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Sammanfattning 
 
Användandet av datorn i vardagen har gjort att behovet av att lagra data har ökat 
med 100 % varje år. Den exponentiella ökningen av information beror mestadels 
på det ökade användandet av Internet . För att hantera mängden av data så måste 
IT-enheter börja fundera på att centralisera sin datalagring. I rapporten ges det en 
beskrivning på nätverkteknologier och kriterier för hantering av datalagring. För 
att beskriva verkligheten intervjuades två medelstora organisationer som har infört 
nätverkslagringslösning. En analys genomfördes för att få en bild om verklighet 
och teori sammanfaller. Resultatet redovisas som en guide där teknologierna 
beskrivs med deras för- och nackdelar och vilka val av kriterier som förutsätts. 
Till varje teknologidel ges det egna kommentarer. 
 



 

Abstract 
 
The daily use of computer has done that the need to storage increases with 100 % 
every year. The exponential increase of information depends mostly of the use of 
the Internet. To handle the quantity of data so must IT-departments begin to con-
sider centralizing their storage. The report gives ha description of network tech-
nologies and the criteria to handle the storage. To give a description of real world, 
was an interview made of two average organisations who have introduced net-
work storage solution. Analyse was made to get a picture if reality and theory 
coincide. The result presents as a guide where the technologies describes with its 
advantage and disadvantage and witch criterions is needed. To every part of tech-
nology follows a comment. 
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1 Inledning 
I introduktionen ges en beskrivning av det ökade lagringsbehovet. Avsnittet inleds 
med bakgrund och problembeskrivning, följs av syfte, forskningsfråga och 
avslutas med avgränsningar. 
 
1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
 
För verksamheten kommer det ökade lagringsbehovet att vara ett problem att 
hantera. Varje år ökar behovet av lagringskapaciteten med 100 %. Detta beror på 
den snabba tillväxten av elektronisk handel vilket har en stor bas av globala 
konsumenter, och det får kapaciteten på marknaden att explodera och behovet av 
att öka lagringen snabbt. Effektivitet kommer att vara ett måste i framtiden. Det 
gör att verksamheten måste se på helheten av sitt IT-system. 
(Gibson 2000) 
 
Milanovic (2001) säger att företag använder sig mer och mer av applikationer som 
stöd till sin verksamhet, exempelvis till resursplanering och marknadsanalyser. 
Företagen knyter sina leverantörers system till sina egna. Mer och mer av 
verksamhetens information kan på ett enklare sätt delas mellan organisationens 
olika partners. Lagringen har flyttat från att vara ett stöd för verksamheten till att 
ha en ledande position i företagets IT-strategi och budget. 
 
Brinkmann (2003) skriver att data är en central del för en organisation. Och det 
gäller inte bara de som är delaktiga i att göra affärer över Internet, utan också för 
företag som använder sig av datorn i sitt dagliga arbete. Många affärsprocesser är 
för komplexa att hantera utan moderna hjälpmedel. Tillgång, snabbhet och 
kvalitet på data har blivit en direkt påverkan på ett företags framgång. Idag är det 
lättare att hantera förlorad arbetskraft än förlorad datainformation som kan leda 
till ett företags konkurs. Hård- och mjukvara för lagring måste tillgodose snabb 
och säker tillgång till företagets data. Denna exponentiella ökning av information 
bör hanteras genom en infrastruktur för lagring, som är centraliserad och har en 
hög automatik. Ett första steg mot den inriktningen är konsolidering av lagring 
som är kopplat mot ett dedikerat lagringsnätverk. 
 
Cooke (2006) framhäver att information är det mest affärskritiska på ett företag 
och det innebär att lösningarna måste vara allt mer pålitliga, skalbara, tillgängliga 
och högpresterande. Att välja en rätt dimensionerad lagringslösning har blivit en 
av de svåraste frågorna för en IT-avdelning. Vilka kriterier ställs på IT-enheterna 
för att hantera den stora mängden data? Kan de behålla sitt nuvarande system eller 
måste de byta till ett annat system. Och i så fall vad ska de byta till för slags 
system för att hantera sin datalagring.  
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1.2 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att kunna ge IT-enheter en guide så att de kan välja 
nätverkslagringsteknik som passar efter deras behov av datalagring.  
 
1.3 Forskningsfråga 
 
Jag kommer att basera uppsatsen på följande frågeställning: 
 
Vilka kriterier bör en verksamhet tänka på för att välja nätverkslagringsteknik? 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Jag kommer endast att hålla mig till tekniken inom Storage Area Network (SAN), 
Network Area Storage (NAS) och direct attached storage (DAS), som är de mest 
förekommande teknologierna på marknaden. Uppsatsen kommer att rikta sig mot 
medelstora organisationer. 
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2 Teori 
 
I det här kapitlet presenteras valda delar av den litteraturstudie som jag 
genomfört i syfte att bygga upp en teoretisk referensram för uppsatsen. Här 
förklarars de kriterier i Total Cost of Ownership (TCO) som påverkar valet av 
teknologier. Jag gör också en beskrivning av teknologierna och ger exempel på 
lösningar för att visa på vad som kan vara lämpligt att välja för typ av teknologi. 
 
2.1 Total Cost of Ownership (TCO) 
 
För att kunna ha en möjlighet att analysera sin verksamhet kan det vara bra att 
införa ett koncept som kallas TCO. Konceptet är framtaget i syfte att få en 
övergripande bild av kostnaden får ett IT-system. TCO är ett system som ser på 
aspekter på prestanda, skalbarhet, initiala kostnader för hårdvara och mjukvara, 
administration, uppgraderingar, underhåll och andra delar som kan påverka IT-
kostnaden.   
(Smith David 2002) 
 
TCO-modellen analyserar direkta och indirekta kostnader för användandet av 
hårdvara och mjukvara för en verksamhet. TCO speglar den totala kostnaden för 
datorns livscykel från nyförvärv till avslut. Meningen med TCO är att identifiera, 
kvantifiera och reducera den övergripande kostnaden som associerats med 
ägandet av nätverksenheter. TCO består av en kombination av hårda och mjuka 
kostnader för ett ägande och användande av nätverksenheter. Den hårda är den 
direkta kostnaden för datorer och som är enkel att identifiera och självklar. Den 
mjuka står för den indirekta kostnaden (användandet) och är inte lika självklar. 
Den utelämnas ofta i en IT-budget för att den inte visar sig vid förvärvandet. 
(Lei 2003) 
 
En grundlig TCO undersökning kan hjälpa en IT-chef att bli medveten om 
komplexiteten av att distribuera datorer och kan vara ett stöd för att hantera en IT-
budget och personalens krav. Man bör inte bara se en IT-verksamhet som en 
kostandsenhet utan som en inkörsport för en bättre, snabbare och billigare 
affärsverksamhet. 
(Lei 2003) 
 
I TCO modellen finns det flera kriterier för att klassa olika teknologier eller 
kombinationer av dem. 
 

• Skalbarhet 
• Hanterbarhet 
• Anpassningsförmåga 
• Användbarhet 
• Kostnadseffektivitet 

(Lei 2003) 
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2.1.1 Skalbarhet 
Skalbarhet refereras till hur mycket tillväxt en teknologi kan stödja. Dess förmåga 
att distribuera system för nya klienter utan att inkräkta på prestanda. 
(Lei 2003) 
 
Skalbarhet används vanligtvis på två sätt, svag och stark skalbarhet. Svag 
skalbarhet är förmågan för en applikation eller produkt (mjukvara, hårdvara) att 
fortsatt kunna fungera bra även om den förändras i storlek. Typiskt är 
uppgradering av datorer eller byte av operativsystem. Till exempel mera 
arbetsminne, större hårddisk eller gå från Windows 2000 till XP. 
(Deters 2001). 
  
Stark är förmågan att inte endast fungera bra i en uppgraderingssituation. Utan 
den bör också kunna ta full fördel av det. Exempel, en applikation skulle vara 
skalbar om den kan flyttas från ett mindre till ett större operativsystem. Samtidigt 
bör den utnyttja fördelen av de större operativsystemens prestanda. Den ska också 
kunna ta del av användarens responstid. Det bör också finnas möjlighet att kunna 
hantera en större mängd användare. 
(Deters 2001). 
 
Uppgradering (uppskalning) är oftast det vanligaste sättet när man pratar om 
skalbarhet. Det finns också situationer där de går åt andra hållet system som kan 
skalas ner. Det kan till exempel finnas behov av att kunna få program mer 
effektiva så att programmet kan få plats på en liten enhet som mobiltelefon. 
(Deters 2001). 
 
Det kan vara användbart att skilja på system som kan dynamiskt förändras under 
drift eller de som måste göras omstart på eller omprogrammering. System som 
kan förändras under drift har total dynamisk skalbarhet. De som behöver omstart 
har endast partiell dynamisk skalbarhet. De som måste omprogrammeras har 
statist skalbarhet. System som mest är dynamiskt skalbara är av störst intresse för 
de är mest flexibla. 
(Deters 2001). 
 

2.1.2 Hanterbarhet 
 
Hanterbarhet är hur användarna kan förvalta och övervaka på enklaste möjliga 
sätt, inkluderat hur man hanterar nätverkets prestanda, fel, konfiguration, säkerhet, 
och kapacitet. 
(Lei 2003) 
 
Ett hanterbarhetskrav är att även om ett system kan vara fysiskt stort bör det vara 
enkelt att hantera. En systemadministratör bör enkelt kunna lägga till mera 
maskiner eller disk och även kunna byta ut när det behövs. Systemet bör också 
kunna hantera sina uppkomna fel automatiskt. Över tiden kommer systemets 
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noder att bestå av olika kapaciteter, men dessa skillnader bör ett system kunna 
hantera. 
(Yasushi 2000) 
 

2.1.3 Anpassningsförmåga 
 
Anpassningsförmåga är förmågan för ett nätverk att kunna vara anpassningsbart 
för nya förändringar och teknologier. Ändringarna kan vara nya protokoll, nya 
affärsområden, ny lagstiftning och ett oräkneligt antal av andra möjligheter.  
(Lei 2003) 
 

2.1.4 Användbarhet  
 
Med användbarhet menas det enklaste sätt som en användare kan använda sitt 
nätverk, teknologier och service. Användbarhet fokuserar på att göra användarens 
jobb lättare. De vanligaste parametrarna är den tid det tar att utföra en uppgift, 
felfrekvens och användarens subjektiva förnöjdhet.  
(Lei 2003) 
 
Det finns många metoder för användbarhetsutveckling. Man utgår från 
metodernas svagheter respektive styrka och hur placerbart det är med hänsyn till 
den som gör undersökningen. Dessa metoder kan kategoriseras huvudsakligen i 
fyra delar: 
 

• Heuristisk utveckling. 
 
Heuristisk utveckling, innebär att man skapar team med minst två 
specialister inom området användbarhet. Dessa tester utförs var för sig 
under utvecklingens gång. De dokumenterar vad de kommer fram till och 
kommer med förslag på förbättringar. Det som oftast tas upp är 
användarsupport, presentation, terminologi och hur saker uppför sig vid 
användandet.  
(Kantner 1997) 
 

• Kognitiva genomgångar. 
 
Kognitiv genomgång innebär att man steg för steg går igenom situationen 
och analyserar hur användaren reagerar och agerar. Sedan görs en 
beskrivning på det. Syftet är att se hur systemet stödjer användaren vid 
varje situation. Den ger en mer grundlig syn på användarens upplevelser 
på systemet. Tidsåtgången är mer omfattande för metoden på grund av 
dess noggrannhet än för exempelvis en heuristisk utvärdering. 
(Larsson 2004) 
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• Användbarhetstestning. 
 
I en användbarhetstestning vill man få fram om användarmålen har 
uppfyllts. Testerna görs oftast under ordnade former med ett givet mönster 
och testerna dokumenteras. Data samlas om användarnas problem med att 
hantera uppgiften och man får fram bland annat den tid det tar att göra 
olika funktioner samt de mentala kraven att använda enheten. De problem 
som uppstår kan man kategorisera efter dess betydelse. 
(Been-Lirn Duh 2006) 
 

• Guidelines. 
 
Guidelines bör ses mer som en tumregel och de är till för att kunna 
jämföra hur användaren upplever situationen. Systemets status ska vara väl 
synligt så att de ser vad som sker och ord och fraser bör vara på 
användarens nivå. Användaren bör kunna gå till ett ursprungsläge som bör 
vara konsekvent och standardiserat. Ett exempel är att det ska gå att enkelt 
återskapa och samtidigt se till att det inte går att göra fel och man bör 
undvika alltför mycket information till användaren.  
(Cosmo 2005) 

 

2.1.5 Kostnadseffektivitet 
 
Kostnadseffektivitet kan sammanfattas med att en nätverksdesign bör vara 
associerad med kostnaden för utveckling och genomförande. I detta inkluderas 
köp och styrning av utrustning och services, vilket innebär att man ser på helheten 
av sitt system för att kunna se hela kostnaden. 
(Lei 2003) 
 
Med tillförlitlighet och kostnadseffektivitet ökas tillgängligheten på ett nätverk. 
Förhållande mellan kostnad och kostnadseffektivitet i figur 1 visar att hög 
kostnadsökning ger hög kostnadseffektivitet. Författaren menar att man bör lägga 
sig på en rimlig nivå för att bli kostnadseffektiv och få ut mesta nyttan av sitt 
system. (Okogbaa 2005) 

 
Figur 1. kostnadseffektivitet. (Okogbaa, O 2005) 
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2.2 Nätverkslagring 
 
Direct-attached storage (DAS) är början till all datalagring och är en samling av 
hårddiskar som är kopplade via kabel till en ensam server. Innan 
nätverksteknologi började utvecklas fanns det inte några större funderingar på hur 
infrastrukturen skulle designas för att möta framtidens behov av att dela data eller 
informationshantering. Det var mer fokus på applikationer och servers än på data 
och lagring. Över tiden har det visat sig att DAS har sina begränsningar. Och ur 
dessa begränsningar har det kommit fram ny teknologi för att hantera lagring på 
nätverk. Det som har framkommit vid utveckling av nätverkslagring är Network 
Attached Storage (NAS) och Storage Area Network (SAN). 
(Feng 2006) 
 
Ett NAS-system har flera fördelar. Det är enkelt att administrera och är uppbyggt 
kring standardprotokoll som Ethernet som används när man kopplar ihop klienter 
i ett nätverk. NAS-system karaktäriseras av att de är specialiserade servers med 
anpassade operativsystem som är optimerat för fil-hantering. NAS använder sig 
av standardprotokoll för att kommunicera över nätverket. NAS har sina 
begränsningar också som liknar DAS. Den är bland annat inte tillräckligt skalbar. 
(Feng 2006) 
 
SAN som använder sig av standardprotokoll som exempelvis SCSI för att komma 
överföra data över nätverket mellan klienter. Protokollet är inbäddat i ett 
nätverksprotokoll som kallas Fibre-Channel (FC). Protokollet erbjuder ett 
komplett stöd för applikationer med hög prestanda som oftast övervinner vad 
DAS och NAS kan prestera. Men även om SAN har många fördelar så är den dyr 
att installera och att uppgradera.  
(Feng 2006) 

2.2.1 Direct Attached Storage (DAS) 
 

  
Figur 2. schematisk bild över en standard server. (Sacks 2001) 
 
Direct Attached Storage (DAS) lagrar data vanligtvis på band eller hårddisk, till 
exempel på enkla DAS. Det är en hårddisk i en PC eller en bandstation som är 
kopplad till en ensam server och har direkt koppling till enheterna. DAS är 
optimerat för singeldator med egna hårddiskar eller bandstation och har en låg 
initial kostnad. DAS passar därför organisationer som inte har behov av att lagra 
stora mängder data och som inte har behov av snabb tillgång till sina data. Initialt 
kan det tyckas ur ett användarperspektiv att det har en låg kostnad men växer 



 

9(38) 

lagringsbehovet av data och organisationen ökar mängden datorer blir det svårt att 
centralt dela ut lagringskapaciteten inom verksamheten. Om ett sådant behov 
uppstår kan det vara lönt att titta på andra lösningar som kan effektivisera 
lagringen av data. DAS är mer designad för applikationer och servrar och är inte 
tänkt att hantera lagring och förvaring av data. Dess begränsningar är att den är 
kostsam vid uppgraderingar, har låg skalbarhet, låg utnyttjningsgrad och hög grad 
av enkla felkällor. 
(Sacks  2001) 

2.2.2 Storage Area Network (SAN) 

       
Figur 3. schematisk bild av ett SAN-nätverk (Bancroft 2000) 
 
Sacks (2001) beskriver Storage Area Network (SAN), det vill säga lagring som 
befinner sig på ett dedicerat nätverk och har åtkomst direkt till enheten. Idag 
används fiber som kopplingsmedia mellan processer och lagring på nätverket. Det 
finns även I/O-protokoll som kallas Internet SCSI, förkortat iSCSI, som kan 
användas på Ethernetmedia, vilket gör den oberoende vilken typ av media den 
befinner sig på. SAN är optimerat för prestanda och skalbarhet. Huvudsakliga 
fördelar är att den har inkluderat stöd för hög hastighetsfibermedia, som är 
optimerat för lagringstrafik och kan hantera multipla diskar och bandenheter. 
SAN klarar alltså av längre avstånd mellan lagringsenhet och dator. SAN har 
också hög tillgänglighet och bra prestanda vilket gör att den alltså har snabbare 
tillgång till data och större antal datorer kan kopplas till samma lagringsmedia. 
SAN kan dela på kapaciteten mellan olika medier så kallat ”tape and disk 
pooling”.  SAN erbjuder den ultimata skalbarheten. Lagringsenheten kan visas 
som en ensam utdelad ”disk” som kan nås av alla. Och det finns 
kontrollfunktioner för vem som får tillgång av vad i lagringsdelarna, så kallad 
”zoning och LUN masking”. 
 
SAN har avancerade backup funktioner som kan minska server och LAN 
användning. SAN-enheten skriver själv över till band via sitt fibernät. Den klarar 
av att dela ut data på nätverket och minskar behovet av att kopiera data mellan 
servrarna. Samtidigt ökar man tillgången till sina data. SAN är dyrare att införa än 
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NAS och DAS. Den kräver speciell hårdvara och mjukvara för att användas. 
Samtidigt krävs det utbildning av de personer som ska sköta SAN produkten. På 
längre sikt överväger fördelarna och den totala kostnaden blir lägre. 
(Sacks 2001) 

2.2.3 Network Attached Storage (NAS) 
 

 
Figur 4.  schematisk bild av NAS. (Sacks 2001) 
 
Sacks (2001) beskriver att en NAS-enhet består vanligtvis av en processor plus 
disklagring. NAS är kopplad till TCP/IP baserat nätverk och är åtkomlig med en 
access/fil utdelat protokoll. NAS kan befinna sig på vilket nätverk som helst som 
har stöd för IP-protokoll. Idag används vanligtvis Ethernet LAN som har generellt 
stöd för hårddiskar och CD-ROM. Ofta har man även kopplat till en bandstation 
för backup ändamål. En NAS enhet kopplas direkt in på ett LAN eller WAN. 
NAS har sin styrka att vara enkelt att använda. Använder fildelning över det 
billiga Ethernet baserade nätverket. Installationen är relativt snabb. 
Lagringskapacitet är automatiskt tilldelat till användarna. Även kallat ”on 
demand”. 
 
Inom varje NAS enhet kan man styra kapacitet till användarna så kallad “pooling” 
som betyder att användarna har tillgång till hela volymens kapacitet och man 
undgår problemet med kapacitets förluster som i ett DAS-system. NAS klarar inte 
av att koppla ihop multipla enheter som SAN kan. Vid tillsättning av fler NAS-
enheter ökar det administrationen av vilka resurser som får tillgång till vad. Även 
om inte NAS är lika snabb och flexibel som SAN passar den alldeles utmärkt för 
många verksamheter. NAS är enkel att administrera.  Kapacitetstillgången är god. 
Det går lätt att fort få ut mer lagring. Den har hög tillgängligheten. 
(Sacks 2001) 

2.2.4 NAS gateway 

 
Figur 5.  NAS-enhet med hårddisk på sidan. (Sacks  2001) 
 
NAS gateway är en NAS enhet utan integrerad lagring. Den har istället en 
koppling till extern lagring antingen går lagringsenheten direkt till NAS enheten 
eller via SAN. Det går att välja här olika typer av disk lagring än vad en 



 

11(38) 

konventionell typ av NAS kan erbjuda. NAS gateways kan också skydda och höja 
mervärdet av de installerade disksystemen. Den ökar skalbarheten och kan börja 
jämföras med SAN-lösning, en så kallad SANhybrid. (Sacks 2001) 
 
 
Tabell 1.  skillnader mellan SAN,NAS,DAS. (Sacks 2001) 
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Varför finns det så många olika alternativ av nätverkslagring? Det ena är att nya 
teknologier utvecklas ständigt men ersätter inte den investering som gjorts 
tidigare. Ingen singelnätverkslagringstyp löser alla problem eller är optimerat för 
alla variabler. För att nämna några variabler finns det kompromisser i och med 
kostnader, en förenklad förvaltning, prestanda, avstånd och mognad. Inom 
överskådlig framtid kommer de olika alternativen att samexistera och oftast inom 
den egna organisationen.  
(Sacks  2001) 
 
2.3 Val av lösning 
 
Att välja rätt lösning är inte alltid så lätt men för att få en viss kännedom behövs 
det kunskap om sin verksamhet. Här visas på några generella situationer som kan 
påverka valet av lösning: 
 
 

• En organisation som är liten och har låg belastning på sina servrar och 
nätverk och vill byta ut sitt föråldrade DAS.  
Ett lämpligt alternativ kan då vara ett NAS som erbjuder en bättre 
utdelningsmöjlighet på kapaciteten och kan göra ögonblicks backuper. 
Systemet kostar mer en ett vanligt DAS men fördelarna av NAS kan 
överväga till dess favör. Och ett SAN lär vara för stort. 
(Sacks 2001) 

 
 

• En stor organisation har hög belastning på nätverket och hög databas 
aktivitet mot ett relativt sätt liten mängd kapacitet. 
Här kommer troligtvis ett SAN erbjuda den bästa lösningen.  
(Sacks 2001) 

 
• En organisation som vill reducera den höga kostnaden av att köpa en 

bandstation varje gång man köper en ny server. 
Dels finns det en mängd mjukvaror för ändamålet som kan gör en 
grupp(pool) av alla bandstationer och dela mellan sina klienter för backup. 
Men ett NAS lösning med sin egen bandstation kan hjälpa de flesta med 
deras lagringsproblem. 
(Sacks 2001) 

 
• Om det finns för lite personal med kunskap om lagring inom en 

organisation. 
NAS är enklare att sköta än ett SAN och NAS erbjuder fler enkla 
funktioner och enklare underhållsfunktioner än det flesta direkt kopplade 
lösningar. Att sköta ett NAS system kan vara enklare än att försöka sköta 
ett SAN eller DAS.  De inbyggda backupfunktionerna med automatisk 
schemaläggning som finns i ett NAS kan ytterligare förenkla användandet. 
(Sacks 2001) 
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• En organisation som har multipla avdelningar som gör egna beslut om 

lagring av data. 
SAN eller NAS eller båda kan göra en bättre global användning av 
resurser och samtidigt minska på totala kostnaden. (Total Cost of 
ownership). 
(Sacks 2001) 
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3 Metod 
 
Metodkapitlet ger en beskrivning av hur undersökningen har utförts och den ger 
en bild av forskningsansatsen i arbetet samt motiverar val av 
datainsamlingsmetoder.  
 
3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Positivism och hermeneutik är två huvudinriktningar inom forskningen. 
Positivismen har sitt ursprung från naturvetenskapen och hermeneutiken från 
humanvetenskapen. Positivismen grundar sig på att kunskap testas empiriskt. 
Slutsatser ska kunna jämföras mot hur det förhåller sig i verkligheten. Inom 
hermeneutiken vill man komma fram till förståelse genom tolkningsarbete där 
man försöker förstå saker som var, vad, hur och varför. 
(Thurén 1991) 
 
Min uppsats kommer att ha en positivistisk syn, eftersom jag vill kunna dra 
slutsatser om vilken teknik som passar bäst för lagringsbehovets ändamål. 
 
3.2 Forskningsansats 
 
enligt Patel och Davidson (1991) finns det två alternativa sätt att relatera till teori 
och verklighet. 
 

• Deduktivt, att följa i forskningsarbete bevisandets väg. Man drar slutsatser 
om enskilda företeelser utifrån befintliga teorier. 

 
• Induktivt,  upptäckandets väg. Induktivt sätt baseras på empiriskt underlag 

och är lämplig till specifika situationer där en teori formuleras utifrån 
empiri. 

 
 
Jag kommer att använda mig av den deduktiva metoden eftersom min 
undersökning baseras på befintliga teorier och ställt upp forskningsfrågor som 
kommer att testas empiriskt. 
 
 
3.3 Litteraturstudie 
 
Jag började arbetet med att söka i böcker och artiklar och rapporter om tekniken 
bakom lagring. Har använt Internet och sökt via LTU’s bibliotek och deras 
databaser för att hitta godtagbara källor. 
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3.4 Typ av studie 
 
Patel och Davidson (1991) tar upp olika typer av undersökningar som 
klassificeras utifrån mängden av kunskap inom ett visst problemområde. Dessa 
typer är: 
 

• Explorativ undersökning utförs där det finns lite kunskap om ett 
problemområde och där man försöker belysa ett problemområde från olika 
sidor. 

• Deskriptiv (beskrivande) undersökning utförs inom problemområden där 
man redan har en viss mängd kunskap. Tanken med undersökningen är att 
belysa begränsade aspekter av de fenomen man är intresserad av. 
Beskrivningarna om undersökta fenomen som åstadkoms är detaljerade 
och kan röra förhållanden som har ägt rum eller existerar i nutid. 

• Hypoteser utifrån befintlig teori. Dessa hypoteser uttrycker samband om 
förhållanden i verkligheten. 

 
 
För att kunna välja typ av undersökningsmetod, finns det olika faktorer att ta 
hänsyn till. (Merriam, 1994; Yin 1994). 
 
Dessa faktorer är: 

• Vilken typ av frågor man ställer. 
• Vilken grad av kontroll på händelserna man har. 
• Hur man tänker sig att slutresultatet ska bli. 
• Om fokus ligger på nutid. 
• Om man kan identifiera ett avgränsat system som fokus för 

undersökningen. 
 
När man inte har kontroll över händelserna kan en fallstudie svara på 
forskningsfrågan ”vilka”, och att fokus ligger på nutid samt om man kan 
identifiera ett avgränsat system för fokus på undersökningen (Yin 1994).  
 
Eftersom forskningsfrågan i denna uppsats är av typen vilka och fokus ligger i 
nutid och undersökningen ligger inom ett avgränsat system väljer jag att använda 
mig av fallstudie. 
 
 
Det finns en viss mängd kunskap inom det undersökta problemområdet, 
lagringsbehov. Jag kommer att hålla mig till tekniken inom SAN, NAS, DAS för 
att kunna se vilka tekniker det finns vid lagring av data. I uppsatsen används det 
deskriptiva sättet för att grundlägga undersökning på den kunskap som finns till 
förfogande inom problemområdet. 
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3.5 Kvalitativ/Kvantitativ metod 
 
Forskningsarbete kan betecknas som kvantitativt eller kvalitativt inriktat. Valet av 
metoder påverkas av hur man har formulerat sitt undersökningsproblem som man 
har samlat, bearbetat och analyserat. Författarna menar att vid kvalitativ forskning 
att forskarna vänder sig till verbala analysmetoder.  Kvantitativ forskning härleder 
dem till att forskara använder sig av statistiska bearbetnings- och analysmetoder. 
(Patel och Davidson. 1991) 
 
Min avsikt är att skaffa en djupare förståelse eftersom jag vill tolka och förstå 
vilken teknik som passar för organisationens ändamål när det gäller lagring av 
data. Det medför att jag kommer att använda mig av en kvalitativt inriktad 
forskning. 
 
 
3.6 Datainsamlingsmetod 
 
De vanligaste teknikerna för att samla in information är dokument, dagbok, 
intervju, enkät och observation. Valet av tekniken beror på vad man anser bäst 
kan ge svar på frågeställning i förhållande till resurser, i form av tid och medel, 
som står till ens förfogande. (Patel & Davidson, 1991) 
 
Dokument är information som är nedtecknatd eller tryckt. Dokument kan 
underlätta besvara frågeställningar kring faktiska förhållanden och faktiska 
skeenden. (Patel och Davidson, 1991) 
 
Dagbok är en form av självrapportering där människor som ingår i 
undersökningen ombes att föra eller skriva kring ämnet, som är av 
undersökningsintresse i en dagbok. (Patel och Davidson, 1991) 
 
Intervju baseras på frågeställningar och genomförs personligt med fysiskt närvaro 
eller via telefonsamtal. (Patel och Davidson, 1991) 
 
Enkät är ett frågeformulär som skickas per post eller via personlig utdelning. Det 
finns många olika varianter som lämpar sig för olika speciella behov. (Patel och 
Davidson, 1991) 
 
För att ta del av kunskap om tekniken kommer jag att del av de dokument som 
finns inom området och använda mig av intervju för att svara på uppsatsens 
frågeställning. I min undersökning har jag valt göra en fallstudie. Avser att välja 
två verksamheter för att få en djupare förståelse av hur IT-enheterna har gjort vid 
valet av sitt nätverkslagringssystem. För att få reda på vilka verksamheter som har 
införskaffat nätverkslagringsystem vänder jag mig till ett konsultföretag som 
säljer lagringssystem.  
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Frågorna (se bilaga 1) för intervjuguiden är formulerade med utgångspunkt att jag 
ville se om de har följt TCO modellens kriterier för val av system för att visa om 
TCO-modellen avgör vilken typ av teknologi som väljs. Jag vill veta deras behov 
av lagring om den ökar eller inte och vill samtidigt få fram på vilket sätt de har 
tänkt vid val av teknologi. Jag har vänt mig till IT-enheterna på verksamheter som 
redan har infört en nätverklagringslösning och till de personer som har beslutande 
befattning för sin verksamhet för att få en god reliabilitet på undersökningen. 
Dessa personer bör ha god kännedom om sin nätverklagringsteknik och vilka 
kriterier som användes vid införandet. 
 
 
3.7 Analysmetod  
 
Det empiriska material som jag har samlats in kommer att kategoriseras efter 
teorin om TCO och nätverksteknikerna. Dessa ska sedan analyseras och tolkas 
efter mina tankar och funderingar kring datalagring. 
 
 
3.8 Validitet och reliabilitet 
 
För att få en hög validitet ska undersökningen hålla sig till det som ska 
undersökas. (Denscombe, 2000). 
 
Intervjuerna utformas på så sätt att utifrån teorin få frågorna att stämma överens 
med syftet. Respondenterna arbetar med lagringsfrågorna och har befogenheter att 
ta beslut. Vid intervjun utgår jag ifrån den intervjuades perspektiv.  
 
Reliabilitet är synonymt med tillförlitlighet, den som upprepar min undersökning 
ska leda till samma resultat  
(Nationalencyklopedin 2006).  
 
För att få en god reliabilitet gäller det att intervjua rätt person. Alltså den person 
som är med i beslutsprocessen för tekniken kring lagring. 
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4 Empiri 
 
Empirin ska visa på vad som finns i verkligheten och jag utförde intervjuer. 
 
Jag diskuterade med en konsult på Exait i Luleå vilka säljer 
nätverkslagringssystem. Det gjorde jag för att få reda på vilka som har 
införskaffat system av typen SAN och NAS. Konsulten förklarade att de inte hade 
sålt några NAS-lösningar utan bara SAN och det beror på att kunderna väljer 
SAN för dess överlägsna fördelar gentemot NAS. IT-företaget Exait 
rekommenderade mig att tala med Luleå Kommun och Gestamp Hardtech som 
nyligen har köpt SAN. 
 
Jag kontaktade de personer vilka har beslutande positioner i sin verksamhet på 
Luleå Kommun och Getstamp Hardtech i Luleå. Ringde och bokade tid för 
intervju, och träffade dem på sina arbetsplatser. Skickade in frågorna i förväg via 
E-post så att de fick en möjlighet att förbereda sig, vilket sparade tid vid 
intervjutillfället. Intervjuerna tog ca 30-40 min. och jag frågade personerna om det 
gick bra att spela in intervjun på mp3-spelare vilket underlättade 
sammanställningen. De hade inga invändningar mot det. Efter bearbetning 
skickade jag tillbaka intervjun med e-post till respektive respondent så att de 
kunde se om jag hade uppfattat deras svar korrekt.  
 
Sammandrag av intervjuerna: 
 
1. Vad tillverkar/sysslar ni med? 
Luleå Kommun             Getstamp Hardtech 
Vad kommunen tillverkar och sysslar 
med är känt. Inom vår enhet så har vi 
hand om drift, service, och att telefon 
och IT-systemet fungerar som det ska. 
Vi jobbar även med att stödja 
verksamheten, när det ska förändra 
processer med hjälp av it, upphandla it. 
Vara till hjälp vid uppläggning av 
strategier. Hur deras avdelning ska 
skötas. Exempelvis socialförvaltningen 
vill möta den framtida IT-krav. 
Sammanfattningsvis jobbar vi med 
strategiskt stöd och drift. 

Vi är en underleverantör till 
bilindustrin. Vi utvecklar och tillverkar 
säkerhetsdetaljer, såsom 
sidokrockskydd, dörrstolpar som har att 
göra med säkerhetsburen, 
stötfångarskenor. 
 

 
2. Hur många anställda är ni? 
 
Inom IT-kontoret som vi fortfarande 
pratar om. Är vi 38st anställda, där 
ingår driftsfolk, telefonister, 

1. 400st i Luleå, årsskiftet 04-05 
numera spansktägt, Getstamp 
automation är också en 
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receptionister, och en del administrativ 
personal. 

underleverantör till 
fordonsindustrin. Tillhörde 
SSAB tidigare, har också ett 
dotterbolag i Nordamerika i 
Michigan 

 
 
3. Hur många datorer har ni? 
De vi servar idag är ca 3500 datorer. 
Och inom kommunen är vi ca 7000 
anställda 

250st klienter i huvudsak PC med XP, 
även ett antal tunna klienter, ett 30 tal 
sevrar med windows 2003 AD. Och ett 
antal unix-baserade system för 
beräkning inom cad/cam. Och AS400 
som är för affärssystemet 

 
4. Hur mycket lagrar ni idag? 
1-2 tera byte två tera byte lagras idag 

 
 
5. Vad har ni för system för att hantera datalagring? 
Vi använder flera system. Dels servrar 
som har någon typ av disksystem, alltså 
traditionell lagringshantering. Diskarna 
finns antigen direkt i servrarna, eller i en 
egen diskkabin som är kopplad mot en 
server. Sen har vi ett alldeles nytt 
system för lagring, ett SAN-system. Det 
är den första SAN lösning vi har köpt i 
höst. Vi har inte haft den 
dubbleringstillväxt av lagring förrän nu, 
så vi har klarat oss med ett traditionellt 
system tidigare. Det är ett fiberchannel 
system för diskar med 3,3 terabyte, sen 
sata system på 11 tera byta för backup, 
även bandrobot för långtidslagring, och 
vi har inga NAS-lösningar. 

Vi har ett SAN system med 
fiber channel diskar och till 
kopplat ett diskbackup-system 
och vi har några öar av sevrar 
som inte är kopplade till SAN-
systemet. 

 

 
6. Har lagringsbehovet ökat från år till år? I så fall, hur mycket.? 
 
Har inte den exakta siffran, men den 
ökar nästa med det dubbla inom en 18 
månaders period. Det som driver den 
ökade lagringsbehovet är nya system 
som kräver det som digitalisering av 
ritningar på stadskontoret, skannade 
fakturor, bildarkiv, e-post, som driver 

Under en två års period har den 
fördubblats, 
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fram lagringsbehovet. 
 
7. Hur mycket förväntas lagringsbehovet att öka.? 
 
Vi tror att inom en ganska snar framtid, 
kommer vi att hamna på en dubblering 
av data inom 18 månaders cykel. 

Vi räknar med cirka 2-2,5 
gångers ökning under en två års 
period 

 
 
8. Vad hade ni tidigare för lösning för att lagra data? 
 
Det har vi svarat på tidigare, Våra servrar hade sin egen disk lagring 

med egen backup. De var sina egna öar 
och de var mycket administration att 
underhålla dem. 
 

 
9. Vad var orsaken till att ni införde ett nytt system? 
 
Det är många saker, dels har vi växt ur 
kostymen, att bygga vidare på den äldre 
typen av teknik gick inte längre. Med 
det äldre sättet att lagra skapar det 
oerhört mycket spill än att ha en 
centraliserad lagring. Annan del var att 
vi minskar på ”restore” tider från 
backuper med det traditionella sättet 
från band. Tar det oerhört mycket tid 
att ta tillbaka data. Det värsta system vi 
har tar det två dygn att återskapa, det 
gör att systemet är otillgängligt under 
den perioden. Prestanda var en annan 
sak, vi fick väldigt hög prestanda 
förbättring med SAN. En anan sak som 
var väldigt viktigt, var att vi lade 
mycket tid på att administrera data, 
lägga ner data på band, (backuper), 
strukturering av diskar, flytta data. Nu 
kan vi göra allt med ett verktyg från ett 
ställe. Sen var grejarna vi hade var slut. 
Tekniken var föråldrad, det krånglade 
inte men deras livslängd hade kommit 
till sitt slut. 

Årsskiftet 04-05 var vi tvungna att byta 
ut den åldrande hårdvaran. När vi 
tittade på lösning med att fortsätta lagra 
data. På samma sätt som tidigare, skulle 
investering i ny hårdvara bli lika och till 
och med mer än att införa en SAN-
lösning. Så det var givet för oss att välja 
en SAN-lösning. Dels så såg vi fler 
fördelar med den att vi fick en 
centraliserad lagring som vi kunde 
sköta från ett ställe. De ökade 
tillgängligheten på data, och lättare att 
administrera  
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10. När ni valde systemet, använde ni er av kriterier som skalbarhet, hanterbart, 
anpassningsförmåga, användbarhet, och kostnadseffektivitet. Eller andra? 
 
Jo det gjorde vi naturligtvis. Det hade vi 
i vår upphandling uppställt på så vis att 
vi hade mer funktionella krav, än en att 
vi in minsta detalj styrde den tekniska 
lösningen. 

Ja, de kriterier som nämns är mycket 
viktiga för oss 
 

 
11. Vad inom skalbarhet tycker ni är viktigt? 
 
 Det finns beskrivet i upphandlingen. 
När man bygger ut ett system, så vill 
man kunna utöka systemet eftersom, är 
det viktig att man inte hamnar i 
”brytpunkter”, om har köpt en lösning 
med 3,3 terabyte och man har byggt ut 
till 5 terabyte, och för att utöka mera så 
måste man byta teknik eller byta 
programvara, vi når en brytpunkt där 
tekniken inte räcker till, det var viktigt 
för oss att vi kan ha en linjär 
kostnadsökning och att vi kan bygga ut 
eftersom behovet ökar. Och vi vill inte 
hamna i att vi måste göra ett omtag för 
att inte tekniken räcker till. Sen insåg vi 
att prestanda i dessa SAN system är 
byggd för stora system som General 
Motors, och vi kommer aldrig komma 
upp i dessa nivåer, de någonting vi har 
fått med på köpet. 

För oss betyder skalbarhet att vi inte 
behöva fastna i ett ”hörn”, utan att vi 
kan hela tiden uppgradera oss utan att 
behöva göra ett driftstopp. Det ska vara 
så dynamiskt som möjligt och ha bra 
prestanda fortfarande. 
 

 
12. Vad är viktigt för er inom hanterbarhet? 
 
Minska administration. Ett gränssnitt 
för att hantera systemet med data, 
backuper på disk eller band och dylikt. 
De ska vara enkelt att sköta, och vi ska 
inta vara beroende av en person utan 
många ska kunna sköta systemet. 

Att det är lätt att förvalta och enkelt att 
administrera. Det ska vara enkelt att 
återställa data och ha bra prestanda i 
nätverket. 
 

 
13. Vad är viktigt för er inom anpassningsbarhet? 
 
De ska fungera på alla våra system och 
passa vår miljö nu och framtiden 

det ska vara enkelt att administrera 
verktygen för det som ska sköta 
underhållet. Inte behöva vara beroende 
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av en person. 
 
14. Vad är viktigt för er inom anpassningsförmåga? 
 
Det har vi varit inne på tidigare att 
systemet ska kunna förändras snabb i 
framtiden 

Att inte behöva låsa sig vid en 
teknologi. När teknologin utvecklas ska 
det gå att använda i vårt befintliga 
system. Vi ser till exempel på det nya 
protokollet iSCSI, (Internet scsi, ett 
protokoll som gör att man kan skicka 
hårddisk kommandon på ett ethernet 
nätverk). Som en möjlighet att kunna 
använda oss av billigare produkter än 
fiber channel i framtiden. 
 

 
15. Vad är viktigt för er inom kostnadseffektivitet? 
 
Mindre spill i systemet, lätt 
administration, mindre mantimmar 

Jag tycker att man kan sammanfatta 
kostnadseffektivitet. Som att vi vill 
använda minsta möjliga resurser 
(tid&pengar) för att möta  
de behov och krav som ställs på vårt 
lagringsnätverk  

 
16. Motsvarar tekniken era kriterier? 
 
Den äldre system som vi kommer att ha 
kvar. motsvara de kriterier vi har ställt 
upp. För vi behöver inte lagra där 
samma utsträckning, och är inte lika 
känsliga för restore tider. Den nya SAN 
lösningen motsvara de kriterier vi 
ställde i upp i vår upphandling och 
markanden kunde leverera den lösning 
åt oss. 
Det är ja på den frågan. 

Ja , det tycker vi 
 

 
17. Vilket av kriterierna hade mest betydelse för ert val av system? 
 
Det framgår i upphandling där vi har en 
viktningsdel i den som svara på frågan. 

bra prestanda, få lagring centraliserad, 
sköta administrationen med ett verktyg 

 
18. Vilka för och nackdelar finns med er lösning tycker ni? 
 
Det är väldigt nytt får oss det har rulla Vi ser mest bara fördelar med att ha den 
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skarpt endast i två månader. Det är en 
dyr teknik att köpa in. Teknisk har vi 
inte sett några nackdelar. I viss mån 
kräver de ny kompetens men det ser vi 
inte som en nackdel och vi ser i 
dagsläget inga nackdelar med systemet, 
mest fördelar. 

här typen av lösning för lagring av data. 
Det har gjort vår tillvaro mycket 
enklare, inga driftstopp behöver göras. 
Det som kan vara en nackdel är att fiber 
channel är dyrt, men framtiden med 
iscsi kommer troligen råda bot på det. 

 
19. Har lösningen medfört de ni förväntade er? 
 
Hittills har den det, är färskvara för oss 
ännu. Som sagt vi ha haft den bara i två 
månader i skarpt läge. 

Ja och mer där till. 

 
20. Vad är ni mest nöjd med lösningen? 
 
Att det följer de krav vi har ställ på 
lösningen, mindre spill bättre prestanda, 
enklare administration. 

att inte behöva göra driftstopp, 
återläsningen av data sker snabbt 
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5 Analys 
 
I detta avsnitt görs en jämförelse mellan teori och empiri.  
 
 
5.1 Direct Attached Storage DAS 
 
Sacks (2001) beskriver att DAS har en låg initial kostnad och är optimerat för en 
singeldator med egna hårddiskar eller bandstation. DAS är mer designad för 
applikationer och servrar och är inte tänkt att hantera lagring och förvaring av 
data. Dess begränsningar är: 
 

- Vid uppgraderingar har den låg kostnadseffektivitet. (se 2.1.5) 
- Har låg skalbarhet. (se 2.1.1) 
- Låg utnyttjningsgrad och hög grad av enkla felkällor. 
- Har låg hanterbarhet (se 2.1.2) 
- Har inte så god anpassningsförmåga. (se 2.1.3) 
- Lägre användbarhet. (se 2.1.4) 

 
 
DAS har mer fokus på applikationer och servers än på data och lagring. Över 
tiden har det visat sig vilka begränsningar DAS har, den är kostsam vid 
uppgraderingar, har låg skalbarhet, låg utnyttjningsgrad och hög grad av enkla 
felkällor.  (Dan Feng 2006) 
 
 
I intervjun (se avsnitt 4 fråga 11) visar det sig att varje ”ö” som skapas med en 
server kostar för mycket i tid att administrera och underhålla. Det skapar för 
mycket outnyttjad datalagring som inte kan fördelas mellan användarna. 
Teknologin får inte nå ett tak där den inte kan växa och förändras över tiden. Man 
ska till exempel kunna lägga till mera hårddisk under drift i ett system och 
kommer ny teknologi ska det gå att lägga till utan driftstörningar. 
 
5.2 Storage Area Network SAN 
 
 
Storage Area Network är lagring som befinner sig på ett dedicerat nätverk och har 
åtkomst direkt till enheten. SAN är optimerat för prestanda och skalbarhet och 
huvudsakliga fördelar är att den har inkluderat stöd för hög hastighetsfibermedia, 
som är optimerat för lagringstrafik. SAN kan hantera multipla diskar och 
bandenheter och klarar av längre avstånd mellan lagringsenhet och dator. Har hög 
tillgänglighet och bra prestanda. SAN har alltså snabbare tillgång till data och ett 
större antal datorer kan kopplas till samma lagringsmedia. SAN kan dela på 
kapaciteten mellan olika medier så kallat ”tape and disk pooling”.  SAN erbjuder 
den ultimata skalbarheten. SAN följer uppsatta kriterier för skalbarhet (se 2.1.1), 
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hanterbarhet (se 2.1.2), anpassningsförmåga (se 2.1.3), användbarhet (se 2.1.4) 
och kostnadseffektivitet (se 2.1.5). 
 
I fallstudien framkommer det att för att inte bli beroende av att endast en person 
kan systemet, bör de verktyg man ska använda sig av vara enkla att sköta. 
Backuper och återläsning ska kunna göras på ett enkelt sätt utan att det tar alltför 
lång tid att utföra. Respondenterna betonar att enkelheten att administrera är viktig 
i de nya systemen. Att ha ett centraliserat nätverkslagring tycker berörda 
verksamheter är till stor fördel, och att de följer de funktionella kriterier man har 
satt upp i sina upphandlingar. För skalbarhet (se 2.1.1), hanterbarhet (se 2.1.2), 
anpassningsförmåga (se 2.1.3), användbarhet (se 2.1.4) och kostnadseffektivitet 
(se 2.1.5) 
 
 
5.3 Network attached storage NAS 
 
Sacks (2001) skriver att en NAS-enhet består vanligtvis av en processor plus 
disklagring. NAS kan befinna sig på vilket nätverk som helst som har stöd för IP-
protokoll. En NAS enhet kopplas direkt in på ett LAN eller WAN. NAS har sin 
styrka att vara enkelt att använda. Använder fildelning över det billiga Ethernet 
baserade nätverket. Installationen är relativt snabb. Lagringskapacitet är 
automatiskt tilldelat till användarna. Även kallat ”on demand”. 
 
Sacks (2001) skriver att inom varje NAS enhet får användarna tillgång till hela 
volymens kapacitet och man slipper problemet med att användare inte får lika 
mycket kapacitet att dela på som i ett DAS system, men jämfört mot SAN kan den 
inte bestå av multipla enheter. Detta gör att om man tillsätter fler NAS-enheter 
ökar det komplexiteten av att administrera den. Alltså vilka resurser som får 
tillgång till vad. Även om inte NAS är lika snabb och flexibel som SAN passar 
den alldeles utmärkt för många verksamheter. NAS är enkel att administrera och 
kapacitetstillgången är god. Det går lätt att fort få ut mer lagring och den har hög 
tillgängligheten. NAS har god skalbarhet (se 2.1.1), hanterbarhet (se 2.1.2), 
anpassningsförmåga (se 2.1.3), användbarhet (se 2.1.4) och kostnadseffektivitet 
(se 2.1.5). 
 
I intervjun sa båda respondenterna att NAS inte är tillräckligt bra att hantera deras 
krav, det finns risk för att hamna i en återvändsgränd och tekniken måste bytas ut 
än en gång till dyra kostnader. För dem fanns det inget annat alternativ än SAN.  
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6 Slutsatser och Diskussion 
I detta avsnitt besvaras syftet och forskningsfrågan: Vilka kriterier bör en 
verksamhet tänka på för att välja nätverkslagringsteknik.  
 
6.1 Förutsättning för val av teknologi 
 
De tekniker som finns för nätverklagring utvecklas hela tiden. Inom varje 
organisation finns det alla former av tekniker - DAS, NAS, SAN – i mer eller 
mindre omfattning. De funktionella kraven bör belysas mer än vilken typ av 
teknik som ska användas i sina upphandlingar.  
 
För att bestämma vilken teknologi man ska satsa på, finns det en del kriterier som 
en verksamhet måste förhålla sig till. Nedanstående frågor är värda att fundera på, 
innan man bestämmer sig för att byta ut sin teknologi eller konsolidera sin lagring. 
 

- Är lagringsbehovet stort i den bemärkelsen att man inte har 
kontroll över den? 

- Kan lagringskapacitet nyttjas tillräckligt effektivt? 
- Tar det för mycket tid i anspråk, att hantera backuper, alltså många 

servrar att hantera? 
- Är det långa tider kring att administrera återläsning av data? 

 
Om ett av dessa kriterier är viktigt för verksamheten, så bör man fundera på om 
man ska ha en Network Atteched Storage(NAS) eller Storage Area 
Network(SAN) lösning. Om INTE, så ska man fortsätta med sin Direct Atteched 
Storage (DAS) och bygga vidare på den. 
 
I sin upphandling bör man vidare belysa funktionella krav, som kan sammanfattas 
enlig nedan. 
 

• Skalbarhet innefattar. Se 2.1.1 
o Att systemet skall kunna vara uppgraderingsbart. 
o Att systemet ska kunna uppgraderas under drift. 
o Systemet ska tillhandahålla bra prestanda. 

• Hanterbarhet innefattar. Se 2.1.2 
o Lagringssystemet ska vara enkelt att förvalta. 
o Det skall vara enkelt att återskapa. 
o Enkelt att sköta och administrera. 

• Anpassningsförmåga innebär. Se 2.1.3 
o Tekniken ska fungera nu och framtiden. 
o Inte bli låst vid en teknologi. 
o Det ska gå att användas i befintligt system. 

• Användbarhet innefattas av, Se 2.1.4 
o Systemet bör kunna skötas av en person. 
o Gränsnittet ska vara enkelt att förstå. 
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o Tidsbesparande för personalen. 
• Kostnadseffektivitet innebär, Se 2.1.5 

o Att använda minsta möjliga resurser. 
o Att kostnad inte överstiger nyttan. 

 
6.2 Direct Attached Storage DAS 
 
DAS passar fortfarande för de verksamheter som inte behöver lagra stora mängder 
data och inte har för många servrar att sköta. Men kommer man fram till att man 
vill centralisera sin lagring för att effektivisera lagringskapaciteten, bör 
verksamheten införa funktionella krav som påverkar valet av NAS eller SAN. 
 

• DAS fördelar är att den har låg initial kostnad och passar organisationer 
som inte behöver lagra stora mängder data. 

 
• Nackdelarna blir för DAS att den inte klarar att hantera en centraliserad 

lagring av data. Det blir för mycket att administrera ett DAS system för att 
kunna hantera stora mängder av data. 

 
Enligt min menig är DAS bra för små organisationer som inte behöver lagra stora 
mängder av data 
 
6.3 Storage Area Network SAN 
 
Där verksamheten ställer höga funktionella krav där alla kriterier måste uppfyllas 
finns det inget annat val än SAN som kan bemöta kraven. De verksamheter som 
är berörda visar på att de funktionella kraven vid upphandling av sina system för 
nätverkslagring passar ett SAN-system. Men kan tycka att fiber channel tekniken 
är fortfarande för dyr. Samtidigt utvecklas tekniken och kostnaderna sjunker. SAN 
passar för dem som har stora volymer av data att lagra och där man vill ha korta 
återläsningstider och vill ha en central administration av datalagringen. Och vill 
minska belastning på sina servrar och nätverk. 
 
Fördelar med SAN: 
 

• SAN kan visas som en utdelad disk. 
• Den är optimerad för prestanda och skalbarhet. 
• Kan hantera multipla diskar och bandenheter. 
• Har stöd för höghastighetsfiber.  
• Ett stort antal datorer kan kopplas till samma lagringsmedia. 
• Har kontrollfunktioner för vem som se vad på lagringsenheterna. 



 

28(38) 

Nackdelar med SAN: 
• Dyr att införa och uppgradera. 
• Kräver utbildad personal. 

 
 
Enligt min menig är SAN gjord för organisationer som behöver en bra och snabb 
teknologi som kan hantera stora mängder data. I framtiden kommer ny teknik som 
Internet SCSI att innebära att SAN lösningar blir billigare att införa. Ser man på 
SAN så finns det många leverantörer. Man måste titta på varje SAN-lösning vad 
den kan utföra så att man inte hamnar i ett hörn även med en sådan teknik. Där 
följderna kan bli oerhört kostsamma. De leverantörer som kan ha verktyg som 
passar de flesta lösningar kommer att överleva kampen om nätverkslagring. 
Verktyget kan vara att med ett virtuellt gränssnitt koppla ihop de olika 
leverantörers SAN-system.  
  
 
6.4 Network Attached Storage NAS  
 
Kommer man fram till att datalagringsbehovet inte kommer att växa i så den grad 
att systemet måste bytas ut efter en tid kommer NAS att vara tillräcklig för 
verksamheten. Man får en centraliserad lagring som är enkel att administrera. 
 
Fördelar med NAS: 
 

• Den passar organisationer som behöver snabbt koppla in en nätverklagring 
på sitt nätverk. 

• Den är enkel att administrera och utbildning krävs inte. 
• Har Backupfunktioner med automatisk schemaläggning. 

 
Nackdelar med NAS: 
 

• Inte tillräckligt skalbar, risk för att tekniken inte räcker till och måste bytas 
ut efter en tid.  

 
Detta visar sig hos organisationer som Luleå kommun och Getstamp Hardtech 
som har stort behov av lagring och vill ha snabb återläsningsmöjlighet. De vill 
inte hamna i ett läge där tekniken måste byta ut. De berörda verksamheterna 
tycker inte NAS är tillräckligt skalbar för att passa i sina verksamheter, detta gör 
att det inte väljer NAS. 
 
Jag håller med att NAS inte är tillräckligt skalbar. Det blir för många enheter att 
administrera och den blir också som DAS svårhanterbar. Teknologi för NAS 
utvecklas och NAS gateway kommer att vara ett billigare alternativ istället för 
SAN. 
 
 



 

29(38) 

6.5 Metoddiskussion 
 
För att få en mer tydlig bild i verkligheten av de tekniker hur det används borde 
man ha intervjuat fler och kanske en konsult också. Konsulten har oftast en 
bredare bild av teknologierna och deras beskaffenhet. Det hade varit bra om man 
hade fått tag i en verksamhet som hade infört NAS lösning vilket hade fått NAS 
delen mer tydlig i empirin. I intervjun borde jag ha tryckt mer på viktigheten av 
kriterierna för att få fram en tydligare bild av teknologiernas beskaffenhet, det 
hade underlättat analysen.  
  
6.6 Förslag till fortsatt forskning 
 
Det skulle vara intressant att få veta mer om hur användarna upplever själva 
övergången och användandet av den nya nätverklagringslösningen. 
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8 Bilaga 1 
Fakta om företaget: 
 

1. Vad tillverkar/sysslar ni med? 
 

2. Hur många anställda är ni? 
 

3. Hur många datorer har ni?. 
 

4. Hur mycket lagrar ni idag? 
 

5. Vad har ni för system för att hantera datalagring? 
 
Bakgrund till nätverkslagring: 
 

6. Har lagringsbehovet ökat från år till år? I så fall, hur mycket.? 
 

7. Hur mycket förväntas lagringsbehovet att öka.? 
 

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

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

TCO och Teknik 
 

10. När ni valde systemet, använde ni er av kriterier som skalbarhet, 
hanterbart, anpassningsförmåga, användbarhet, och kostnadseffektivitet. 
Eller andra? 
 

11. Vad inom skalbarhet tycker ni är viktigt? 
 

12. Vad är viktigt för er inom hanterbarhet? 
 

13. Vad är viktigt för er inom anpassningsbarhet? 
 

14. Vad är viktigt för er inom anpassningsförmåga? 
 

15. Vad är viktigt för er inom kostnadseffektivitet? 
 

16. Motsvarar tekniken era kriterier? 
 

17. Vilket av kriterierna hade mest betydelse för ert val av system? 
 

18. Vilka för och nackdelar finns med er lösning tycker ni? 
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19. Har lösningen medfört de ni förväntade er? 
 

20. Vad är ni mest nöjd med lösningen?. 


