalagring stadigt ökar med 20 % per år. Däremot säger företag D att 



19  

 

 

 

Högskolan Kristianstad · 291 88 Kristianstad · 044-20 30 00 ·info@hkr.se· www.hkr.se 

ökningen lutar mer mot 30 till 40 % och vi tror att det här beror på att kunden 

oftast köper in datalagringssystem som täcker mer än deras behov. 

Utvecklingen för de framtida sju åren kommer enligt företag C och företag D 

ske genom en utveckling mot att det blir alltmer molnbaserade tjänster. Det 

innebär att data kommer att förflytta sig från kundföretag till en central 

lagring hos leverantören (data central). Företag C ansåg även att 

datamängden för kunderna kommer att minska på plats på grund av 

molnbaserade tjänster. 

 

Vi tror också att användandet av virtuella miljöer kommer att öka, eftersom 

företag A började använda det redan för tio år sedan och det gjorde att 

deras lagringsbehov ökade kraftigt. Företag B började 2005 med att 

använda virtuella miljöer till deras servrar. 

 

Om vi sätter vår studie i motsats till Beccus studie så tyder vårt resultat på 

att datalagringsbehovet ökar men inte i den hastighet som Beccu förutspått. 

Vår studie tyder även på att datalagringen har ökat och bör öka i framtiden 

men att allt fler företag kommer använda sig av leverantörers tjänster.  

 

4.1.5 Våra rekommendationer 

Vår slutsats är att det är viktigt att göra en behovsanalys och riskanalys på 

kundföretagen för att det finns en rad faktorer att ta hänsyn till. Därför skulle 

vi rekommendera fyra alternativ att välja mellan.  

 

1. Tjänst: Det här alternativet fungerar för alla företag som behöver 

antingen lagring för servrar eller lagring för användare. Tjänsten är 

flexibel, det går att anpassa tjänsten och man sparar tid och 

resurser. Leverantörerna står för felsökning och administration. Den 

ger möjligheten för små, medelstora och stora kundföretag att lättare 

expandera. Allt det här stämmer in på tjänsterna NAS, SAN och 

NUS men skillnaden mellan de här tjänsterna är att de har olika 

användningsområden. 

 

2. SAN: Det här alternativet fungerar för företag som fokuserar på 

säkerhet och lagring för servrar. Den ger lätt tillgänglighet för 

servrar, optimering för lagring, bättre prestanda än alternativ 4 och 

möjlighet till ökad lagringskapacitet samtidigt som den klarar 
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behovet av datalagringsökning. Den kan vara säkrare än alternativ 1 

eftersom den ligger hos verksamheten. 

 

3. NUS: Det här alternativet fungerar för företag som fokuserar på 

lagring för användare och servrar. Den ger tillgänglighet för servrar 

och användare, optimering för lagring, bättre prestanda än alternativ 

4, och möjlighet till ökad lagringskapacitet och klarar behovet av 

datalagringsökning.  

 

4. NAS: Det här alternativet fungerar för företag som enbart fokuserar 

på lagring för användaren. Den är lätt att administrera, tillgänglig för 

användare, och kräver inte stort förvaringsutrymme. Den kan vara 

säkrare än alternativ 1 eftersom den ligger hos verksamheten. 

 

4.2 Förslag till fortsatt arbete 

Det hade varit intressant att undersöka data deduplicering, som företag D 

berättade är en teknik som hanterar den virtuella miljön på ett speciellt sätt 

och som möjligtvis kan lösa framtida lagringsproblem (se bilaga 1:D).  
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6 Bilagor 

6.1 Intervju företag 

1:A Företag A: Kundföretag 1 

1:B Företag B: Kundföretag 2 

1:C Företag C: Leverantör 1 

1:D Företag D: Leverantör 2 

 

6.2 Uträkning  

2:A Uträkning från genomförande 
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Bilaga 1:A Företag A: Kundföretag 1 (Anonym) 

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

Företag A hade tre gamla SAN-skåp och ett fristående NAS skåp. Deras SAN hade ett eget nätverk 

som hade direkt kontakt med en backup-server. De sa att de använde den mesta delen av sin lagring 

åt VMWare miljö som ingick i domänen. Företag A hade påbörjat ett migrerings-projekt som ersatte de 

äldre SAN skåpen till två nya VNX SAN skåp med involverad NAS.  

 

Anledningen till att de valde SAN var för att sammanfoga allt i ett och då fick de en central lagring. 

Deras största begränsning med SAN som de ansåg var att skåpen åldrades snabbt.  

För att deras serviceavtal med leverantören kostade mycket, gjorde att det var smartare att investera i 

de nya VNX SAN skåpen som medförde mer lagringsutrymme per skåp. Det bidrog med nya fördelar 

att införa nya skåp för att de fick ny teknologi med nya funktioner som förbättrade administration och 

användandet. Två exempel av det är: 

 Thin provision 

 Fast Cache 

De beskrev att SAN har eget nätverk med fiber kablar och SAN switch som innebar höga hastigheter 

inom nätverket som inte belastades med trafiken från det vanliga Ethernet nätverket. 

 

Fråga 2. Har lagringsbehovet ökat från år till år? 

Företag A höll med om att lagringsbehovet ökar. Den första gången som de märkte av att 

lagringsbehovet blev ett problem var år 1997. De var inte säkra på hur de skulle lösa det här 

problemet. Deras lösning då var en liten SAN-lösning för e-posten. Eftersom företag A använde 

VMWare redan vid 2003 – 2004 växte deras behov att lagra data, då blev det större fokus på SAN-

lösning som skulle täcka upp lagringsbehovet. Sedan har deras behov bara växt och växt. 

 

Fråga 3. Hur mycket tror du att lagringsbehovet kommer att öka inom 7 år? 

Enligt företag A ökade deras behov på sju år med minst 200 procent. Det var för att VMWare krävde 

mycket utrymme och företag A hade med de nya skåpen en lagringspool på 1 Petabyte. Som Intervju-

personen angav ”Lagringsbehovet ökar fort som attan!”.  

 

Fråga 4. Vad hade ni tidigare för lösning för att lagra data? 

Som företag A beskrev det var deras tidigare lösning, för år 1997, fristående datorer med 

Operativsystem Unix där allt lagrades internt på hårddiskar. Det fanns en central lagring på en så 

kallad ”Stordator” med Operativsystemet BS2000 som hade en liknande roll som SAN med dubbla 

terminaler.  
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Fråga 5. Vad var orsaken till att ni införde ett nytt system? 

Den centrala lagringen var i fokus vid val av system och det gav både bättre översikt av data och mer 

utrymme. Därför var kostnaden för det nya systemet rättfärdigad för företag A. De ansåg att systemet 

lever upp till säkerheten och behovet av lagring som de ställde krav på. 
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Bilaga 1:B Företag B: Kundföretag 2 (Skånetrafiken) 

 

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

Företag B hade ett SAN som de lagrade data på. De köpte in lagringstjänsten från en extern part, 

leverantören EMC. Deras SAN-system var ungefär på 40 Terabyte och virtualisering är anledningen till 

att det krävdes mycket utrymme. Redan år 2005 började företag B med virtualisering. När företag B 

intervjuades hade de runt 90 % virtualisering av servrar, vilket innebär att 10 % är fysiska servar. SAN 

erbjöd en centraliserad lagring för alla servrar. Där det fanns flash funktion vilket ökade prestanda. 

Flash diskar använde dem oftast som en cache som leverantörerna ställde in åt företag B. Enligt 

företag B hade dem runt 10 % flash diskar i sitt SAN.  

 

Till SAN hade de även en separat backup-lagring som ett mini-disksystem med SATA-diskar, som var 

placerad på varje site. Deras sites fanns i Lund och i Hässleholm och det backades upp separat i Lund 

och Hässleholm, under nätterna. När deras backup var klara under dagen, skickades motsvarande 

data till den andra site. Då fanns det alltid en kopia av deras backup i Hässleholm och i Lund.  

Anledningen att de tog backup på varje site var att skapa redundans och ge en ökad säkerhet för 

företag B. 

 

Det var endast kostnaden som företag B ansåg var en begränsning med att använda SAN, för de 

tyckte att SAN som tjänst var mycket flexibel, samt att de kunde få ut mycket kraftig förbättring av 

datalagring. Då behövde företag B inte stå för ny utrustning, utan de behövde endast berätta för EMC 

att de ville ha mer utrymme så ordnar EMC det. Företag B betalade för varje terabyte vilket gjorde det 

lätt att öka volymen, det behövde de göra varje gång det var ungefär fyra terabyte kvar. Den viktigaste 

fördelen med att de använde SAN är den centraliserade lagringen. Data som lagrades på SAN var för 

varje stopp i trafiken, allt ifrån bussar och tåg registrerades för statistik. 

 

Enligt företag B var det inte någon stor belastning på nätverket, eftersom SAN har sitt eget nätverk där 

all trafik skickades.  

 

Fråga 2. Har lagringsbehovet ökat från år till år? 

Företag B berättade om att lagringsbehovet ökade med 20 % för varje år. Deras statistik över 

ökningen av datalagring var stabil och hade samma lutningskoefficient på 20 % per år. De förväntade 

inga stora skillnader på datalagringen eftersom de använder en sådan flexibel lösning. 

Fråga 3. Hur mycket tror du att lagringsbehovet kommer att öka inom 7 år? 

Företag B trodde att lagringsbehovet kommer att öka med 20 % för varje år i sju år.  
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Fråga 4. Vad hade ni tidigare för lösning för att lagra data? 

Företag B hade innan ett SAN som de själva ägde och innan dess var det enbart en filserver. De hade 

inbyggda hårddiskar i filservern som de placerade in flera diskar vid lagringsbehov.  

 

Fråga 5. Vad var orsaken till att ni införde ett nytt system? 

Företag B hade tidigare problem när de använde eget lagringsystem, de var tvungna att köpa in ny 

utrustning varje gång utrustning blev utåldrad, vilket ledde till att det blev otroligt dyr 

datalagringslösning för företag B. Deras lösning blev att använda SAN som en tjänst som EMC 

levererar.  

 

Orsaken till att införa ett nytt system var för att få effektivitet och när de använde virtualisering vann de 

på utrymme. Deras gamla lösning gav tio av hundra procent effektiv lagring. 

 

Företag B har inte ställt sig frågan om kostnaden rättfärdigas med datalagringssystemet. Kostnaden 

ökar inte förrän de ställer kravet på mer datalagringsutrymme. Lagringen blev effektiv och företag B 

fick mer för pengarna. 

 

Företag B:s nästa steg kan vara SQL-kluster för att effektivisera deras databas. 
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Bilaga 1:C Företag C: Leverantör 1 (Langate) 

 

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

Företag C levererade en del storage-lösningar från IBM och Dell, de lösningarna är främst instegs 

storage lösningarna. De hade även datalagring med NAS-lösning som är dynamisk men främst var det 

SAN med klusterlösning. Som gav redundans för kunderna. För företag C har det inte varit 

datamängden som har varit den drivande kraften med deras lösningar utan säkerheten för data. De 

levererar även virtualiserad hyper-v plattformen. 

 

Martin Blomqvist från företag C ansåg inga direkta nackdelar med SAN utan det är prislappen som 

satte gränserna. De tittade på redundansen för kunderna, och deras kunder är allt ifrån små företag 

som kan ha 15 - 20 användare till större organisationer. Belastningen för SAN märks inte av för 

kunderna kör bra nät med giga-ethernet som är kopplade i redundans. Det är i switchar och nät, med 

mera.   

Ett mindre företag där IT-systemet var kopplat till produktion var ett exempel som Martin Blomqvist 

menade att ifall företagets produktion stannade, skulle det kunna kosta miljoner kronor om dagen. 

Därför var det väldigt viktigt för Martin att de säkrar upp hela IT-plattformen för alla deras kunder. SAN 

var deras ända alternativ för den kunden och dem använde det som kluster.  

Det var inte antal användare som styr som de ser det utan det är hur mycket kostnaden att stå stilla 

hos kunden som var viktig. För att SAN var kostnaden för hårdvara 20 procent av hela kostnaden och 

resten, 80 procent, var för drift och administration av systemen.  Därför ställde företag C sig själva 

frågor som:  

1. Hur mycket kostar det för ett företag att stå still med produktion?  

2. Vad finns det för teknologi för att säkra upp produktionen?  

Det är inte mängden av data företag C tittar på, utan hur mycket säkerhet behövs för att säkra upp IT-

systemet för kunden. 

 

Fråga 2. Har lagringsbehovet ökat från år till år? 

Martin Blomqvist ansåg att det ökar hela tiden för allt lagras idag men att lagringsbehovet inte ökar 

med 100 procent varje år, för det tyckte Martin låter lite väl mycket. Men ibland stöter de på från tid till 

tid att datalagringen kan bli ett problem för kunden. Som Martin utryckte sig; ”Det finns antingen diskar 

som är nya eller fulla!”. 
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Fråga 3. Hur mycket tror du att lagringsbehovet kommer att öka inom 7 år? 

Martin Blomqvist visste inte hur mycket det exakt kommer att öka men att det kommer vara en hel del. 

Något som han poängterade var att, mycket av datalagringen kommer att flytta sig från kunderna till 

molnet (leverantörer som står för ett datacenter). Det innebär datalagringen för företaget kommer att 

minska men däremot kommer det att öka för datacentralen. Däremot såg han inte att tekniken SAN 

kommer att försvinna snarare kommer datacentralen att utvecklas med nya lagringsenheter i dem. En 

ny teknologi kommer det inte att behövas. 

 

Fråga 4. Vilka fördelar finns det med era produkter/tjänster?  

Företag C bygger sina komponeter på standardkomponenter. Så de fördelar med SAN jämfört med 

NAS är redundansen samt prestandan. För en NAS är som Martin Blomqvist beskrev det en ”extern 

hårddisk” som är kopplad mot nätet. Det är ingen Enterprise-lösning utan egentligen mer för små 

företag. Den mesta delen som han såg var att NAS var mer för backup-lösningar, medan SAN är för 

servrar.  

SAN kan används för mindre företag som är etablerade om det är ekonomiskt försvarbart. Därför var 

kostaden rättfärdigad för SAN. Är företaget ett produktionsföretag och behöver ett system som ska 

vara aktivt större delen av tiden är det SAN som är den rätta lösningen. Däremot kan det kanske vara 

svårt för ett nystartat företag att köpa in den här lösningen för att det kostar 500 tkr. Då hade det 

antagligen varit bättre med en filserver. 

 

Fråga 5. Har datalagringsutbudet förändrats på de senaste 7 åren?  

Martin Blomqvist berättade att han har varit i branschen ungefär 20 år och att grundtekniken har varit 

den samma under den tiden. Medan servrar började komma för cirka 10 till 15 år sedan och därefter 

SAN som är en relativ ny teknik, som började synas som en lösning för sju år sedan. Även kostnaden 

för att lagra data har minskat så att mindre företag får möjlighet att använda tekniken som hade varit 

otänkbart för några år tillbaka. Återigen var aspekten molntjänst något som Martin Blomqvist tyckte var 

viktigt att ta med i beräkningen. Därför såg han att datamängden kommer att minska hos kunderna 

medan datacenter ökar med lagring. Exchangeservern var ett exempel som kunde användas, för den 

ligger oftast på SAN-lösningar, och den kommer troligtvis i framtiden att flyttas från företag till en 

datacentral. 
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Bilaga 1:D Företag D: Leverantör 2 (Anonym) 

 

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

Företag D hade system för alla sorter av SAN- och NAS-lösningar som var både stora och små. Det 

gjorde att det blev till en komplett lagringslösning för företagskunderna. Beroende på företagskundens 

nätverk och behov av datalagring så skiljde sig kravet på om de skulle använda SAN eller NAS-

lösning.  

För att hantera lagringsöverföringen användes i de moderna nätverken gigabyte (GB) överföring.  

Beroende på kund skiljer sig deras nätverk åt även om de använde SAN eller NAS-lösning.  

 

För att företag D skulle kunna bemöta olika företagskunder hade de olika storleksklasser. För de 

mindre företagskunderna hade företag D en produkt som hette IOMega och för de större 

företagskunderna hade de VNX.  

 

Det som skiljer IOMega och VNX från varandra var datalagringskapacitet, prestanda och bandbredd. 

Desto större produkterna blev desto fler funktioner fanns det för dataskydd till exempel olika RAID-

typer med dataskydd, stegning bland olika system. Det fanns även skydd som inte var direkt kopplade 

till fysiska skydd för att låsa filerna så de inte kunde raderas, den här funktionen benämndes som 

compliance-funktioner. 

I VNX-serien fanns det SAN med involverad NAS och de modellerna kallades Network Unified Storage 

(NUS). Som kunde kommunicera med alla filsystems-protokollen från NAS med NFS, CIFS, MPFS, 

pNFS och block-protokollen från SAN med FC, SCSI, iSCSI och FCoE. Block-lagringen som SAN 

använde var till för företagskunder som ville ha snabbare svarstider med direkt anslutning mot 

hårddiskar.  

 

Fråga 2. Har lagringsbehovet ökat från år till år? 

Intervjupersonen på företag D ansåg att lagringsbehovet ökade och att siffran var mellan 30 - 40 % 

per år. Medan intervjupersonen jobbade i IT-branschen så upplevde företag D att datalagring var ett 

problem för företagskunder, eftersom behovet ständigt ökade. Däremot var det svårt för 

intervjupersonen att inse att behovet ökade kraftigt på kort tid. Något som intervjupersonen sade var 

att det blev fokus på det för tre till fyra år sedan. Det var för att mycket blev mer virtualiserat då blev 

det större krav på lagringutrymme för att virtualisering var den största faktorn till att lagringen hade 

ökat. 

 

En teknik som blev mer allmänt känd inom IT-världen var, deduplicering, för att den hanterade den 

virtuella miljön på ett speciellt sätt. Genom att använda en server som en mall, kan lagringsutrymme 

sparas. För att det blev en vinst av komprimering då identiska virtuella maskiner enbart kommer att 

behövas lagras en enda gång.  



2 
 

Fråga 3. Hur mycket tror du att lagringsbehovet kommer att öka inom 7 år? 

Företag D ansåg att lagringsbehovet kommer att öka med en faktor av tio på sju år. Drivkraften var 

förmodligen centrallagringen som innebar istället för att företag sparade informationen på hårddiskar 

lokalt så medför en centralagring att användas istället eller att låta någon annan ta hand om företagets 

datalagring.  

 

En paradox som företaget D beskrev var att NAS-lagring kommer att ta över mer och mer, för att bilder 

och musik kommer att ta över i lagring. Det var som företag D beskrev det var den stora skillnaden 

mellan SAN och NAS, för att SAN används till databas. 

 

Fråga 4. Vilka fördelar finns det med era produkter/tjänster? 

Företaget D ansåg att NAS kan beskrivas som en molntjänst där alla kan dela informationen genom 

att läsa och skriva och alla kan göra det samtidigt. NAS och SAN enligt företag D kommer att ligga på 

ungefär samma kostnad. Det var lagringen och hårddiskarna (hårdvara) som var den stora kostnaden. 

Fördelen med NAS var att det var lätt att dela information med andra. Medan fördelen med SAN var 

hastigheten att den var mycket snabbare i dataöverföring. Däremot var nackdelen med SAN att den 

inte delar ut information till användare. Ett exempel på det är vid användning av databas, de borde 

köras på SAN för att det blir en markant försämring med NAS-lösningen. Enligt intervjuperson 

poängteras det att NAS används oftast emot användare medan SAN används oftast emot servar och 

databaser. 

 

De nackdelar som intervjupersonen från företag D såg fanns med NAS var att den var långsammare 

än SAN medan SAN hade högre kostnad för den speciella infrastrukturen och det var även svårare att 

dela information med användare.  

 

Företaget D hade svårt att föreslå ett system för ett generellt företag som antingen var nystartat eller 

befintligt, för det beror på många faktorer som exempelvis hur deras drift ser ut, vad företaget var ute 

efter i form av lagring. Lösningen som intervjupersonen angav var att en NAS-lösning var 

rekommenderat på de flesta företagen.  

Däremot finns det många system som var både SAN och NAS då beror det på vilken ”nätverkskabel” 

som kopplas till datorn. Intervjupersonen berättade att det går att köpa båda lösningarna och att man 

inte behövde välja endast en lösning. Då blev frågan snarare hur många terabyte som företaget 

behöver. 

 

Fråga 5. Har datalagringsutbudet förändrats på de senaste 7 åren? 

Intervjupersonen från företaget D hade sett att förändringen från stor användning av SAN till att NAS 

användes alltmer. Nu enligt företag D låg troligtvis användingen av SAN och NAS mer på 50-till-50 

procent nu. 
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Kostnaden för megabyte/gigabyte minskade hela tiden, samtidigt som kapaciteten för hårddisken 

ökade så minskade även kostnaden. Därför var kostnadsutvecklingen för NAS- och SAN-lösningar bra 

i förhållande till behov. 
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Bilaga 2:A Uträkning från genomförande 

 

Uträkning för företag om ökning utav datalagring 

för sju år 
 

 

För företag A 

     (200 procent ökning var sjunde år) 

                        
floor funktion        

  är lagringen och   är den nuvarande lagringen där indexet är året. 

n är lika med år. 

 

Formel för ökning efter exakt 7 år: 

                    
 

Resultat:     3 PB 

 

 

För företag B 

       (20 procent ökning varje år) 

                    
  är lagringen och   är den nuvarande lagringen där indexet är året. 

n är lika med år. 

 

Formel för ökning efter exakt 7 år: 

                     
 

Resultat:    143 PB  
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För företag D 

Samma formel som Företag B fast ändra P värden 30% - 40% 

 

Formel för ökning för n antal år: 

                    
 

För företag A: 

         30 procent ökning varje år 

          1 PB 

                        

 

         40 procent ökning varje år 

          1 PB 

                         

 

Resultat:     6,275 – 10,541 PB 

 

 

För företag B: 

         30 procent ökning varje år 

         40 TB 

                       

 

         40 procent ökning varje år 

         40 TB 

                       

 

Resultat:     123 - 223 TB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


