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ABSTRACT 
              

 
Title:   Information storage – A growing problem? 
 
Authors:  Göran Svanhall 
   Pär Truedsson 
   Erik Ponnert 
 
Tutor:   Bengt Carlsson 
 
Problem: Every day companies, regardless of size, produces new information 

that needs to be stored. In the information society of today, the 
characteristics of the information changes both in size and complexity. 
This results in higher demands on which storage solution that suits the 
company and their field of business. New and more innovating storage 
solutions enters the market, but are they necessary to smaller 
companies of development active in the IT society? 

 
Questions to  
Answer: Is data storage a growing problem for companies of development 

active in the IT society? 
 

• How do traditional storage solutions manage the information 
growth of today? 

• How urgent is the need of a new storage solution? 
• Which features are prioritized in the future storage solution? 

 
Method: By performing a quantitative survey we delivered an inquiry to several 

companies, which answers will help us answering our above 
mentioned questions. 

 
Conclusion: The consulted companies experience no growing problems what so 

ever regarding their existing storage solution. 
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SAMMANFATTNING  
              

 
Titel:   Datalagring – Ett växande problem? 
 
Författare:  Göran Svanhall 
   Pär Truedsson 
   Erik Ponnert 
 
Examinator:   Bengt Carlsson 
 
Problemområde: Varje dag framställer företag, stora som små, ny data som skall lagras 

och i dagens IT-samhälle växer komplexiteten och mängden data 
konstant. Några av de faktorer som till stor del påverkar denna 
utveckling är marknadens förväntningar på att företagen skall vara 
online dygnet runt, ha snabba accesstider och ha en god säkerhet. 
Informationen har ändrat skepnad i det avseendet att förekomsten av 
ljud, bild och video inte längre hör till ovanligheterna, vilket resulterar 
i allt större filer som sedan skall lagras. En ytterligare faktor som 
bidrar till ökade datamängden är företagens förståelse för hur gammal 
information, såsom källkod, dokument etc. kan vara av stor betydelse i 
framtiden. Detta i sin tur ställer högre krav på vilken lagringslösning 
som tillämpas i verksamheten. Nya innovativa datalagringslösningar 
gör sitt intåg, men är dessa verkligen nödvändiga för dagens 
utvecklingsföretag inom IT-sektorn? 

 
Frågeställning: Är datalagring ett växande problem hos utvecklingsföretag i IT-

branschen? 
 

• Hur klarar traditionella datalagringslösningar av dagens 
informationsmängd? 

• Hur akut är problemet/behovet av en ny lagringslösning? 
• Vilka egenskaper prioriteras vid valet av en framtida 

lagringslösning? 
 
Metod: Vi har tillämpat en kvantitativ undersökning i form av en enkät som 

skickas till ett flertal företag. Deras svar utgör grunden till besvarandet 
av ovan nämnda frågeställning.  

 
Slutsats: Vi kan konstatera att det inte föreligger något växande problem vad 

gäller våra tillfrågade företag och deras datalagringslösning. 
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1 INLEDNING 
               
 

Sedan datoriseringens intåg då lagringen och processorkraften gick hand i hand, ser vi idag 
dessa båda successivt bryta sig loss och dra sig allt längre bort från varandra. Lagringen 
har allt mer blivit ett område för sig självt, vilket resulterat i en stor marknad beträffande 
leverantörer av nya lagringstekniken, vilka skall effektivisera datalagringen ytterligare. 
Informationen har successivt vuxit i sin betydelse till att idag vara företagens viktigaste 
resurs [3]. Internet är en av de utlösande faktorerna till varför datalagringen blivit allt 
viktigare, vilket får företagen att investera i nya mer komplexa datalagringstekniker [5]. 
Informationen har ändrat skepnad i det avseendet att förekomsten av ljud, bild och video inte 
längre hör till ovanligheterna, vilket i sin tur resulterar i allt större filer som sedan skall 
lagras [4]. Marknadens förväntningar på att företagen skall vara online dygnet runt, ha 
snabba accesstider och erbjuda god säkerhet är ytterligare en orsak till varför området inom 
datalagring är under ständig tillväxt [3]. En annan pådrivande faktor är företagens ökade 
insikt vad gäller att spara gammal information för framtida användning, då denna kan 
inkluderas i statistiska analyser och marknadsföringsstrategier etc. Terrorattentatet i New 
York den 11:e september är ett exempel på ökad förståelse från företagens sida beträffande 
den betydelse som redundans och tillgänglighet representerar [10].  
 
Varje dag framställer företag, stora som små, ny data som skall lagras. I dagens IT-samhälle 
växer komplexiteten och mängden data konstant [2]. Media spelar även en stor roll inom 
detta högst aktuella område som inte verkar minska i betydelse, snarare tvärtom. De 
fokuserar på nya tekniker inom datalagring för att kunna hantera den ständigt ökande 
datamängden. I en undersökning som analytikerna på Gartner framställt uppskattas en 
tiofaldig ökning av lagringsbehoven fram till år 2005 då även majoriteten av all datalagring 
kommer att ske över egna nätverk [11]. 
 
Det som skulle vara intressant att utreda är hur mindre företag ställer sig till denna 
utveckling. Därför har vi inriktat oss på hur utvecklingsföretag inom IT-området förhåller 
sig till detta, med motiveringen att dessa företag torde ligga främst bland småföretagarna. 
Kanske uppfattar de att deras nuvarande traditionella lagringslösningar fortfarande 
uppfyller verksamhetens krav på ett tillfredsställande sätt, om inte, när har de för avsikt att 
byta lagringslösning? Hur mycket ökar i genomsnitt informationsmängden och upplevs 
denna ökning som ett problem? Intressant vore även att få svar på vilka egenskaper som 
värdesätts högst i den nuvarande och i en kommande lagringslösning.  
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1.1 DATALAGRING 
 

Tidigare användes företagets servrar till lagringsplats, men det ökade behovet av 
lagringsutrymme och de ständigt stigande underhållskostnaderna, vilket står i direkt 
anslutning till användandet av servern som lagringsenhet, styr företagen till att välja olika 
lösningar av lagringsnät som erbjuder flexibilitet och den kapacitet som krävs [5]. 
 
Under 70-talet ställdes fokus på en enskild dator, även kallad Mainframe, vilken hanterade 
direkt anslutna lagringsenheter. Lagringsresurserna var centraliserade och åtkomst till 
informationen krävde att denna återskapades på en annan server. Lagringsfunktionalitet var 
näst intill obefintlig och lagringen per Mb var dyr [3]. 
 
I början av 80- talet gjorde persondatorn (Pc:n) och små billiga servrar sitt intåg. Servrarna 
användes nästan uteslutande till hanteringen av de programvaror som varje företagsavdelning 
använde sig av. Tillgång till den lagrade informationen möjliggjordes fortfarande genom att 
den återskapades på en annan server. Administrationskostnaderna sköt i höjden, vilket 
resulterade i att IT-avdelningarna på de olika företagen blev mer införstådda i sin 
informationshantering [3]. 
 
Introduceringen av RAID, Redundant Array of Inexpensive Disks, i slutet av 80-talet 
förändrade informationshanteringen och blev standard under 90-talet. Tekniken medförde 
nya möjligheter att göra datalagringen säkrare och mer effektiv. RAID anses vara en av de 
mest revolutionerade teknologierna inom datalagring genom tiderna [6]. 
 
I dagsläget strävar företag efter att centralisera datalagringen med anledning av att minska 
direkta kostnaderna för administration och för att öka den fysiska säkerheten [3]. Tekniker 
såsom NAS och SAN gör sitt intåg, med ökad funktionalitet vad det gäller snabbare åtkomst 
av den lagrade informationen, snabbare och smidigare backup samt högre tillgänglighet [7] 
[9]. 
 
Det vi kan se idag är att lagringskapacitet och processorkraft som tidigare följt varandra nu 
går i motsatt riktning. Lagringen konsolideras till skillnad från processorkraften som 
differentieras [6]. 

1.2 NULÄGE  
 

”Yesterday information supported business. Today information is the business and it 
requires data access to exist and to grow. Data is one of the most important corporate assets 
and its value depends on the effectiveness of the triad of data processing, data 
communication, and data storage” [3]. 
 
Som ovanstående citat belyser är företagets information av yttersta vikt för dess fortlevnad. 
Många företag strävar efter en hög kunskapsfördelning, då informationen görs åtkomlig för 
många användare. Detta kräver en väl fungerande informationshantering, vilket kan påverkas 
negativt beroende på vilken lagringslösning som tillämpas. För att informationshanteringen i  
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ett företag skall kunna förbättras kontinuerligt måste även datalagringslösningen följa samma 
utveckling [9]. Allt fler företag inser värdet av att spara data som vid ett senare tillfälle kan 
sammanställas tillsammans med nyinförskaffad information. Denna kan man sedan analysera 
och dra slutsatser utifrån vilka sedan kan användas för att förändra sin försäljningsstrategi, 
marknadsföring etc [10]. Robin Bourke, analytiker på Gartner, deltog på en tillställning som 
Compaq anordnade och där deras senaste datalagringslösningar presenterades. Vid detta 
tillfälle visade Bourke siffror som visar på en tiofaldig ökning av lagringsbehoven under de 
närmaste fem åren. Vidare spås en utveckling att år 2005 kommer majoriteten av den externa 
datalagringen att ske över nätverk [11].  

1.3 OLIKA DATALAGRINGSLÖSNINGAR 

1.3.1 FILSERVER OCH RAID 
 

En server har som uppgift att hantera de resurser som är tillgängliga i ett nätverk. En filserver 
är helt dedikerad till att hantera lagring av information, som alla användare kan få åtkomst till 
[8]. Detta lagringssätt är det billigaste sättet att lagra information på, men är inte att föredra 
då informationsmängden övergår från Gigabyte till Terrabyte eller då antalet servrar blir 
alltför många. Anledningen är att det blir svårare att veta på vilken disk, och på vilken server 
som informationen är lagrad. Ytterligare svårigheter kan uppstå då backup skall göras, 
eftersom förfarandet blir alltför tidskrävande och inte längre kan utföras nattetid [7]. 
 
RAID (Redundant Array of Independent Disks)  
 

1988 presenterade tre professorer vid Berkeley Universitet denna lagringsteknik som 
möjliggör att multipla diskar i servern kan fungera individuellt eller parallellt. Genom att 
tillämpa RAID kan man uppnå prestandaökning, feltolerans eller högre tillförlitlighet. Vid 
införandet fanns fem olika nivåer, idag är dessa uppe i nio [13]. De vanligaste är följande tre:  
 

RAID 0 (Striped) Denna nivå av RAID ger en hög prestanda, eftersom 
skrivning/läsning kan utföras parallellt på de olika diskarna. Denna 
nivå är den enda i RAID familjen som inte använder sig av redundans 
för att förbättra prestandan. Den erbjuder därför ingen feltolerans då en 
förstörd disk förstör hela den lagrade filen. 

 

RAID 1 (Mirrored) Redundans uppnås genom att all information skrivs på två 
diskar samtidigt. Om orginaldisken havererar kan denna enkelt 
återskapas med informationen som finns på den speglade disken. 
Prestandaökning sker vad det gäller läsning eftersom läsning sker på 
två diskar.  

 

RAID 5  (Interleave parity) Metoden använder sig av Round Robin algoritmen 
vilket kräver minst 3 diskar då en används för att lagra 
paritetsinformation. Paritetsinformationen används för att återskapa 
data om någon av de andra diskarna skulle gå sönder. Ger mycket god 
feltolerans och prestanda vid läsning på bekostnad av sämre prestanda 
vid lagring [23]. 
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1.3.2 SAN 

 

Implementationen av ett SAN innebär att man bygger ett helt nytt nätverk som står i direkt 
anslutning till det befintliga lokala nätverket, med den enda skillnaden att ett SAN är endast 
till för lagring. Vanligtvis bygger näten på Fibre Channel teknologin, vilken är väldigt dyr 
men som i gengäld ger nätverket en mycket bra prestanda, tillförlitlighet samt har en 
räckvidd på 10 km [16][19]. Det faktum att lagringen placeras på ett externt nätverk innebär 
att det lokala nätverket blir avlastat från exempelvis krävande backuptagningar med 
prestandaökning som följd. Administrationen av den lagrade informationen blir även lättare 
eftersom all information konsolideras. Ett SAN tillhandahåller även en hög skalbarhet, där 
datalagringsenheter och CPU:er kan adderas separat när behov uppstår. Det höga priset på 
utrustning och de dyra implementationskostnaderna har varit något som hittills talat emot en 
installation av ett SAN. Det föreligger även svårigheter att få utrustning från olika 
leverantörer att fungera ihop. Dessa kompabilitetsproblem är dock något som är under 
utveckling, eftersom leverantörerna har förstått att detta bromsar SAN:s etablering på 
marknaden. Ett SAN ser den lagrade informationen som block på lagringsenheten, vilket vid 
återskapandet av en enskild fil innebär att flera block måste återskapas, som tar onödigt lång 
tid [7].  
 
 

 
 
     
 

SAN konfiguration [1]
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1.3.3 NAS 
 

En NAS-enhet är optimerad för att enbart hantera lagringen av information i ett LAN. Den 
har ett eget operativsystem med integrerad hård– och mjukvara och är även 
plattformsoberoende vilket innebär att den lagrade informationen är åtkomlig från olika 
operativsystem [14]. Den fungerar som en filserver och disksystem i ett och ansluts som en 
separat enhet på ett befintligt LAN [7]. En NAS-enhet påminner mycket om lagringsnät, 
SAN, men med den stora skillnaden att ett NAS inte behöver ett eget nät. Detta innebär 
enklare och billigare implementation, men den kan ej erbjuda lika hög prestanda som ett 
lagringsnät [7]. Lagringen sker på filnivå, vilket gör det lätt att återskapa enskilda filer, till 
skillnad från ett SAN som lagrar informationen i stora block. NAS ses ofta som en 
konkurrent till SAN, men dessa båda lösningar fungerar alldeles utmärkt tillsammans, 
eftersom de kompletterar varandras egenskaper väl [7]. 
 

 

 

 

 

 

1.3.4 DAS 
 

En enkel variant av DAS, kan bestå av en hårddisk eller en bandenhet som förbinds med 
SCSI anslutning till en enskild server. Vissa lagringsenheter tillåter partitionering där varje 
partition kan hanteras av olika processorer. För en enskild avdelning kan en DAS 
konfiguration i ett initialt skede vara en prisvärd datalagringslösning, men sett ur ett större 
perspektiv kan informationshanteringen bli mer kostsam än om en nätverksbaserad lösning 
skulle tillämpas [15]. Detta beror på svårigheten att utnyttja en ledig kapacitet på en annan 
server. Den största nackdelen utgörs av den svåra administrationen, då den lagrade 
informationen ligger utspritt på olika disksystem. Detta innebär också svårigheter vid backup 
[16]. 

 

 

NAS konfiguration [1]  

DAS konfiguration [1] 
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1.3.5 SSP 
 

Begreppet SSP var vanligt för ett par år sedan då dot.com-bolagen hade sin 
blomstringsperiod. SSP-konceptet går ut på att företag lägger ut sin datalagring på 
specialiserade datalagringsföretag som tar hand om all information och lagrar den i sin egen 
lagringsutrustning [7]. En SSP kan tillgodose kundens behov både vad gäller mängd 
information som skall lagras samt de egenskaper som kunden efterfrågar utan att kunden 
behöver göra några investeringar [18]. Nackdelen med den här affärsidén är att de flesta 
företag oftast har investerat i en väl fungerande datalagringslösning som går att uppdatera 
utan några större kostnader. Då man gjort en stor investering finns det ingen anledning att 
köpa en resurs/tjänst som man redan har på företaget [7]. 

1.3.6 MSP 
Skillnaden på SSP och MSP är att en MSP inte behöver investera i en egen 
lagringsutrustning.  En MSP tar över driften av uppdragsgivarens befintliga datalagrings- 
lösning vilket innebär att företaget kan fortsätta äga alla hård- och mjukvaror. De största 
fördelarna med en MSP är att uppdragsgivaren kan utnyttja den samlade kompetens som en 
MSP besitter [7]. 
 
Den största nackdelen med både SSP och MSP är att den för företaget livsviktiga 
informationen ligger i händerna på en utomstående part. Tekniken för att på ett säkert och 
konfidentiellt sätt hantera metadata om informationen istället för den faktiska informationen 
finns redan, men förtroendet från företagen saknas [7]. 
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1.4 VILKA LAGRINGSLÖSNINGAR DOMINERAR? 
 

Computer Sweden skriver om årets fem mest aktuella lagringstrender, vilka är SAN, NAS, 
Fibre Channel, Virtuell lagring och Managed Storage [7]. Enligt en undersökning gjord av 
Salomon Smith Barney i slutet av år 2000, förutspåddes att SAN kommer att ha en tillväxt på 
90 % under de närmsta åren, medan NAS kommer att följa tätt efter med en ökning på nära 
75 %. Alla områden inom datalagringen kommer att ha en hög tillväxt med undantag från de 
interna RAID systemen som antas få en tillväxt på knappt 5 % [17]. Denna rapport följdes 
upp av analysföretaget Gartner som nyligen redovisade siffror som påvisar en ökning där 
SAN tillsammans med NAS kommer att ha en årlig tillväxt på 18,6 % fram till 2006 [7].  
 
Det finns många fördelar med att investera i ett SAN, men tekniken har inte funnit sig 
tillrätta ute bland företagen, vilket kan bero på att leverantörerna har haft svårigheter att få 
lagringslösningen att bli plattformsoberoende och framförallt det höga priset. Nu har 
tekniken med att få olika system att fungera tillsammans förbättrats samtidigt som de olika 
SAN lösningarna sjunker i pris [12]. Ett företag i USA vid namn Qlogic har introducerat en 
variant av SAN som kostar runt 100 000 kronor, vilket även större leverantörer har för avsikt 
att kunna leverera inom en snar framtid [7].  
 

1.4.1 FINNS DET ETT BEHOV HOS DE MINDRE FÖRETAGEN? 
 

Naturligtvis är denna prissänkning en åtgärd från leverantörernas sida för att göra SAN 
lösningen mer intressant även för mindre företag. Tillsammans med de övriga 
lagringslösningarna, som Computer Sweden bedömer vara de fem mest trendiga, vill vi med 
vår utredning få en insyn i vilka lösningar som används ute på små och medelstora företag. 
Finns ett behov av dessa nya teknologier även inom detta segment eller uppfyller de sin 
informationshantering på ett tillfredsställande sätt även med äldre traditionella 
datalagringslösningarna? 
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2 METOD 
              
 

Frågan som genomsyrar hela vår utredning är huruvida datalagringen är ett växande 
problem hos utvecklingsföretag i IT-branschen. Tre underliggande frågor ligger till grund i 
besvarandet av vår huvudfråga. Målet med utredningen är att dels besvara vår 
frågeställning samt att utreda om de nya lösningarna inom datalagring är nödvändiga för 
företagen eller om de gamla systemen fortfarande uppfyller verksamhetens krav. Svaren från 
en utförd enkätundersökning, på företag verksamma på Soft Center och Telekomcity, utgör 
grunden i vår utredning. Denna utredning vänder sig till studenter med systemvetenskaplig 
inriktning, de deltagande företagen samt leverantörer av datalagringslösningar. Det 
material som vi använt oss av har till största delen utgjorts av tidningsartiklar och rapporter 
publicerade på Internet.  

2.1  FRÅGESTÄLLNING 
 

Vi har valt att definiera en övergripande fråga 
 

 Är datalagringen ett växande problem hos utvecklingsföretag i IT- 
branschen? 

 
För att få svar på ovanstående fråga har vi även valt att utreda och finna svar på följande 
delfrågor: 
 

• Hur klarar traditionella datalagringslösningar av dagens informationsmängd? 
• Hur akut är problemet/behovet av en ny lagringslösning? 
• Vilka egenskaper prioriteras vid valet av en framtida datalagringslösning? 

2.2 MÅL 
 
Målet med vår utredning var att utreda om huruvida de nya datalagringslösningarna är 
nödvändiga för företagen eller om de gamla systemen fortfarande uppfyller verksamhetens 
krav. 

2.3 MÅLGRUPP 
 

Denna utredning vänder sig till intressenter som har kunskap inom sektorn för 
informationsteknologi. Detta kan innefatta studenter med systemvetenskaplig inriktning, de 
företag som deltagit i undersökningen och även leverantörer av datalagringslösningar. 
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2.4 AVGRÄNSNING 
 

Vi har avgränsat vår utredning enligt följande faktorer: 
 

• Teknisk avgränsning 
• Geografisk avgränsning   
 

Vi har inte inriktat oss på de tekniska aspekterna inom området datalagring, vilket 
grundar sig på att vår utbildning inte har den tekniska inriktning som vi anser krävs. Detta 
är även orsaken till varför vi avstod från att behandla de större företagen, vilka tillämpar 
större och mer komplexa datalagringslösningar. 
 
Karlskrona med omnejd är en av Sveriges ledande IT-regioner. Vi har gjort bedömningen 
att de företag som är verksamma inom denna region är representativa för branschen i sin 
helhet. De företag som behandlats i vår utredning är alla verksamma inom Telekomcity 
och Soft Center. 

2.5 BEGREPPSDEFINITION 
 

• Små och medelstora företag: 
Vi har gjort den definitionen att små företag har mindre än 20 anställda och 
medelstora företag mellan 20 och 100 anställda.  
 

• Utvecklingsföretag: 
Företag som arbetar med utveckling av mjukvara. 
  

• Traditionella datalagringslösningar: 
Filserver, RAID och  DAS är de som vi bedömer hamna under denna kategori.  
 

•    Akut behov 
Inom 6 månader 

2.6 VAL AV ÄMNE 
 

Flertalet branschtidningar inom den datavetenskapliga genren har på senare tid behandlat 
ämnet datalagring med fokus på den ständigt ökande datamängden inom företag och 
organisationer. Vi fann ämnet intressant och beslöt oss för att utföra en utredning inom detta 
område.  

2.7 INSAMLING AV MATERIAL  
 

Datalagring är ett återkommande ämne som är under ständig utveckling och som noggrant 
uppmärksammas av media. Väl medvetna om detta, fann vi det nödvändigt att de 
informationskällor som vi tagit del av var aktuella inom dataområdet. Därför har vi till största 
delen valt att använda oss av Internet samt de tidsskrifter som finns tillgängliga på Infocenter 
vid vår informationssökning. 
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2.8 ENKÄTUTFORMNING 
 

För att genomföra undersökningen har vi valt att använda oss av en kvantitativ undersökning 
bestående av ett enkätutskick. Stor energi har lagts ned på att göra enkäten så enkel som 
möjlig att fylla i, med förhoppning om att detta skall resultera i en hög svarsfrekvens. Vi 
inledde arbetet med att ta del av böcker som behandlade utformning av enkät- och 
intervjufrågor [20][21][24]. Under arbetets gång reviderades enkäten vid ett flertal tillfällen, 
detta tills vi själva och våra referenspersoner var nöjda med dess utformning. 
 
Enkäten skapades i MSWord för att ta hjälp av den formulärfunktionalitet som programmet 
erbjuder. Vi bedömde att tidsaspekten för ifyllandet av enkäten var av stor vikt, därför valde 
vi att tillämpa oss av slutna frågor. Dessa hade alla givna svarsalternativ samt i vissa fall en 
ruta för eventuella svar som vi har förbisett. Dokumentet försattes sedan i ett ”locked mode”, 
vilket innebär att intervjuobjektet endast kan manipulera de fält som vi gjort tillgängliga för 
ifyllnad. 
 
Vi hade som mål att ifyllandet av enkäten högst skulle ta fem minuter i anspråk, detta för att 
minimera risken för att enkäten blir liggande utan att bli ifylld. För att få en kvalificerad 
bedömning av huruvida enkäten behövde förbättras eller ej, tog vi hjälp av SCB (Statistiska 
Central Byrån) som gav oss ett positivt utlåtande. De ansåg att utformningen av frågorna var 
av den karaktären att feltolkningar var minimala samt att det fanns ett naturligt flöde i 
frågorna.  
 
Vi har även fått utlåtande från två konsultbolag för att få synpunkter på frågornas relevans 
och enkäten som helhet. Av dessa fick vi också hjälp med vissa svarsalternativ till frågorna. 
Detta för att täcka in de alternativ som var mest gångbara och relevanta bland det 
urvalssegment vi hade valt. Med utformningen av svarsalternativ har även vår handledare 
varit till stor hjälp.  Vi har också låtit ett företag utanför den valda regionen ta del av, och 
svara på vår enkät. Detta var ett sista test på hur vår enkät skulle uppfattas av företag. Här 
fick vi även en feedback på om svaren var de som vi hade tänkt oss, med tanke på vår 
frågeställning i arbetet. Till enkäten hörde också ett följebrev, i vilket det gavs instruktioner 
för hur enkäten skulle fyllas i. Vänner och bekanta har också fått agera som testpersoner för 
att vi skall få möjlighet att eliminera risken att frågorna kunde tolkas på ett felaktigt sätt.  
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2.9 GENOMFÖRANDE 

2.9.1 ENKÄT 
 

Vår utredning baseras på svaren från enkätundersökningen. För att få en så hög svarsfrekvens 
som möjligt lade vi stor vikt på att följa upp enkätutskicket. Vår målsättning var att få en 
svarsfrekvens på 50 % av de 39 företag som vi valt att kontakta. Förfarandet av 
enkätutskicket krävde fyra steg för att uppnå vårt uppsatta mål, med 50 % svarsfrekvens: 
 
 Enkätutskick   
 Enkäten, med tillhörande följebrev, skickades ut till samtliga företag.  
 
 Påminnelsebrev 
 Efter en vecka skickades påminnelsebrev ut till de företag som ännu inte svarat. 
 
 Telefonpåminnelse 

Med anledning av den begränsade målgruppen av företag ansåg vi det nödvändigt att 
följa upp enkätutskicket ytterligare med att inleda direktkontakt med intervjuobjektet. 
Detta gjordes via telefon. 

 
 En andra telefonpåminnelse 
 Telefonpåminnelsen visade sig vara nödvändig att upprepa för att uppnå vårt mål. 

2.9.2 BORTFALL  
 

Av de 39 företag vi har kontaktat har vi fått in 18 fullständiga svar, 10 företag har inte svarat 
och de resterande 11 har angivit olika anledningar till varför de inte svarat på enkäten, eller 
varit oanträffbara. 

 
 3 st företag var inte längre verksamma på Telecomcity eller Softcenter 
 3 st företag har ej kunnat nås, varken via mail eller via telefon 
 2 st företag hade inte tid att svara 
 1 företag angav säkerhetsskäl till att inte svara 
 1 företag körde all datalagring remote till sitt kontor i Malmö  
 1 företag ansåg sig inte passa in i vår avgränsning 

 
Denna sammanställning visar på att vi har fått kontakt med 32 företag av de 39 som var 
aktuella i vårt valda segment av företag.  
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2.9.3 RESULTAT & ANALYS 
 

Bland våra enkätsvar var det 4 företag som hade en kombination av datalagringslösningar. 
Dessa har vi valt att behandla så att varje datalagringslösning de använder sig av kommer att 
brytas ut och representera ett enskilt företag. Detta resulterar i att sammanställningen av vilka 
datalagringslösningar som används kommer att innehålla fler svar från företag än de vi 
verkligen fick in. Detta förfarande tillämpas enbart i fråga om vilken datalagringslösning som 
dessa företag använder sig av, i övrigt hanteras de som svar från ett företag.    
 
I figurerna 5b, 6, 10 som behandlar de olika egenskaper som en datalagringslösning besitter, 
har vi använt oss av en egendefinierad formel. Detta för att på ett tydligt sätt åskådliggöra 
vilka egenskaper företagen upplever som problem, mest värdefulla och vilka som prioriteras 
vid byte av datalagringslösning. De tillfrågade företagen fick i uppgift att rangordna 
egenskaper på tre av enkätens 15 frågor. Dessa värderades med 1, 2 eller 3, där 1 sattes på 
den egenskap som värderades/prioriterades högst. För att kunna värdera varje egenskap 
ändrades alla ettor till treor och vice versa. Den totala summan av varje egenskap 
multiplicerades med antalet svar delat med det totala antalet företag. Denna summa är den 
som vi presenterar i dessa diagram. I analysavsnittet omvandlade vi denna summa till procent 
för att skalan på diagrammen, 11 och 12 skulle vara lika stor. 
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Figur 1b 

3 RESULTAT 
               
 

Endast de enkätsvar som ligger till grund för analysen presenteras i följande avsnitt. Några 
av svaren utföll på följande vis. Den mest förekommande lagringslösningen är Filserver med 
RAID funktionalitet med 53 %. De tillfrågade företagen har en jämn fördelning beträffande 
antal anställda. 50 % av företagen använder sig idag av en lagringslösning som är mellan 1 
och 2 år gammal. Svaren påvisar att 89 % inte uppfattar den växande informationsmängden 
som ett problem. 55 % har inte för avsikt att byta lagringslösning inom en tvåårsperiod.  
 
Hur lång  erfarenhet har företaget inom IT-sektorn? 
 
Åtta företag uppger att de har mer än fem års erfarenhet. Sex företag ligger i intervallet 3-5 
år. Inget företag har mindre än ett års erfarenhet.  
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Hur många anställda har det lokala kontoret? 
 
Fyra företag befinner sig i intervallet 1-5 anställda, lika många företag har 6-10 anställda. 
Fem företag har 11-20 anställda. Ett företag befinner sig i intervallet, 21-50 anställda. 
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Figur 2a 

 
 
 
 

Hur många av de tillfrågade företagen har en kombination av datalagringslösningar? 
 
Enkätsvaren påvisar att 4 företag har en kombination av datalagringslösningar. Dessa har vi 
behandlat enligt beskrivningen under kapitlet genomförande, RESULTAT & ANALYS. 
 
       
      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vilken datalagringslösning använder ni Er av idag? 
 
Resultatet på fråga 5 i frågeformuläret fördelar sig på följande sätt. Antalet företag som har 
filserver med RAID–funktionalitet är 14 av 26 vilket är den klart dominerande lösningen. 
Sedan följer NAS med fem användare. MSP och SSP återfinns inte hos något av de 
tillfrågade företagen. De fyra företagen med kombinationslösningar är här inkluderade och 
varje enskild lösning representerar ett eget företag.  
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100%

Nej

 
Hyr ni in en extern aktör som sköter driften av Er datalagringslösning? 
 
Alla företag tar själva ansvar för driften av sin datalagringslösning.  
      
 
        
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur gammal är Er befintliga datalagringslösning? 
 
Av de tillfrågade företagen är det 7st som har bytt det senaste året. 9 företag har 
datalagringslösningar som är mellan 1 och 2 år.  
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Upplever Ni att Er nuvarande 
datalagringslösning har 
begränsningar/brister? 
 
7 stycken av de tillfrågade företagen upplever att 
nuvarande lagringslösning har begränsningar är 
(figur 5a). Vilka dessa begränsningar/brister är 
presenteras i diagrammet nedan (figur 5b). De 
presenteras i fallande ordning. Brist på 
reservdelar, skrymmande utrustning och dyr 
service upplevs inte som några problem, varför 
de inte presenteras i diagrammet.  
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Vilken egenskap värdesätter Ni mest med Er befintliga datalagringslösning? 
 
Det som företagen värdesätter mest är att deras lösning tillhandahåller en hög tillgänglighet.  
Ytterligare egenskaper som är uppskattade är bra backup och god säkerhet. Ej skrymmande 
och förbättrad versionshantering är egenskaper som inte prioriteras av något företag, därför 
återfinns ej dessa i diagrammet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med hur mycket ökar Er fysiska datamängd per år? 
 
Fördelningen är sådan att 9 företag har mindre än 100 % ökning och att 2 företag har mellan 
200- 400 % ökning. Resterande företag har mellan 100-200 % ökning. Inget företag har en 
informationsmängd som överstiger 400 % per år. 
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Upplever Ni den ökade datamängden som ett problem? 
 
Det är 2 företag som upplever den ökade datamängden som ett problem.  
 
 
 
       
       
       
       
      
 
 
 
 
 
 
 
 
När i tiden tror Du att Ni måste byta datalagringslösning? 
 
Merparten, 10 företag, uppger att de ska byta lagringslösning först efter 2 år. Det är inget 
företag som ska byta inom de närmsta tre månaderna. Sex företag ska byta inom en 
ettårsperiod.  
 
 
 
 
 

89%

11%

Nej
Ja

Figur 9 

Figur 8 



 

Blekinge Tekniska Högskola 
Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap 
Kandidatarbete 
C-nivå 10 poäng 

2002-05-20 

     

  19 

0

5

10

15

20

25

30

Hög
 till

gä
ng

ligh
et

Bra 
ba

ck
up

God
 sä

ke
rhe

t

Hög
 sk

alb
arh

et

Sna
bb

a a
cc

es
tid

er

Bra 
öv

ers
ikt

Kom
pa

bili
tet

Bep
röv

ad
 lö

sn
ing

Egenskap

Su
m

m
a

 

 
Vilka egenskaper prioriterar Ni vid nästa byte av datalagringslösning? 
 
De egenskaper som är mest eftertraktade i en framtida datalagringslösning är hög 
tillgänglighet och bra backup. Inte långt efter återfinns god säkerhet. Ej skrymmande 
utrustning och bättre versionshantering prioriteras inte av något företag vid nästa byte av 
datalagringslösning och presenteras därför inte i diagrammet nedan. 
         
 
       
 
 
       
 
 

 
 

 

Figur 10 
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4 ANALYS 
               
 

Resultatet kommer att analyseras med utgångspunkt från de tre frågor som ligger till grund 
för vår huvudfråga. Endast 11 % av de tillfrågade företagen uppfattar den ökande 
informationsmängden som ett problem. Vidare har flertalet företag inte för avsikt att byta 
datalagringslösning inom en tvåårsperiod. I de fall vi bedömer det relevant, tillämpar vi oss 
av standardavvikelser, för att kunna ge en bild av hur branschen i sin helhet förhåller sig till 
den problematik som vi belyst i vår utredning.  

4.1  HUR KLARAR TRADITIONELLA DATALAGRINGSLÖSNINGAR 
AV DAGENS INFORMATIONSMÄNGD? 

 

Sammanställning av enkäten påvisar att majoriteten av de tillfrågade företagen inte uppfattar 
den ökade informationsmängden som ett problem, detta gäller även de företag som använder 
sig av en traditionell lagringslösning. 
 
På frågan om huruvida den ökade mängden information uppfattas som ett problem, svarade 
89 %, 16 företag, att de i dagsläget inte ser denna utveckling som problematisk. (Se figur 8)  
Resterande 11 %, två företag, uppgav att de uppfattar den ökade datamängden som ett 
problem. De båda företagen använder sig av en RAID baserad lagringslösning. Det ena 
företaget uppgav att datalagringslösningen är äldre än två år gammal och att verksamhetens 
informationsmängd har en årlig ökning på mellan 200 till 400 %. Dessa två faktorer kan vara 
rimliga anledningar till varför de upplever problem med sin informationshantering. Det andra 
företaget har en personalstyrka på över 50 anställda, vilket kan vara orsaken till varför de 
upplever den ökade datamängden som ett problem, då detta innebär en stor mängd 
information som skall lagras varje år. I genomsnitt ligger den årliga ökningen av 
informationsmängden på 117 %. Standardavvikelsen påvisar att det är rimligt att anta en årlig 
informationsökning med mellan 74 och 160 % i utvecklingsföretag inom IT-sektorn, vilket 
motsvarar den årliga ökning som analytikerföretaget Gartner presenterat [22] [11].  
 
Andelen som anser sig ha en datalagringslösning som inte har några begränsningar eller 
brister utgörs av 61 %, elva företag. (Se figur 5a) I detta segment är det fyra som använder 
sig av RAID, två som tillämpar filserver och ett företag som använder sig av NAS. Här 
återfinns även de fyra företag som har en kombinerad datalagringslösning. Det som är 
utmärkande för dessa fyra företag är att tre av dem har en personalstyrka på över 50 
anställda, vilket kan vara en av förklaringarna till varför de har en kombination av ett flertal 
olika lösningar. Även det faktum att de har varit aktiva i branschen i mer än fem år spelar en 
betydande roll, med tanke på all data som ett företag genererar under denna tidsperiod. 
Skalbarhet är en egenskap som inte prioriterats bland de övriga företagen, men som tre av 
dessa fyra företag värdesätter högt i sin befintliga lagringslösning och i en framtida 
datalagringslösning. Detta kan bero på att mängden information som produceras varje år 
kräver en ständig utbyggnad av systemet.  
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4.2 HUR AKUT ÄR BEHOVET AV EN NY DATALAGRINGSLÖSNING? 
  

Andelen företag som inte har för avsikt att byta lagringslösning inom ett halvår utgörs av 15 
stycken. Behovet förefaller därför inte vara av akut karaktär.  
 
Vår undersökning visar att den genomsnittliga åldern på företagens datalagringslösningar är 
15,5 månader. Sätter man detta i ett större perspektiv kan man genom att räkna ut 
standardavvikelsen påvisa att åldern av datalagringslösningar på utvecklingsföretag inom IT-
sektorn är mellan 11 och 20 månader gamla [22]. Genomsnittet för när de tillfrågade 
företagen har för avsikt att byta sin nuvarande datalagringslösning är 24 månader. Den 
beräknade standardavvikelsen ligger mellan 18 och 30 månader för utvecklingsföretag inom 
IT-sektorn [22]. Medelvärdet för byte av lagringslösning är för de 11 företag som inte 
upplever några begränsningar 25 månader. Detta till skillnad från de resterande sju företagen 
som upplever begränsningar, vilka har för avsikt att byta om 20 månader. Detta påvisar 
tydligt att oavsett om företagen upplever begränsningar i sina system eller ej är den 
genomsnittliga tiden till byte av lagringslösning lång. Anmärkningsvärt är att skillnaden 
mellan båda resultaten inte är mer än fem månader. Som punkt 5.1 behandlade framgår att 61 
% av de deltagande företagen inte upplever några begränsningar i sin nuvarande 
datalagringslösning. Beträffande den ökande datamängden är det som tidigare nämnts 89 % 
som inte uppfattar utvecklingen som oroande. 

4.3 VILKA EGENSKAPER PRIORITERAS VID VALET AV EN FRAMTIDA 
DATALAGRINGSLÖSNING? 

 

Hög tillgänglighet, bra backup och god säkerhet är de tre egenskaper som samtliga 18 företag 
värdesätter högst vid ett byte av datalagringslösning.  
 
Som diagrammet nedan tydligt åskådliggör upplever företagen att den befintliga lösningen 
innehar samma egenskaper som värdesätts vid ett kommande byte av datalagringslösning. De 
tre mest eftertraktade egenskaperna vid nästa byte av lagringslösning är hög tillgänglighet, 
bra backupfunktionalitet och god säkerhet. Egenskaperna förbättrad versionshantering och ej 
skrymmande utrustning behandlas inte i diagrammet eftersom de inte prioriterades av 
företagen. 
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Figur 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En mer detaljerad analys av den grupp, bestående av sju företag, som upplever 
problem/begränsningar med sin befintliga datalagringslösning uppvisar att samma tre 
egenskaper som prioriteras av alla företag prioriteras även här. Här återfinns dock skillnader i 
det avseendet att hög tillgänglighet har en avsevärd lägre prioritering än vad som framgår i 
diagrammet där alla företag är representerade. Som figur 5b åskådliggör är inte tillgänglighet 
något som uppfattas som ett problem av dessa sju företag, utan istället är det en 
otillfredsställande backup och en svåröverskådlig översikt av lagrad data som utgör de största 
problemen. Bra backup prioriterades högt, men vad som är anmärkningsvärt är att bättre 
översikt av lagrad data inte alls prioriteras i den utsträckning som vore logiskt med tanke på 
att detta uppfattas som ett stort problem. Detta ger en tydlig indikation på att det är 
tillgänglighet, bra backup och god säkerhet som prioriteras högst oavsett vilken annan 
egenskap som uppvisar brister.  

 
 

Figur 12 
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5 SLUTSATS 
               
 

Efter att ha analyserat de tre frågor som ligger till grund för utredningens huvudsakliga 
frågeställning, kan det konstateras att datalagringen ej uppfattas som ett växande problem hos 
våra tillfrågade företag.  
 
Företagen är väl medvetna om den växande datamängden, men den utvecklingen uppfattas 
inte som ett problem. I dagsläget fungerar de gamla traditionella datalagringslösningarna i 
enlighet med verksamhetens behov. De är medvetna om de måste byta lagringslösning, men 
inte inom en snar framtid. Flertalet, 67 %, har inte för avsikt att byta lagringslösning inom en 
ettårsperiod. Detta beror till största delen på att deras befintliga datalagringslösningar innehar 
den uppsättning egenskaper som de efterfrågar hos en framtida lagringslösning, varför det 
inte finns någon anledning till att byta i dagsläget.  
 
Vad som dessutom framkommit i vår utredning och som är värt att poängtera, är det faktum 
att den egenskap som värdesätts mest av de företag som upplever brister/begränsningar i sin 
nuvarande lösning är bättre backupfunktionalitet. Företagens värdering av sin information 
kommer med all sannolikhet inte att minska, varför leverantörer av datalagringslösningar bör 
inrikta sig på att förbättra förfarandet beträffande backuptagning. 
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6 DISKUSSION 
              
 

Medias bild beträffande den ständigt ökande informationsmängden, vilket ställer nya krav på 
datalagringslösningar, stämmer inte in på det segment av företag som ingått i vår utredning. 
Företagen är medvetna om informationsökningen, men uppfattar inte denna utveckling som 
något större problem, utan klarar sig bra med sin befintliga lösning. De egenskaper som 
prioriteras vid valet av nästa datalagringslösning delas av flertalet av de tillfrågade företagen. 
De nya datalagringslösningarna tillgodoser dessa önskade egenskaper på ett mycket bra sätt, 
men ännu har inte de mer traditionella lagringslösningarna tappat fotfästet, eftersom de 
fortfarande uppfyller verksamhetens krav i de allra flesta fall. Detta kan vara en av 
anledningarna till varför vår målgrupp av företag ännu inte anammat de nya 
lagringsteknikerna.  
 
Flertalet av de företag som ingått i vår utredning har relativt få anställda och IT svackan är i 
mitten av sitt skede, vilket kanske inte tillåter större finansiella utsvävningar i valet av 
lagringslösning. Reduceringen vad gäller pris på olika SAN konfigurationer som alldeles 
nyligen introducerats på marknaden kanske får dessa företag att inom en snar framtid byta ut 
sina gamla system. 
 
Fyra av våra tillfrågade företag uppgav att de hade en kombination av flera olika 
datalagringslösningar, vilka fungerade enligt förväntan, eftersom de inte upplever några 
problem med deras nuvarande lagringslösning. Av dessa kan man urskilja ett mönster 
beträffande verksamhetens storlek, antalet anställda, men även hur länge verksamheten varit i 
drift. De har alla varit verksamma i mer än tre år, vilket kanske har inneburit att 
verksamhetens komplexitet ökat beträffande informationshantering och backuptagning etc.  
 
Inget företag som deltog i vår utredning använde sig av SSP eller MSP, vilket vi tror till 
största delen beror på att informationens värde medför försiktighet då innebär att lämna ut 
den till en extern aktör. I likhet med media anser vi att denna skepsis är något som måste 
övervinnas genom att aktörerna som tillhandahåller dessa tjänster bemöter denna försiktighet 
med att förbättra säkerhetsrutiner och bättre nå ut till sina potentiella kunder. Det faktum att 
många av dot.com-bolagen använde sig av denna lagringsmetod kan ha resulterat i att 
marknaden inte bedömer dem som seriösa i sin roll som lagringsleverantör med anledning av 
deras korta livstid. Vi tror även att terrorattacken i New York den 11: e september har spelat 
en stor roll vad gäller denna skeptiska inställning till att lämna ut sin information. Detta med 
anledning av det faktum att många företag som var verksamma i World Trade center 
upphörde att existera, eftersom det var omöjligt att ta vid efter den dagen då all information 
var förintad.  
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Med utgångspunkt från det resultat som vi presenterat är det med största sannolikhet att det 
är olika kombinationer av SAN som kommer att bli den mest förekommande 
datalagringslösningen inom en femårsperiod. En av SAN-konceptets stora fördelar är att man 
med enkelhet skall kunna uppgradera systemet med ytterligare komponenter m a o hög 
skalbarhet. Denna egenskap värdesätts inte av de företag som vi har tillfrågat, vilket kan vara 
en av anledningarna till varför SAN som datalagringslösning ännu inte funnit sin plats på 
små och medelstora företag. I takt med att företagen växer ställs högre krav på att systemen 
skall vara utbyggbara, det framgick särskilt tydligt då tre av de fyra företagen som använder 
sig av en kombination av lösningar värdesätter skalbarhet som en viktig egenskap. Det kan 
vara många faktorer som ligger bakom denna prioritering som exempelvis hur länge 
företagen varit verksamma, företagsstorlek, tillämpande av en kombinationslösning, årlig 
datamängdsökning etc. En annan orsak till varför ännu inte SAN-konceptet funnit sig tillrätta 
hos dessa små och medelstora företag beror sannolikt även på det höga priset på både 
utrustning och implementation av systemet. Nu när olika SAN-baserade lagringslösningar 
sjunker i pris har förmodligen dessa lagringsalternativ det lättare att anammas av denna 
målgrupp. Lyckas leverantörerna inom datalagringsområdet förmedla det faktum att NAS 
och SAN inte är varandras konkurrenter utan istället skall ses som olika koncept som med 
fördel kan kombineras med varandra, spår vi även NAS en lysande framtid.  

6.1 UTREDNINGENS VALIDITET 
 

Vi bedömer att den externa validiteten beträffande utvecklingsföretag inom IT-sektorn i 
Sverige är hög och där resultaten kan vara av intresse för ett flertal aktörer. Resultatet kan 
även ge en indikation på hur övriga branscher förhåller sig till sin datalagring, men där 
fortsatt utredning är nödvändig för att få fram ett rättvist resultat. Beträffande den interna 
validiteten anser vi oss ha utformat en enkät, enligt konstens alla regler. Det vi förbisåg i 
utformningen var frågan om hur stor informationsmängd varje företag förfogar över, vilket 
skulle vara intressant och skulle kunna ha bidragit till en ännu djupare analys. Vi skulle 
lättare kunna dra slutsatser kring huruvida när en traditionell datalagringslösning inte längre 
tillgodoser en verksamhets krav. 

6.2 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 

Intressant vore att utreda hur detaljhandeln, med sin ständiga systemutveckling, förhåller sig 
till området datalagring. Upplever de samma avspända förhållningssätt vad gäller den ökade 
datamängden? Har de en egen IT-avdelning som servar deras datalagring?  Sker 
datalagringen enbart på central ort? Dessa är exempel på frågor som skulle vara av intresse 
att få svar på, samt att jämföra med andra branscher. Detta gäller även utredningar som kan 
genomföras på större företag som tillämpar större mer komplexa datalagringslösningar, där 
man med fördel kan gå ner mer på djupet beträffande den tekniska karaktären på varje 
lagringslösning. Något som vi gärna skulle vilja se är samma utredning som den vi utfört 
genomföras om tre år eller senare, då företagen som deltagit i vår utredning förmodligen 
genomfört sitt byte till en nyare datalagringslösning. Värdesätter de samma egenskaper som 
tidigare? Hur är deras förhållningssätt till den ökade informationsmängden vid denna 
tidpunkt? Vilken datalagringslösning är mest förekommande? etc. 
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ORDLISTA 
              
 

Backup En kopia av en fil som används för rekonstruktion vid ett senare 
tillfälle. 

 

DAS   Direct Attached Storage 
 

Dedikerad Tillägnad att utföra en specifik uppgift. 
 

Differentieras Decentralisering av resurser 
 

Fibre Channel En nätverksteknologi som erbjuder mycket hög dataöverföring mellan 
två punkter.   

Hög tillgänglighet  Graden av hur ett systems komponenter är manipuler- och accessbara 
när de anropas av en användare.   

Kompabilitet Ett systems förmåga att kunna behandla data som ett annat system har 
skapat.   

 

Konsolidering Centralisering av resurser. 
 

Mainframe En påkostad maskin, kapabel att hantera hundratals användare 
samtidigt. Skillnaden mellan en mainframe och en stordator utgörs 
främst av att en mainframe stödjer exekvering av flera program 
samtidigt men exekvering av ett enskilt program görs snabbare på en 
stordator. 

 

MSP   Management Storage Provider 
 

NAS   Network Attached Storage 
 

Pålitlighet En enhets förmåga att utföra en önskad funktion med givna 
förutsättningar och fastställd tidsram.  

 

RAID   Redundant Array of Inexpensive Disks 
 

Redundans  Upprepning, backup, kopia 
 

Round Robin  Algoritm där en process blir fixerad till att utföras i en viss cyklisk 
ordning.  

 

SAN   Storage Area Network 
 

Skalbarhet Utbyggnadsmöjlighet, ex. Hög skalbarhet innebär stora utbyggnads- 
möjligheter. 

 

SSP   Storage Service Provider 
 
 

Versionshantering  Möjligheten att spara olika versioner av exempelvis ett program som 
är under utveckling. För att inte behöva börja om från början vid 
programmering ges möjligheten att börja från en specifik version.   
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BILAGOR  
              

BILAGA 1; FÖLJEBREV 

Hej! 

 

Vi är tre studenter som läser tredje året Informationssystem på Blekinge Tekniska Högskola. 
Anledningen till detta utskick är att vi gärna skulle vilja ta 5 minuter av Din tid i anspråk 
och be Dig fylla i vår enkät som är bifogad i detta mail. Enkäten utgör huvuddelen av vårt 
pågående kandidatarbete, vilken vi hoppas skall ge oss svar på huruvida datalagring uppfattas 
som ett problem eller inte bland utvecklingsföretag inom IT sektorn idag.  

 De företag som ingår i undersökning är alla utvecklingsföretag verksamma inom IT-sektorn 
och belägna i Karlskrona/Ronneby. Ditt deltagande är givetvis frivilligt, men det är viktigt 
för undersökningens kvalitet, att alla som får enkäten besvarar den. Det är av yttersta vikt att 
enkäten fylls i av en person som har kunskap om er datalagringslösning.  

 Vi har valt att genomföra hela enkätundersökningen elektroniskt. Med detta menar vi att Du 
öppnar den bifogade filen, svarar på frågorna genom att markera rutan bredvid ett eller flera 
svarsalternativ. När enkäten är ifylld sparar Du dokumentet på exempelvis skrivbordet, för att 
sedan bifoga det i ett nytt mail till avsändaren. Observera att tillvägagångssättet måste följas 
för att svaren skall registreras och komma oss tillhanda. 

 

Vi vore tacksamma om Du svarar så fort som möjligt och helst inom en vecka. För att 
återigen betona vikten av din medverkan önskar vi att återkomma om enkäten inte kommit 
oss tillhanda inom den angivna tidsangivelsen och om vi behöver kompletterande uppgifter.   

 Tack på förhand för din medverkan! 

  Erik Ponnert   Pär Truedsson   Göran Svanhall 

Is99epo@student.bth.se is99ptr@student.bth.se is99gsv@student.bth.se  

0703/682335   0705/646486   0709/275506 
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BILAGA 2; ENKÄT 
 

FRÅGOR BETRÄFFANDE DATALAGRINGSLÖSNINGAR 
 

Vi ber dig som fyller i enkäten att ange ert namn och telefonnummer. Detta för att vi 
skall kunna nå dig vid eventuella oklarheter och kompletterande uppgifter. 

   
 NAMN:       TELE NR:       
 
1. Vilken är din roll på företaget? har Du på företaget? 
 

 Avdelningschef   
 Driftsansvarig/chef 
 Systemtekniker           

 

2. Hur lång erfarenhet har Du inom detta verksamhetsområde? 
 

  Mindre än 6 månader 
  Mellan 6 månader och 1 år 
  Mellan 1 och 3 år 
  Mellan 3 och 5 år 
  Mer än 5 år 
 

3. Hur lång erfarenhet har företaget inom IT-sektorn? 
 

  Mindre än 6 månader 
  Mellan 6 månader och 1 år 
  Mellan 1 och 3 år 
  Mellan 3 och 5 år 
  Mer än 5 år 
 

4. Hur många anställda har företaget? (Det lokala kontoret) 
 

  1 - 5  
  6-10 
  11-20  
  21-50 
  Fler än 50 
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5. Vilken datalagringslösning använder ni Er av idag? 
(Om inget av nedanstående alternativ passar in, ge då istället en kort beskrivning. 
Observera att bilderna endast är förslag på lösningar) 

 

  Filserver med RAID funktionalitet  
  NAS (Network Attached Storage) 
  SAN (Storage Area Network) 
  MSP (Management Storage Provider)  
  SSP (Storage Service Provider) 
  DAS (Direct Attached Storage) 
  Beskrivning över vår datalagringslösning.      

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

RAID 
Level 

Description 

0  Striping  
1  Mirroring  
2  Hamming code parity  
3  Byte level parity  
4  Block level parity  
5  Interleave parity   
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6. Hyr Ni in en extern aktör som sköter driften av Ert datalagringslösning? 
 

  Ja 
  Nej 
 

7. Hur gammal är Er befintliga datalagringslösning? 
 

  Mindre än 3 månader 
  Mellan 3 till 6 månader 
  Mellan 6 månader och 1 år 
  Mellan 1 och 2 år 
  Äldre än 2 år 
   

8. Om ni bytt datalagringslösning, vilka var då orsakerna till förändringen? 
(Rangordna dina svar från 1 till 3, där 1 är viktigast) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
              Annat skäl…      
 

9. Upplever Ni att Er nuvarande lösning har begränsningar/brister? 
      (Rangordna dina svar från 1 till 3, där 1 är viktigast) 
 

  Vi upplever inte några problem i dagsläget. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Andra/ytterligare begränsningar…     

   Genom upprättat avtal med leverantör 
   Den nya lösningen hade bättre funktionalitet 
   Fanns inte längre reservdelar att tillgå 
   Fanns ej längre möjlighet att uppgradera systemet 
   Orsakade kompabilitetsproblem 
   Företagsfusion / Verksamhetsexpansion 
   Kostnadsbesparing på längre sikt 
   Utrymmesskäl 
   Verksamheten krävde högre driftsäkerhet (Hög upptid) 

   Implementering av ny lösning inte mycket dyrare än uppgradering av det 
gamla systemet. 

   Otillfredsställande backupfunktionalitet 
   Otillräcklig säkerhet 
   Långsamma accesstider 
   Lagrad data är svåröverskådlig 
   Låg tillgänglighet 
   Begränsad skalbarhet 
   Kompabilitetsproblem 
   Brist på reservdelar 
   Skrymmande utrustning 
   Dyr service 
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10. Vilken egenskap värdesätter ni mest med Er befintliga datalagringslösning? 

(Rangordna dina svar från 1 till 3, där 1 är viktigast)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Annan egenskap…      
 
 

11. Med hur mycket ökar Er fysiska datamängd per år? 
 

  Mindre än 100 % 
  Mellan 100 och 200 % 
  Mellan 200 och 400 % 
  Mer än 400 % 
 

12. Upplever Ni denna ökning som ett problem? 
 

  Ja 
  Nej  
 

13. Vilken typ av data är mest kapacitetskrävande i Er verksamhet?   

       
 

14. När i tiden tror Du att Ni måste byta datalagringslösning? 
 

  Inom 3 månader 
  Inom 3 till 6 månader 
  Inom 6 månader och 1 år 
  Inom 1 och 2 år 
  Senare än 2 år 
 

   Bra backupfunktionalitet                
   God Säkerhet 
   Snabba accesstider 
   Bra översikt av lagrad data 
   Hög Skalbarhet 
   Kompatibelt 
   Hög driftsäkerhet (Hög tillgänglighet)
   Ej skrymmande 
   Beprövad och erkänd lösning 
   Förbättrad versionshantering 
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15. Vilka egenskaper prioriterar Ni vid nästa byte av datalagringslösning? 
(Rangordna dina svar från 1 till 5, där 1 är viktigast) 
 
      

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   Bra backupfunktionalitet                
   God Säkerhet 
   Snabba accesstider 
   Bra översikt av lagrad data 
   Hög Skalbarhet 
   Kompatibelt 
   Hög driftsäkerhet (Hög tillgänglighet)
   Ej skrymmande 
   Beprövad och erkänd lösning 
   Förbättrad versionshantering 
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BILAGA 3; PÅMINNELSEBREV 
 
Påminnelse! 
För drygt en vecka sedan skickade vi ut en enkät till er via mail. Vi saknar ert svar på denna 
enkät. Det är viktigt att vi får in svar ifrån Er snarast, för att sammanställningen av vårt 
kandidatarbete skall kunna slutföras. Enkäten handlar om datalagring, och tar högst 5 minuter 
att fylla i. Är Du inte rätt person att fylla i enkäten, så vänligen vidarebefordra denna till 
behörig person. 
  
Tack på förhand 
  
Pär Truedsson, student vid Blekinge Tekniska Högskola 
 

Hej! 

Vi är tre studenter som läser tredje året Informationssystem på Blekinge Tekniska Högskola. 
Anledningen till detta utskick är att vi gärna skulle vilja ta 5 minuter av Din tid i anspråk 
och be Dig fylla i vår enkät som är bifogad i detta mail. Enkäten utgör huvuddelen av vårt 
pågående kandidatarbete, vilken vi hoppas skall ge oss svar på huruvida datalagring uppfattas 
som ett problem eller inte bland utvecklingsföretag inom IT sektorn idag.  

 De företag som ingår i undersökning är alla utvecklingsföretag verksamma inom IT-sektorn 
och belägna i Karlskrona/Ronneby. Ditt deltagande är givetvis frivilligt, men det är viktigt 
för undersökningens kvalitet, att alla som får enkäten besvarar den. Det är av yttersta vikt att 
enkäten fylls i av en person som har kunskap om er datalagringslösning.  

 Vi har valt att genomföra hela enkätundersökningen elektroniskt. Med detta menar vi att Du 
öppnar den bifogade filen, svarar på frågorna genom att markera rutan bredvid ett eller flera 
svarsalternativ. När enkäten är ifylld sparar Du dokumentet på exempelvis skrivbordet, för att 
sedan bifoga det i ett nytt mail till avsändaren. Observera att tillvägagångssättet måste följas 
för att svaren skall registreras och komma oss tillhanda. 

Vi vore tacksamma om Du svarar så fort som möjligt och helst inom en vecka. För att 
återigen betona vikten av din medverkan önskar vi att återkomma om enkäten inte kommit 
oss tillhanda inom den angivna tidsangivelsen och om vi behöver kompletterande uppgifter.   

 Tack på förhand för din medverkan! 

  Erik Ponnert   Pär Truedsson   Göran Svanhall 

Is99epo@student.bth.se is99ptr@student.bth.se is99gsv@student.bth.se  

0703/682335   0705/646486   0709/275506 


