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Sammanfattning 

Studien som utförs i detta examensarbete behandlar ämnet datalagring för applikationen 

Vklass. Problemet som studeras i detta arbete består i att det varje månad inkommer ett 

stort antal filer till applikationen som lagras på en server lokalt i Stockholm där regelbun-

den säkerhetskopiering görs till en annan server. Den implementerade datalagringslösning-

en innebär att servern som lagrar data växer ständigt och utan särskild struktur då filerna 

lagras i en och samma mapp, vilket i sin tur innebär en mer komplex och mindre överskåd-

lig lagring av filerna i lagringsmedierna samtidigt som prestandabegränsningar uppstår vid 

återläsning av säkerhetskopian. Kunden efterfrågar en lösning som innebär en mer effektiv 

hantering för alla de filer som lagras i applikationen på ett kostnads- och prestandaeffektivt 

vis. Lösningen bör även möjliggöra lagring av data med en mer överskådlig och lätthanter-

lig struktur. 

De lösningsmetoder som undersökts i arbetet avser datalagring lokalt samt datalagring i 

molntjänster från de mest framstående aktörerna. Undersökningen och analysen av de valda 

lösningsmetoderna visade att datalagring i molntjänster uppfyller kraven som den nya data-

lagringslösningen ämnar uppnå till skillnad från datalagring lokalt som visade brister och 

som därmed inte uppfyllde dessa krav. Slutsatsen i arbetet identifierade Microsoft Azure 

Storage som den mest lämpliga molnleverantören för datalagring då data lagras på ett pre-

standa- och struktureffektivt sätt. Lösningen är även kostnadseffektiv då det dyraste lag-

ringsalternativet som Microsoft erbjuder sänker lagringskostnaderna för Vklass med 84 % 

under de kommande fem åren i jämförelse med aktuell lagringsmetod. 

Nyckelord 
Datalagring, effektivitet, kostnad, prestanda, struktur, molnlagring, lokal datalagring, sä-

kerhetskopiering. 

  



 
 
 
 
 

  



Abstract 

The study in this report examines data storage for the application Vklass. The problem that 

has been studied in this work is that the application receives and stores a big amount of files 

which are stored on a server locally in Stockholm where back up is made to another server 

on a regular basis. Today’s implemented solution for data storage endorse that the server 

that stores the files continues to grow each month without further structure since all the 

upload files is stored in the same folder which yields a more complex and less lucid storage 

and management for the data. This yields limitations for the performance of the application 

when the backup-copy needs to be restored. The owners of the application request a solu-

tion that gives a more effective management of the stored data with a cost and performance 

effective technique. The solution that will be presented in this study should also enable stor-

ing data with a more lucid and convenient structure. 

The studied methods for the solution include storing data locally and data storage in the 

biggest public cloud services. The investigation and analysis of the chosen methods proved 

that data storage in cloud services fulfilled the requirements for the identified solution as 

opposed to the methods for storing data locally that proved to yield deficits which would 

not fulfill these requirements. The deduction of this study identified Microsoft Azure Sto-

rage to be the best public cloud solution for the given problem since data is stored in a per-

formance and structure effective way. It was also proven that even the most expensive sto-

rage solution provided by Azure Storage lowered the costs for data storage by 84 percent 

compared to today’s data storage solution during the first five years. 

Keywords 
Data storage, efficiency, cost, performance, structure, cloud storage, data storage locally, 

backup. 

  



 
 
 
 
 

  



Förord 

Examensarbetet som utförts i denna rapport har ställt krav på författaren att sätta sig in i en 

webbapplikations system och hur dess data lagras för att därmed kunna lösa det problem 

som behandlas i rapporten. Som ett resultat av en tre år lång utbildning på Kungliga Tek-

niska Högskolans högskoleingenjörsprogram med inriktning datateknik och ekonomi har 

det krävts av författaren att besitta kunskap som inhämtats från de kurser som ingått i pro-

grammet, och särskild kunskap har varit till stor nytta för att lösa problemet. Dessa kunska-

per har varit inom systemarkitektur, databashantering och datalagring samt diverse ekono-

mikunskaper för att kunna utvärdera och motivera värdet av en alternativ teknisk lösning 

utifrån en ekonomisk aspekt för dagens problemställning.  

Utifrån ovanstående har detta examensarbetet därmed skrivits baserat på en teknisk grund 

varvid förståelse för det ämne som behandlas i arbetet kan kräva av läsaren att besitta viss 

teknisk kunskap inom datateknik. Dessa kunskaper bör vara systemarkitektur, databashan-

tering, datalagring samt basala kunskaper i prestandamätningar. Därmed är detta arbete 

främst riktat till gymnasie- och högskolestudenter men även andra sakkunniga personer 

som är bekanta med de berörda ämnena.  

Då detta arbete avslutats och presenterats kan författaren konstatera att denne är väldigt 

nöjd över resultatet och den nytta som lösningen kan möjliggöra för applikationen Vklass. 

För studenten har detta varit en mycket lärorik och intressant period att arbeta med fråge-

ställningen som behandlat i denna rapport i syfte att lära sig mer om dessa ämnen samtidigt 

som arbetet sker mot ett gemensamt definierat mål som båda parter, det vill säga student 

och ägare av frågeställning, har nytta av.  

Författaren vill därmed rikta ett varmt tack till Vklass och Softronic som givit studenten 

möjligheten att utföra sitt examensarbete på deras arbetsplats och låtit denne utnyttja deras 

kompetens och resurser i sitt avslutande arbete för högskolestudierna. Ett särskilt tack riktas 

till handledaren på företaget och ägaren för frågeställningen, Andreas Selling, som under 

arbetet bistått studenten med svar och lösningar på problem och frågor som uppstått under 

arbetets gång. Ytterligare tack riktas till handledaren på skolan, Magnus Brenning, som från 

dag ett bistått med god handledning, motivering och löpande konstruktiv kritik till studen-

ten för att leverera ett så bra arbete som möjligt. 

Den 5 januari 2016 

Ayman Zalet 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vklass är en lärplattform för förskola, fritids och grundskola där elever, lärare, föräldrar 

och skolledning samlas i en portal för dagligt administrativt arbete. Vklass är utvecklad 

som en webbapplikation, så kallad SaaS
1
, där användare oberoende av roll i plattformen 

samlas inom ett och samma system. 

1.2 Problemformulering 
Problemet som ska studeras och bearbetas inom detta examensarbete behandlar ämnet data-

lagringen för applikationen Vklass. I dagsläget inkommer ett stort antal filer till applikatio-

nen, vilka laddas upp av elever och lärare på lärplattformen och avser dokument, bilder och 

mediefiler. Dessa filer lagras permanent i en lokal server som är lokaliserad i en serverhall i 

Stockholm. För att säkerställa kravet på persistent data samt eliminering av risken för för-

lust av data vid eventuella krascher eller liknande i den lokala servern säkerhetskopieras de 

lagrade filerna upp till en annan server i en annan serverhall. Nyinkommen data under da-

gen säkerhetskopieras varje natt till denna server. Situationer kan uppstå som kräver att 

filerna på säkerhetskopieringsservern återläses till den lokala filservern. Med dagens data-

mängd och lösning kan en sådan återläsning uppgå till flera veckor.  

Det problem som identifierats med nuvarande implementerad datalagringslösning är att de 

lokala servrarna som inkommande data lagras i växer för var dag som går utan särskild 

struktur då filerna lagras i en och samma mapp. Utrymmet för de lokala servrarna utökas 

allt eftersom mängden filer inkommer och lagras, och företaget får betala en månadskost-

nad per lagrad datamängd i gigabyte. Kunden efterfrågar därmed en lösning som innebär en 

mer effektiv hantering för alla de filer som inkommer och lagras via applikationen på ett 

kostnads- och prestandaeffektivt vis. Arbetet ska därmed presentera en alternativ lösning 

till den aktuellt implementerade datalagringslösningen för Vklass som innebär en mindre 

kostnad. Lösningen bör även erbjuda datalagring på ett effektivt sätt avseende prestanda vid 

läsning och skrivning av filer till lagringssystemet, samt att filerna ska lagras på ett sätt som 

möjliggör tydligare struktur än den som erhålls idag. 

1.3 Målsättning 
Målet med detta examensarbete är att analysera alternativa datalagringslösningar för Vklass 

för att därmed hitta en lösning som fungerar på ett sådant sätt att de problem som identifie-

rats i problemformuleringen anses lösta på ett satisfierande vis. Som tidigare nämnts lagras 

data idag med en teknik som innebär prestandabegränsningar vid återläsning från säker-

hetskopieringsservern. Utöver detta är även kostnaden för den nuvarande datalagringslös-

ningen i jämförelse med andra lösningar en av de aspekter som ingår i målsättningen för 

arbetet, det vill säga att identifiera en lösning på problemet som inte enbart är mer prestan-

daeffektiv utan även kostar företaget mindre årligen. Ett annat viktigt mål som kunden ef-

terfrågar att lösningen ska tillfredsställa är enklare översikt och tydligare struktur för de 

                                                             
1
 Software as a Service är en mjukvarudistributionsmodell där applikationer tillhandhålls av en värd över ett 

nätverk [1]. 
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lagrade filerna. Nedan ges en formulering av målsättningen för examensarbetet utifrån ett 

antal precist formulerade mål och respektive delmål.  

1.3.1 Förstudie 

 

 Undersöka befintlig implementerad lösning för datalagring och identifiera: 

- kostnad  

- prestanda  

- metod 

- struktur 

- datatyp 

- datamängd 

- säkerhetskopiering. 

 

 Definiera syftet med att utvärdering av en ny lösning. 

- Varför dagens lösning bör utvärderas och bytas ut. 

 

 Undersöka andra liknande applikationer och hur datalagring hanteras med avseen-

de på: 

- Hur lagras data? 

- Hur säkerhetskopieras data? 

- Mängden data och vad för datatyp som lagras. 

- Hur mycket datamängden växer med veckovis/månadsvis. 

 

 Undersöka lokal datalagring och molnlagring. 

- Hur respektive teknik fungerar och identifiering av dess för- och nackdelar. 

 

 Undersöka säkerhetskopiering. 

- Vad är syftet med säkerhetskopiering?  

- Hur implementeras tekniken i praktiken?  

- Aspekter som bör betänkas vid val av teknik. 

1.3.2 Teknisk undersökning av alternativa lösningar för datalagring 

 

 Jämföra olika lösningar. 

- Identifiera alternativa lösningar för datalagring som finns på marknaden idag 

och som erbjuds av framstående aktörer. 

- Identifiera andra tekniker som går att implementera. 

- Fokusera på de lösningar där datalagring sker inom EES-området då lag-

stiftning för datalagring måste upprätthållas. 

- Identifiera styrkor och svagheter för respektive lösning. 

 

 Definiera kostnader för identifierade lösningar. 

- Vad kostnaden är för de olika alternativen som erbjuds inom respektive tek-

nik. 

- Vilka kostnader som uppstår under ett längre tidsperspektiv. 
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 Definiera prestanda och effektivitet för identifierade lösningar. 

- Vad för prestanda som erhålls av respektive lösning och de alternativ som 

erbjuds. 

- Undersöka hur överskådlig och lätthanterlig datalagringen och strukturen är 

för respektive lösning. 

- Undersöka hur växande datamängd hanteras. 

 

 Undersöka lösningar för säkerhetskopiering. 

- Definiera kostnader, effektivitet och prestanda för säkerhetskopieringstekni-

ker. 

- Undersöka alternativa lösningar för säkerhetskopiering i jämförelse med den 

standardmetod respektive teknik erbjuder.  

1.3.3 Testning 

 

 Definiera parametrar för testning. 

- Identifiera kritiska parametrar vid datalagring. 

 

 Test av identifierade lösningar utifrån kritiska parametrar. 

- Generera mätdata för respektive teknik. 

 

 Utifrån testerna väljs den teknik som löser problemställning med hjälp av mest sa-

tisfierande teknik. 

- Lösningsmetoden som identifieras bör hantera datalagringen på ett kostnads- 

och prestandaeffektivt sätt. Datalagringen ska även använda sig av metoder 

för att lagra data på ett strukturerat och överskådligt vis.  

1.3.4 Utvärdering 

 

 Motivera vald lösning utifrån testfasen och den tekniska undersökningen för olika 

tekniker. 

 

 Föreslå eventuell vidareforskning i ämnet som behandlas i arbetet.  

1.4 Avgränsningar 
Detta examensarbete har begränsade resurser med avseende på tid och omfattning för arbe-

tet. Tidsmässigt är arbetet begränsat till tio arbetsveckor med en arbetstakt som motsvarar 

heltid, vilket innebär 40 arbetstimmar varje vecka. Ägaren för frågeställningen som behand-

las i detta arbete efterfrågar en datalagringslösning annan än den som är implementerad 

idag, varvid författaren måste sätta sig in i och utvärdera olika tekniker för hur alternativa 

lösningar och tekniker kan lösa den givna problemställningen för applikationen.  

Utifrån ovanstående beskrivning av arbetets ramar avgränsas omfattningen till att identifie-

ra, utvärdera och testa olika tekniker för datalagring för att därmed föreslå en lämplig lös-

ning till den givna problemställningen för examensarbetet. Därmed avgränsas arbetet till 

dessa aspekter och en efterföljande implementering av identifierad teknik som lösningsme-

tod kommer inte att göras inom detta arbete. 
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De datalagringstekniker som kommer att undersökas i arbetet avgränsas till de lösningar 

som är optimerade för nätverkslösningar då Vklass är en distribuerad molnapplikation. 

Därmed kommer lösningar avseende direktanslutna lagringsenheter, det vill säga USB, 

disketter och liknande tekniker, inte att undersökas eller benämnas i detta arbete. 

I det fall att de genererade målen för examensarbetet anses uppnådda innan tidsresurserna 

förbrukats fullständigt kommer författaren att använda kvarvarande resurser för att vidare 

granska implementering av identifierad lösningsmetod för problemställningen som utgör 

slutsatsen för arbetet. Författaren kommer då att arbeta med identifiering av de steg som bör 

utföras för att implementera identifierad lösningsmetod i applikationen hos kunden.  
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2 Teori och bakgrund 

I detta kapitel kommer det att redogöras för examensarbetets tekniska bakgrund och dess 

teoretiska beståndsdelar för att sätta det i ett större sammanhang samt förklara vad som ti-

digare gjorts inom ämnesområdet. Det inledande avsnittet kommer att ge en kort introduk-

tion för vad en SaaS-applikation är och hur tekniken används i praktiken. Det efterföljande 

avsnittet kommer att behandla ämnet datalagring där belysandet av olika tekniker, det vill 

säga datalagring lokalt och i molnet, utvärderas. Vidare följs detta avsnitt av en redogörelse 

för lagstiftningen kring datalagring i applikationer där användare laddar upp privata doku-

ment som lagras permanent. Då applikationen som studeras i detta examensarbete består av 

kunder verksamma inom kommun och skolor måste särskilda krav uppfyllas gällande data-

lagring för att produkten ska kunna användas av dessa.  

En viktig teknik som kommer att behandlas i detta kapitel är även säkerhetskopiering. I 

detta avsnitt kommer syftet med säkerhetskopiering att förklaras, hur tekniken fungerar och 

vad som bör finnas med i åtanke vid planering och val av teknik för säkerhetskopiering av 

persistent data. 

Efterföljande avsnitt kommer att beskriva den studerade applikationen i arbetet mer ingåen-

de med avseende på tekniska detaljer och kostnader avseende den för närvarande imple-

menterade lösningen för datalagring. Vidare behandlas i nästa avsnitt, som även är det sista 

för detta kapitel, exempel på andra liknande lärplattformar och hur de lagrar inkommande 

data, hur data säkerhetskopieras och mängden data som lagras och inkommer samt vad för 

typ av data som lagras. 

2.1 Software as a Service 
Software as a Service, förkortat SaaS, beskrivs av Margaret Rouse i en artikel på TechTar-

get [1] som en mjukvarudistributionsmodell där applikationer tillhandshålls av en värd över 

ett nätverk. Rouse belyser i artikeln följande fördelar med modellen: 

 Enklare administration av applikationen. 

 

 Automatiska uppdateringar och hantering av patchar. 

 

 Kompatibilitet då alla användare kommer att använda samma version av mjukva-

ran. 

 

 Enklare samarbete och sammanslagning av samma anledning som föregående 

punkt. 

 

 Global tillgänglighet. 

Rouse skriver vidare att SaaS är en mjukvarulicens- och distributionsmodell där den distri-

buerade mjukvaran licenseras genom en prenumeration och applikationen i sig distribueras 

centralt. Applikationen tillhandhålls oftast av en användare via en webbläsare. Paul Gil 

skriver i en artikel på NetForBeginners [2] att Google, Yahoo och Twitter är exempel på 

SaaS-applikationer. En illustration av modellen visas i figur 2.1.   
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Figur 2.1. Illustration över en SaaS-applikation, där molnet innehåller självaste mjukvaran med ett underlig-

gande lager bestående av enheter som använder sig av applikationen via prenumeration. Bildkälla: [3] 

2.2 Tekniska lösningar för datalagring 
I en artikel på Entrepreneur [4] skriver författaren Peter Alexander att lagring av informa-

tion och hantering av denna är väldigt viktigt för företagets framgång gällande operationer 

som sker i bakgrunden av en organisation. Alexander skriver att datalagring antingen kan 

ske i hårdvaruenheter lokalt eller genom fjärrlagring av data i exempelvis molntjänster. 

Alexanders påstående styrks ytterligare i en artikel med rubriken ”14 Things You Need To 

Know About Data Storage Management” [5] som författats av Jennifer Lonoff Schiff. 

Schiff skriver i artikeln som behandlar planering av datalagring att verksamheter och orga-

nisationer som eftersträvar att identifiera en strategi för datalagring bör utgå från 14 viktiga 

aspekter vid planering av datalagring. Aspekterna som Schiff behandlar presenteras härnäst. 

1. Kännedom om egenskaperna för det data som ska lagras. Detta lyfter fram föl-

jande frågor enligt Schiff: 

 Hur snabbt behövs lagrad data återhämtas vid krasch? 

 Hur snabb bör datatillgången vara? 

 Hur länge ska data lagras? 

 Vilken säkerhet bör lagringen ha? 

 Finns det särskilda myndighetskrav som bör uppfyllas? 

 

2. Försumma inte ostrukturerad data. 

 Ansvariga bör se till att välja en datahanteringsplattform som möjliggör 

kombination av multistrukturerad data, semistrukturerad data samt ostruktu-

rerad data.   
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3. Utreda och förstå efterlevnadsbehoven för data. 

 I det fallet att ansvariga för datalagring distribuerar ut hanteringen och lag-

ringen av data till en servicevärd bör dessa se till att värden har kapacitet och 

möjlighet att försäkra kunden om hög grad av efterlevnad och säker hanter-

ing för lagrad data. 

 

4. Utforma en databevarandepolicy. 

 Vid uppsättning av processer bör organisationens viktigaste data identifieras 

samt bör resurser för datalagringshantering prioriterar utifrån det sätt som är 

mest lämpligt. 

 

5.  Identifiera en lösning som passar det data som lagras. 

 Ansvariga bör identifiera en lösning som möjliggör flexibilitet gällande data-

lagring och som lämpar sig för den typ av data som lagras. 

  

6. Överblicka kostnaden över ett längre tidsperspektiv. 

 Schiff menar att många som väljer lösningar idag oftast tittar på kortsiktiga 

rabatter och kostnader för den lösning de väljer utan att ha kringliggande 

kostnader och framtidsperspektiv med i åtanke. Med detta menas att en lös-

nings verkliga kostnad består av drift under många år.  

 De aspekter ansvariga bör överblicka är därmed personalkostnad, tredje-

partssupport, övervakning samt kostnad vid förlust och återläsning av data. 

Genom att identifiera kostnaderna för datalagringslösningar under ett längre 

tidsperspektiv menar Schiff att ansvariga kan använda den lösning som kos-

tar minst i det långa loppet.  

 

7.  Använd en lagringsstruktur bestående av flera lager. 

 Schiff citerar Aaron Rosenbaum på MarkLogic [6] som säger att organisa-

tioner bör använda dyrare medier, som exempelvis SSD-diskar
2
, till data 

som behöver snabb och återkommande åtkomst. Därmed kan verksamheter 

använda molnet som exempel som är ett billigare alternativ för att lagra data 

som inte används så ofta eller för att lagra säkerhetskopior på säger Rosen-

baum i artikeln. 

 Rosenbaum säger vidare i artikeln att flera lager av datalagring inte behöver 

rita om hela arkitekturen för datalagringen när prestandakraven förändras för 

en applikation. 

 

8. Undersök molntjänster. 

 Schiff menar att organisationer bör granska de alternativ som finns på mark-

naden för lagring av data i molntjänster. Schiff förklarar att en del av dessa 

molntjänster är utformade för att arkivera data medan andra kan ha resurser 

och stabilitetsegenskaper som är tillräckliga nog för att fungera som back-

end-lösningar gällande primär datalagring. 

 

                                                             
2
 Solid-state Drive är en lagringsenhet för lagring av data på ett persistent vis. Data lagras i sammanlänkade 

flashminneschip [7].   
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9.  Granska leverantörer för datalagring noga. 

 Schiff skriver att nedanstående punkter bör beaktas vid val av leverantör för 

datalagring: 

 Organisationer bör välja en leverantör som har etablerad och välre-

nommerad teknisk support. Detta för att snabbt komma i kontakt 

med leverantören och få hjälp i det fall att fel uppstår. Att minimera 

och ordna de problem som uppstår så snabbt som möjligt är en kri-

tisk punkt för en organisation menar Schiff. 

 Ansvariga för datalagring bör även utforma en lista som består av 

alla de egenskaper som ska uppnås av leverantören för att därmed 

gemensamt identifiera vad leverantören kan uppnå och inte. 

 

10. Undvik lagring av redundant data. 

 Enligt Schiff bör organisationer inte spara överflödig data utan istället plane-

ra vilken data som är viktig att spara för att därmed spara utrymme och op-

timera prestandan. 

 

11. Lagra data på ett säkert sätt. 

 Säkerhet för lagrad data är något som bör prioriteras i högsta grad enligt 

Schiff. Schiff skriver att säkerhetsfrågan består av två former, där den första 

formen är att data måste vara lagrat fysiskt och virtuellt på ett säkert sätt, och 

den andra formen är att data måste vara krypterad så att en tredje part inte 

kan ta del av det i det fall att data hamnar i obehöriga händer. 

 Utöver detta skriver Schiff att data bör säkerhetskopieras till en annan säker 

anläggning för att data ska kunna återläsas och användas i fallet att en natur-

katastrof eller annan olycka sker på den primära lagringsplatsen. 

 

12. Använd lösningar som tillhandhåller tekniker som duplicerar, tar ögonblicks-

bilder och klonar data. 

 David Stahl, IT-chef på digitalbyrån Huge [8], blir intervjuad av Schiff i ar-

tikeln och säger följande om aktuell punkt: ”This can save you a fair amount 

of space, while giving you version control of your data.”.  

 

13. Använd lösningar som gör det möjligt att hitta data när det väl lagrats. 

 Schiff skriver att kritiskt för att få ut så mycket som möjligt av det data som 

lagras är att enkelt kunna hitta det när datat behövs. En enklare överblick 

och struktur över lagrad data kan vara kritisk i situationer där förutsättningen 

är att snabbt och enkelt leta upp särskild data, menar Schiff. 

 

14.  Utforma en krisplan och testa den ofta. 

 Den slutgiltiga aspekten som tas upp av Schiff om planering vid val av lös-

nig för datalagring är att utveckla en krisplan. Schiff skriver i artikeln att 

kärnan i datalagring är återhämtning vid kriser. Förklaringen här är att sä-

kerhetskopior är värdelösa om de inte går att återställa. Schiff menar därmed 

att organisationer på regelbunden basis bör testa återläsning av säkerhetsko-

pior för att säkerställa att återställningen fungerar. 
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 Schiff skriver slutligen att datalagring bör bestå av en tumregel som bör ap-

pliceras vid datalagring och som heter ”3-2-1 rule”. Enligt Schiff innebär 

tumregeln följande:  

 Skapa tre kopior av lagrad data i minst två olika format där minst en 

av dessa är utlandsbaserad.  

Följande rubriker som beskriver olika metoder för datalagring, vilka är lokal datalagring 

och datalagring i molnet, behandlas i ett examensarbete inom systemvetenskap som skrivits 

på Uppsala Universitet. Författarna Johanna Malm och Sofia Edholm har utfört examensar-

betet i syfte att reflektera över lokal datalagring och datalagring i molnet. Examensarbetets 

titel är ”Datalagring; en uppsats om skiftet mellan datalagring lokalt och i molnet” [9] och 

har skrivits enligt författarna med bakgrunden att lokalt förvaltade lösningar för datalagring 

inte längre tillfredsställer de krav som uppstår idag med orsak av en snabbt växande data-

mängd för organisationer. Därmed undersöker Malm och Edholm hur en övergång från 

datalagring lokalt i filservrar till datalagring i molntjänster kan öka affärsnyttan för verk-

samheter och organisationer.  

2.2.1 Lokal datalagring 

Malm och Edholm skriver i sitt arbete att lokal datalagring oftast innebär lagring av data på 

servrar som står i en serverhall som företaget förvaltar, alternativt att företag hyr in sig på 

sådana serverhallar genom att köpa tjänsten av leverantörer som erbjuder dessa mot en må-

nadskostnad för det utrymme företaget använder. Malm och Edholm skriver att en sådan 

server som lagrar filer kallas för filserver. Vidare belyser Malm och Edholm i sitt arbete 

andra exempel på alternativ för lokal datalagring, vilka är Network Attached Storage och 

Storage Area Network. 

I Malms och Edholms examensarbete har författarna identifierat problem som uppstår vid 

lokal datalagring. Bland annat skriver Malm och Edholm att effektivitetsproblem uppstår 

vid hantering av lokal datalagring. Här menar Malm och Edholm att en lokal datalag-

ringslösning inte uppfyller kraven på effektivitet som företagen eftersträvar att nå idag. 

I arbetet citerar Malm och Edholm Michael Armburst som skrivit boken ”A View Of  Cloud 

Computing; Communications of the ACM” [10] som listat några av de problem som identi-

fierats med lokal datalagring, och som författaren anser kan lösas med hjälp av molntjäns-

ter. I litteraturen skriver Armburst att det bland annat för lokal datalagring inte är möjligt att 

erbjuda oändliga lagringsresurser vid akuta behov, vilket de flesta molntjänster i dagsläget 

klarar av. Vidare skriver Armburst att möjligheten för att betala för lagringsresurser på kort 

sikt oftast är möjligt vid användandet av molntjänster, vilket inte är möjligt vid lokal data-

lagring då organisationer måste investera i nya fysiska lagringsresurser vid behov. 

2.2.1.1 Filserver 

I en miljö bestående av server/klient-modellen är en filserver den enhet som ansvarar för 

lagring och hantering av data där klienter kan skicka och hämta data från denna, skriver 

Margaret Rouse i en artikel på TechTarget [11] som behandlar filservrar. Den enklaste for-

men av en filserver kan vara en dator som hanterar förfrågningar av filer från klienter för att 

sedan skicka dessa över ett nätverk. I ett nätverk som är mer komplext och där data inkom-

mer och lagras av en webbapplikation är en dedikerad lösning av typen Network Attached 

Storage vanligare, förklarar Rouse. 
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2.2.1.2 Network Attached Storage 

Elektronikföretaget SeaGate skriver på sin hemsida [12] att Network Attached Storage, 

förkortat NAS, är en lagringsenhet som är kopplad till ett nätverk som möjliggör lagring 

och återhämtning av data från ett lokalt centraliserat lagringsmedium. Enligt SeaGate är 

fördelen med NAS flexibilitet och skalbarhet där det vid behov av utökandet av utrymmet 

endast kan tillföras fler enheter till systemet.  

Andra fördelar som SeaGate skriver om är att tekniken ger högre prestanda och lägre kost-

nad än för andra lokala lagringsalternativ samt att tekniken möjliggör fullkomlig kontroll 

över lagrad data. Vidare skriver SeaGate att NAS passar mindre verksamheter då systemet 

är enkelt att hantera, det är mindre kostsamt än andra lösningar samt att enheterna enkelt 

kan användas till säkerhetskopiering. SeaGate nämner även att data lagras centralt vilket 

medför en säker och pålitlig lagring. 

Data i NAS-system är alltid tillgänglig då lösningen fungerar som ett privat moln. Carol 

Sliwa skriver i en artikel på TechTarget [13] att traditionella NAS är enkla att installera, 

konfigurera, hantera och operera. Sliwa skriver vidare att nackdelarna med traditionell NAS 

är begräsning för skalbarhet förbi systemets begränsningar, vilket tvingar brukarna att köpa 

till fler fysiska medier för att utöka utrymmet när behovet uppstår. Sliwa menar att några 

boxar av NAS-enheter är enkla att hantera men skriver vidare att när mängden ökar till 20, 

50 eller 1000 stycken boxer börjar problem uppstå med hanteringen.  

De fördelar som Infostar [14] identifierats med NAS i jämförelse med en vanlig filserver är 

snabbare tillgång till data, enklare administration samt konfigurering av lagringssystemet. I 

en servermiljö som ställer höga krav på tillgänglighet samt integritet för data skriver Net-

workRedux [15] att RAID
3
 oftast används för att uppnå detta.  

2.2.1.3 Storage Area Network 

Storage Area Network, förkortat SAN, beskrivs av Margaret Rouse på TechTarget [16] som 

ett dedikerat höghastighetsnätverk som sammankopplar och presenterar delade pooler av 

lagringsenheter för multipla servrar. Rouse skriver att SAN fungerar på så sätt att lagrings-

resurser förflyttas från det vanliga användarnätverket för att omorganisera dessa till ett 

självständigt höghastighetsnätverk. Den stora fördelen som fås med denna lösning är enligt 

Rouse att varje server får tillgång till de delade lagringsresurserna som om de vore direkt 

anslutna till servern. 

Enligt Rouse utgörs SAN av tre principiella komponenter, vilka är: 

1. Kablar som sammankopplar alla enheter i nätverket. 

2. Host Bus Adaptrar, förkortat HBA, som utgörs av ett kretskort och/eller integrerad 

kretsadapter som installeras i datorer och möjliggör fysisk anslutning mellan värd-

system eller server och lagringsenhet och/eller nätverksenhet [17]. 

3. Switchar som riktar inkommande signaler till destinationen. 

                                                             
3
 RAID använder en teknik som kombinerar flera diskar på ett sätt som gör att implementerat operativsystem 

ser dessa som en disk, och beroende på den konfiguration som används för tekniken så kan en eller flera 

diskar krascha utan att data går förlorat [15]. 
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Angående fördelarna för tekniken skriver Rouse att rålagring av data hanteras som en pool 

av resurser som kan hanteras centralt och allokeras utifrån behov. Vidare nämner Rouse 

ännu en fördel som är skalbarhet, det vill säga att mer lagringskapacitet kan tillföras till 

nätverket vid behov genom investering i nya lagringsresurser. De nackdelar som Rouse 

skriver om, och som jämförs med NAS, är att SAN förknippas med höga kostnader för in-

köp och underhåll av systemet samt den grad av komplexitet som förknippas med tekniken. 

Rouse skriver vidare att enheter för SAN-system oftast är mycket dyrare än för andra lös-

ningar, samtidigt som uppsättningen av ett sådant nätverk först och främst kräver mer fy-

siskt utrymme än en enkel NAS-enhet men även att hanteringen och uppbyggandet av ett 

sådant nätverk kräver specialiserade kunskaper inom området.  

2.2.2 Datalagring i molntjänster 

Datalagring i molnet innebär lagring av data på nätet och oftast via en leverantör av tjänsten 

[18]. Data lagras i tillgängliga multipla och kopplade resurser som utgör ett moln. Malm 

och Edholm skriver i sitt arbete att begreppet molnet kommer från tekniken som innebär en 

IT-lösning över internet. Tjänsten finns därmed inte lokalt på en dator eller server, och kan 

därmed fås åtkomst till oavsett geografisk lokalisering av användaren. Edholm och Malm 

skriver att ”termen molnet beskrivs som en abstraktion av webbaserade datorer, resurser, 

och tjänster som systemutvecklare kan utnyttja för att implementera komplexa webbaserade 

system”. 

Edholm och Malm skriver under rubriken ”Typer av moln” att studien som utförts i exa-

mensarbetet enbart refererar till lösningar som molnet om tekniken som används inte speci-

ficerar vart lagrad data återfinns. Vidare skriver Malm och Edholm att lagringen sker i stora 

serverhallar bestående av stort antal servrar, där den exakta geografiska placeringen för 

dessa serverhallar även i många fall är okänd. Malm och Edholm förklarar vidare att den 

tekniska affärsnyttan som fås av denna lösning är tillgång till fler olika typer av lagrings-

servrar som leverantören erbjuder än vad organisationer rimligtvis kan förvalta lokalt, och 

därmed kan brukare anpassa lagringen av data på en server utifrån de datatyper som ska 

lagras. 

Malm och Edholm skriver vidare att ett mer komplett synsätt på molnet ur ett användarper-

spektiv grundas i den teori att molntjänster är flexibla och skalbara tjänster där användare 

enbart betalar för det utrymme som används då inga investeringar i förskott behöver göras. 

Skalbarhet innebär möjligheten att utifrån behov antingen skala ner eller upp det utrymme 

som används, medan flexibilitet innebär åtkomst till det data som lagras oberoende av geo-

grafisk lokalisering för den som behöver åtkomst till denna. Molnet benämns därmed av 

Malm och Edholm som något som höjer kvalitén för företagets verksamhet på grund av den 

affärsnytta som lösningen medför. Med affärsnytta avses i detta fall tiden som tjänsten är 

tillgänglig och körbar.  

Edholm och Malm skriver i sitt arbete att lagring av data i molntjänster medför högre flexi-

bilitet samtidigt som kostnaden för datalagring minskar då organisationer inte själva behö-

ver upprätta och underhålla egna datacenter eller enheter som lagrar data lokalt. Vidare 

skriver Edholm och Malm att kostnaden blir lägre då organisationer enbart betalar för det 

utrymme som de använder. Med hjälp av molnlagring menar Malm och Edholm att organi-

sationer ges möjligheten att lagra data hos en leverantör av tjänsten som sköter administra-

tion och säkerhet gällande datalagring. Den mängd variationer i tekniken och utformningen 
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av lagringen skriver Malm och Edholm vara fördelaktig då brukaren själv kan anpassa lag-

ringstekniken utifrån sin verksamhet på ett bättre sätt och därmed få en mer effektiv data-

lagring.  

2.2.2.1 Fördelar och nackdelar vid molnlagring 

I en artikel skriven av Baiju NT på bigdata-madesimple.com [19] som tar upp och förklarar 

fem fördelar och nackdelar med datalagring i molnet beskriver NT att datalagringen i denna 

lösning innebär fjärrlagring, hantering och säkerhetskopiering av data. NT belyser följande 

fem fördelar med datalagring i molnet: 

1. Användbarhet: De flesta kända tjänsterna har grafiska applikationer eller mappar 

med drag-and-drop funktioner. 

2. Bandbredd: Bandbredden konsumeras på effektivt vis då delandet av en resurs som 

är lagrad kan kopieras och skickas som en länk istället för att skicka hela filen. 

3. Tillgänglighet: Lagrade filer kan kommas åt oavsett geografisk lokalisering för 

brukaren, kravet är enbart en internetuppkoppling. 

4. Återhämtning vid katastrofer: Data lagras oftast på en fjärrposition och kan där-

med återfås vid lokala katastrofer. 

5. Kostnadseffektivitet: Enligt NT kan det i många fall kosta tre procent per gigabyte 

att lagra data i molnet jämfört med lokal datalagring. Det är även möjligt att dra ner 

på lagringskostnader då det är enkelt att skala ner eller upp lagringsutrymmet utifrån 

aktuellt behov. 

De fem nackdelar som NT belyser gällande molnlagring är följande: 

1. Användbarhet: Användare bör vara försiktig med drag-and-drop funktionen då en 

förflyttning av data är permanent.  

2. Bandbredd: Vissa leverantörer tar ut extra avgifter om organisationen använder en 

större bandbredd än tillåtet. Det finns även leverantörer som tillåter obegränsad 

bandbredd, och därmed menar NT att ansvariga noga bör utvärdera vad leverantö-

rerna erbjuder. 

3. Tillgänglighet: Utan tillgång till en internetuppkoppling fås ingen tillgång till det 

data som är lagrat. 

4. Säkerhet: I vissa fall kan säkerhetsaspekten vara en hake för organisationer som 

utvärderar användandet av molnlösningar då data lagras i molnet istället för lokalt, 

och därmed är kontrollen över tillgången till lagrad data mindre än om datat hante-

ras centralt. 

5. Mjukvara: Manipulering av filer lokalt genom multipla enheter kan kräva nedladd-

ning av mjukvara för alla enheter.   

Slutsatsen i Malm och Edholms arbete belyser att informationsmängden och kraven på dess 

lagring är tillräckligt stor i dag och fortsätter växa på ett sådant sätt att lokal datalagring inte 

längre anses effektivt eller tillräckligt nog med avseende på teknisk och ekonomisk affärs-

nytta. Den forskning som utvärderats i ämnet i stort samt arbetet specifikt menar Edholm 

och Malm styrker denna slutsats, och genom användandet av molntjänster kan hantering av 

den växande datamängden ske på ett mer effektivt sätt med hjälp av dessa.  
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Edholm och Malms slutsats om molntjänster kan styrkas ytterligare i en artikel på TechTar-

get [20] som belyser för-och nackdelar vid lagring av data i molntjänster, varvid det skrivs 

att molntjänster kan ses som en billig och enkel lösning för många verksamheter som själva 

inte vill investera i och underhålla avancerade samt storskaliga lagringssystem. I en intervju 

som utförs med Jeff Boles, Senior analyst and director of validation services hos Taneja 

Group [21], förklarar Boles att kostnaden är avsevärt mindre vid molnlagring än vid köp av 

lagringsenheter själv. Boles förklarar att även det billigaste lagringsmediet blir avsevärt 

dyrare när hanteringskostnader inkluderas. Vidare säger Boles att lagring av data i molnet 

förutom en lägre kostnad oftast även ger en mer versatil tillgång till data och kan därmed 

förbättra säkerheten långt förbi vad som annars kan åstadkommas i ett lokalt förvaltat data-

center. 

I intervjun med Boles förklaras att molntjänster är en attraktiv lösning för säkerhetskopie-

ring, arkivering och lagring av data för webbapplikationer. Vad gäller prestanda vid säker-

hetskopiering och återläsning av data säger Boles att användandet av molntjänster för data-

lagring oftast lämpar sig till lagring av data som är relativt inaktivt och som konsumerar en 

stor mängd utrymme. Vidare säger Boles att säkerhetskopior oftast består av en stor mängd 

data som kan ta lång tid att överföra, och här menar Boles att det oftast går att använda sig 

av olika cache-tekniker så att senast använd eller tillförd data lagras lokalt samtidigt som 

data som lagras i molnet är högst optimerat för att så lite datatransfer ska ske. Boles nämner 

även att skillnaden mellan lokal datalagring och lagring av data i molnet kan ge ökad säker-

het för lagrad data då de flesta stora aktörerna erbjuder trippel kopiering av data över flera 

olika geografiska platser, samt att dessa leverantörer oftast utformar datalagringen på ett 

sådant sätt som säkerställer att integriteten för lagrad data upprätthålls.    

2.2.2.2 Säkerhet vid molnlagring 

I en c-uppsats med titeln ”Nulägesanalys av informationssäkerhet gällande molntjänster 

vid svenska universitet” [22] presenterar Cecilia Almgren och Klara Höjenberg en rikstäck-

ande nulägesanalys över informationssäkerhet kring användandet av molntjänster vid Sve-

riges 14 universitet. Almgren och Höjenberg utför därmed en fallstudie där uppsatsens ana-

lytiska del baserats på granskning av universitetens styrdokument samt intervjuer med per-

sonal vid utvalda universitet. 

Almgren och Höjenberg skriver att det förekommer en rad nackdelar och risker med använ-

dandet av molntjänster. Det Almgren och Höjenberg belyser är att media under de senaste 

åren återkommande rapporterat om cyberattacker som skett mot stora molntjänster, bland 

annat nämns Apple iCloud och Google Apps. Vidare skriver Almgren och Höjenberg att 

molntjänster oftast erbjuds av en leverantör av tjänsten och att beroende på hur avtalet är 

formulerat kan detta leda till problem gällande äganderätten och kontrollen över tillgången 

till det data som lagras. Ett inbrott i data som innehåller känsliga personuppgifter innebär 

brott mot Personuppgiftslagen, PuL, skriver Almgren och Höjenberg.  

Almgren och Höjenberg skriver att arbetet med informationssäkerhet är av stor vikt för 

kontroll av data och informationens tillgänglighet, riktighet och konfidens. En utveckling 

av detta görs genom förklaringen att arbetet med informationssäkerheten kan effektiviseras 

genom upprättandet av styrdokument som är ett vedertaget verktyg och som används inom 

verksamheter och organisationer för att skapa struktur och ordning, samt för att nå ut med 

information, riktlinjer och regler kring informationssäkerhet. Enligt Almgren och Höjen-
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bergs slutsats bör styrdokumenten ta hänsyn till PuL, och myndigheter som använder moln-

tjänster bör vara väl medvetna om Offentlighetsprincipen
4
.  

Niklas Karlsson utvärderar i ett examensarbete på Stockholms Universitet med titeln ”Ris-

ker vid personuppgiftsbehandling i digitala molntjänster” [23] de risker som förknippas 

med lagring av data innehållande personuppgifter på Internet. Karlsson delar in problem-

formuleringen i två huvudgrupper där den andra huvudgruppen av risker är när den ansva-

rige för personuppgifterna förlorar kontrollen över hur data behandlas i molntjänster vilket 

kan leda till tekniska och juridiska följder. Därmed menar Karlsson, i enlighet med Alm-

gren och Höjenbergs slutsats om upprättandet av styrdokument för informationssäkerhet, att 

det för upprätthållandet av tillräckligt skydd vid hantering av personuppgifter bör parterna, 

det vill säga kund och molntjänsteleverantör, i ett tydligt avtal reglera ett personuppgiftsbi-

trädesavtal gällande datahanteringen. Karlsson skriver vidare att utifrån detta minimeras 

risken vid datalagring via molntjänster samtidigt som det fastställs tydligt vilka rättigheter 

och skyldigheter vardera part besitter.   

2.2.3 Lagstiftning vid datalagring 

I tidigare avsnitt har det nämnts att datalagring i molntjänster kräver särskilt hänsynstagan-

de till alterering och skydd av personuppgifter som lagras. I Sverige finns lagstiftning som 

reglerar hur personuppgifter får hanteras i samhället, och därmed är regler och formalia 

kring datalagring av känsliga personuppgifter i molntjänster viktiga att benämnas. Den lag 

som fastställer hur personuppgifter får hanteras benämns Personuppgiftslagen, varvid denna 

kommer att behandlas i detta avsnitt. 

Datainspektionen behandlar på sin hemsida personuppgifter i skolan med avseende på 

molntjänster [24]. På hemsidan inleds ämnet med en förklaring om att det blir allt vanligare 

att skolor använder sig av molntjänster som besitter de utmärkande egenskaperna att vara 

lättillgängliga, billiga eller gratis och enkla att använda. Vidare skriver Datainspektionen att 

personuppgifter för skolelever måste hanteras med försiktighet och att elever och lärare 

måste kunna känna sig trygga med att deras personuppgifter inte används av molntjänstle-

verantörer för egen vinning samt att data hos leverantören raderas när denna inte längre är 

nödvändig att spara.  

Datainspektionen skriver att skolans huvudman måste vara väl medveten om personuppgif-

ter i molntjänster kommer att lagras och behandlas av ett personuppgiftsbiträde. Datain-

spektionen förklarar ett personuppgiftsbiträde som ”.. ett företag som hanterar personupp-

gifter för den personuppgiftsansvariges räkning. I molntjänstsammanhang är det moln-

tjänstleverantören och dess underleverantörer som är personuppgiftsbiträden.”. Vidare 

skriver Datainspektionen att huvudmannen på skolan måste teckna personuppgiftsbiträdes-

avtal som reglerar behandlingen av personuppgifter med molntjänstleverantören. Avtalet 

bör även säkerställa att underleverantörer av molntjänsten även innefattas av samma villkor 

som gäller för molntjänstleverantören skriver Datainspektionen. Vidare förklarar Datain-

spektionen att partnerna kan teckna EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överfö-

                                                             
4
 Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt till tillgång och insyn i information om statens och 

kommunens verksamhet [25].  
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ring av personuppgifter till tredje land om personuppgifter kommer att överföras till länder 

utanför EU/EES-området.  

Datainspektionen skriver att huvudmannen måste vara särskilt uppmärksam på eventuella 

avtalsvillkor vid avtalsgranskning som ger molntjänsteleverantören rätt att behandla per-

sonuppgifter för egna ändamål. Vidare skrivs att det normalt sett inte är tillåtet för leveran-

törerna att behandla personuppgifter för egna ändamål. Huvudmannen bör även granska 

och säkerställa att lagrad data inte fortsätter att existera eller behandlas efter det att använ-

darna av molntjänsten raderat denna.  

2.2.3.1 Personuppgiftslagen 

Personuppgiftslagen, förkortad PuL, är enligt Datainspektionen [26] en lag som trädde i 

kraft 1998 och syftar till att skydda medborgare från att deras personliga integritet kränks 

när personuppgifter behandlas. Datainspektionen förklarar begreppet behandlas som ”.. 

omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera”. 

Vidare skriver Datainspektionen att personuppgiftslagen bygger på gemensamma regler 

som beslutats inom EU. Därmed innebär detta att alla länder som ingår i EU innefattas av 

samma skyddslagar gällande personuppgifter. 

2.3 Säkerhetskopiering 
Säkerhetskopiering definieras av Margaret Rouse på TechTarget [27] som den teknik som 

används för kopiering av filer eller databaser så att dessa bevaras vid krascher eller kata-

strofer. En återläsning av säkerhetskopior kallas för återskapande av data.  

Säkerhetskopiering av data kan antigen göras till lokala lagringsmedier eller till molntjäns-

ter. Rouse skriver att säkerhetskopiering har två huvudsakliga anledningar. Den första är att 

återskapa data vid förlust, vilket antingen kan ske via korrupt eller förlorad data. Den andra 

anledningen är att det ibland är nödvändigt att återskapa data från en särskild tidpunkt. 

Rouse skriver vidare att säkerhetskopiering bör implementeras som en del av en krishanter-

ingsplan men att det inte går att säkerställa att en säkerhetskopia är en gardering mot kata-

strofer. Rouse menar härmed att det i vissa fall inte spelar någon roll hur många säkerhets-

kopior som finns om dessa inte kan återskapas, vilket även benämnts i tidigare avsnitt.   

2.4 Vklass 
Vklass är en lärplattform för skolor där lärare, skolledning, elever och föräldrar samlas i en 

och samma portal för att samarbeta, kommunicera och sköta dagligt administrativt arbete 

[28]. Enligt Vklass hemsida [29] skrivs att lärplattformens styrka bottnar i utformningen av 

applikationen som liknar communityn som eleverna är vana vid i vardagen, såsom exem-

pelvis Facebook, vilket gör att eleverna av eget intresse loggar in flera gånger om dagen. 

Vidare skrivs på hemsidan att applikationen även ger eleverna möjligheten att kommunice-

ra med sina lärare och skolkamrater samt en privat plats för elevens egna texter, bilder och 

musik.  
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Figur 2.2. En illustration över systemet för Vklass. Bildkälla: [30] 

Utöver detta skrivs på hemsidan för Vklass att lärare och skolledning inom applikationen 

kan hitta alla funktioner som krävs för individuella utvecklingsplaner (IUP), material för 

utbildning, rapportering samt statistik av när- och sjukfrånvaro, resultat från prov och andra 

tester, omdömen och även göra massutskick via SMS. Dessa funktioner benämns för att 

belysa några få av de många funktioner som applikationen har att erbjuda sina användare.   

Vklass har utvecklats som en molntjänst, så kallad SaaS som beskrivits i det inledande av-

snittet för detta kapitel, där alla skolor som använder applikationen finns i samma system. 

Därmed kan exempelvis lärare på olika skolor dela material och kommunicera. Figur 2.2 

illustrerar de funktioner som bland annat erbjuds i lärplattformen. 

2.4.1 Datalagring 

I dagsläget inkommer och lagras cirka 50000 filer via applikationen veckovis. Mängden 

filer varierar under terminer och lov, men antalet som anges här kan ses som ett riktmärke 

för filflödet in i systemet som lagras där det under vissa veckor inkommer fler filer och 

andra veckor färre. Dessa filer är för det mesta dokument som läggs upp av elever och lära-

re på applikationen med filformat som vanligtvis är av typen .doc, det vill säga Word-filer, 

eller .pdf. Utifrån ett möte med handledare Andreas Selling på Vklass förklaras det att ap-

plikationen lagrar en stor mängd filer varje månad där den totala datamängden som inkom-

mer månadsvis i dagsläget uppgår till cirka 140 gigabyte. Undantag för denna siffra görs för 

två månader årligen som avser sommar- och jullov. Därmed växer datamängden med cirka 

1400 gigabyte för detta år. 

Datalagring av inkommande filer som laddas upp av elever och lärare använder sig idag av 

en lokal lagringsmetod som lagrar data i en server som befinner sig i en serverhall i Stock-

holm. Filserverns utrymme utökas allteftersom mängden filer växer. Utifrån ett struktur-

mässigt perspektiv fallerar dagens lagringsmetod då alla filer lagras i en och samma mapp 
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med ett filnamn som utgör ett GUID
5
. I dagsläget består mappen av mer än 3120000 filer 

med en total storlek på cirka tre terabyte. Lösningen består även av en databas som lagrar 

all metadata för vardera fil.  

Dagens lösning för datalagring av inkommande filer har beskrivits av produktägaren som 

en av de problem som identifierats med applikationen. Produktägaren menar att antalet filer 

är så stort på filservern att det endast går att få åtkomst till filerna via en kommandotolk då 

det är omöjligt att öppna servermappen grafiskt utan att en vanlig användardator kraschar. 

Filerna i mappen har utöver detta ingen särskild struktur som ger en enklare överblick av 

innehållet 

2.4.2 Säkerhetskopiering 

För att säkerställa att kravet på persistent data uppfylls säkerhetskopieras filerna på den 

lokala filservern till en annan filserver i en annan datorhall. De nya filerna som inkommer 

under dagen till den primära servern för applikationen säkerhetskopieras varje natt till sä-

kerhetskopieringsservern. På grund av den stora mängden filer som applikationen lagrar 

kan en återläsning vid krasch eller formatering av primärservern för datalagring ta mycket 

lång tid. Att återläsa data från säkerhetskopieringsserver till den primära servern baserat på 

dagens datamängd kan ta mer än två veckor berättar Selling, vilket även det identifierats 

som ett problem. 

2.4.3 Kostnad för datalagring 

Kostnaden för att lagra data, avseende primärlagring på filserver lokalt i serverhall i Stock-

holm men även för säkerhetskopieringsserver i annan serverhall, kostar Vklass tre kronor 

per gigabyte och månad. För att räkna ut den totala kostnaden för dagens datalagringslös-

ning används nedanstående formel: 

𝑆𝐸𝐾 𝑝𝑒𝑟 𝑚å𝑛𝑎𝑑 = 𝐿𝑎𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑚ä𝑛𝑔𝑑 ∗ 3 𝑆𝐸𝐾      (1) 

Därmed blir den måntliga kostnaden för dagens datalagring enligt formel (1) följande: 

3000 𝐺𝑖𝑔𝑎𝑏𝑦𝑡𝑒 ∗  3 𝑆𝐸𝐾 = 9000 𝑆𝐸𝐾/𝑚å𝑛𝑎𝑑 

Beräkningen i formel (1) har utförts utifrån en statisk datamängd. Tidigare har det skrivits 

att datamängden växer med cirka 140 gigabyte per månad. För att beräkna hur mycket 

kostnaden för datalagringen ökar med månadsvis används formel (1): 

140 𝑔𝑖𝑔𝑎𝑏𝑦𝑡𝑒 ∗ 3 𝑆𝐸𝐾 = 420 𝑆𝐸𝐾/𝑚å𝑛𝑎𝑑 

Därmed är den ökande månadskostnaden för datalagring 420 SEK per månad. Beräknat för 

ett år blir denna kostnad 5040 SEK, görs ett undantag för två månader om året som avser 

skollov blir den ökande kostnaden 4200 SEK under ett år. Utifrån denna beräkning får be-

aktning tas för att datamängden varierar veckovis samtidigt som antalet användare för ap-

plikationen ständigt växer i takt med att fler skolor integrerar Vklass i sin verksamhet, vil-

                                                             
5
 Globally Unique Identifier är en identifierartyp som används i programvaror för att generera globalt unika 

värden på nycklar som kan tilldelas till exempelvis en fil [31]. 
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ket innebär att ju fler användare som använder lärplattformen desto fler filer som inkommer 

och som måste lagras. Kostnaden är därmed en av flera aspekter som ligger i grund för att 

undersöka alternativa lösningar som är billigare än dagens lösning. 

2.5 Alternativa produkter och konkurrenter till Vklass 
I detta avsnitt behandlas produkter och applikationer som liknar Vklass. De identifierade 

applikationerna kommer att få en kort introduktion och därefter besvara fyra centrala frå-

gor. Dessa frågor är: 

 Hur lagras inkommande data? 

 Hur stor är datamängden som lagras i dagsläget? 

 Vilken datatyp tar applikation emot och lagrar? 

 Hur mycket växer datamängden med vecko-/månadsvis? 

2.5.1 PING PONG 

PING PONG är en lärplattform för skolor, kommuner, landsting, organisationer och myn-

digheter. På hemsidan skriver PING PONG att lärplattformen riktar sig till de som anser att 

utbildning ska vara smidigt, smart och enkelt [32]. Med smidigt lärande menar PING 

PONG att lärplattformen fungerar som ett komplement till fysiska seminarier och föreläs-

ningar där studenten på egen hand tillsammans med andra kan ägna sig åt aktivt lärande. 

Vidare skrivs på hemsidan att smartare administration fås då tjänsten är molnbaserad och 

kan därmed nås oberoende av tid och rum. Vidare förklaras att lärplattformen ger ett enkla-

re samarbete då möjligheten finns att öppna upp för externa målgrupper.  

För att besvara frågorna i inledningen för detta avsnitt har användare av lärplattformen kon-

taktats. Då studenten utför examensarbetet vid Kunliga Tekniska Högskolan, varvid lä-

rosätet använder denna lärplattform i sin utbildning, har ansvariga för IT och lärplattformen 

specifikt intervjuats via mail för att besvara hur KTH använder lärplattformen med avseen-

de på datalagring. Kontaktpersonen för detta ärende var Anders Lindquist som bär titeln 

Systemspecialist vid KTH. Frågorna i inledningen besvaras nedan av Lindquist. 

 Hur lagras inkommande data? 

 Uppladdade filer lagras lokalt i servrar i KTH:s egna datorhallar. Lagringsy-

stemet består av två servrar, varvid den ena är en applikationsserver där upp-

laddade filer lagras samt även en databasserver. Lindquist skriver att KTH 

ansvarar för hårdvaran, det vill säga lagring av filer och liknande, medan 

PING PONG AB ansvarar för driften av lärplattformen. Lindquist skriver 

vidare att de uppladdade filerna lagras på ett ZFS-filsystem
6
.  

 

 Hur stor är datamängden som lagras i dagsläget? 

 Den totala mängden data som lagras idag är enligt Lindquist ca fyra terabyte. 

 

 Vilken datatyp tar applikation emot och lagrar? 

 Enligt Lindquist lagras många olika typer av filer, där de vanligast före-

kommande är dokument, bilder och filmer för att benämna några typer. 

                                                             
6 ZFS är ett filsystem som används för hantering av multipla datadiskar [33]. 
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 Hur mycket datamängden växer med vecko-/månadsvis. 

 Lindquist svarar på frågan om växande datamängd genom att förklara att 

mängden inkommande data som lagras varje månad uppgår till cirka 100 gi-

gabyte, vilket ger cirka 25 gigabyte i inkommande data varje vecka.
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3 Metoder 

I detta kapitel kommer det att redogöras för de lösningsmetoder som undersöks i detta exa-

mensarbete. Kapitlet är därmed uppdelat i multipla avsnitt där det inledande avsnittet kom-

mer att ge en tydlig motivering för respektive område av datalagring och de lösningsmeto-

der som valts inom aktuell kategori för att därefter fortsätta med den tekniska beskrivningen 

av vardera lösningsmetod. Därefter följer de avsnitt som beskriver de valda metoderna med 

avseende på dess ekonomiska aspekter. De lösningsmetoder som behandlas i detta arbete 

har alla den grundläggande egenskapen att datalagring sker på ett sådant sätt att svensk lag-

stiftning för datalagring kan följas. Vidare fortsätter nästa avsnitt med genomgång av sä-

kerhetskopieringstekniker för respektive metod utifrån dess tekniska, ekonomiska och pre-

standamässiga perspektiv. 

Efterföljande avsnitt i detta kapitel kommer att utgöra testdelen för examensarbetet. Inom 

examensmålen för högskoleingenjörsutbildningen benämns att det ingår ”bevisandet av 

förmågan att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förut-

säga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information”. Därmed kommer 

det att identifieras samt redogöras för väsentliga och kritiska parametrar vid datalagring 

som bör testas för respektive metod som berörts tidigare i detta kapitel. Detta utförs för att 

det i slutet av arbetet, efter att ha utfört tester på lösningsmetoderna utifrån de kritiska pa-

rametrarna, ska kunna dras en slutsats om respektive metods lämplighet som lösning för 

den givna problemställningen. En sammanställning av resultaten görs i kapitel fyra. 

3.1 Motivering av valda lösningsmetoder 
I detta avsnitt kommer tydliga motiveringen ges till de lösningsmetoder som valts att utvär-

deras för att lösa den givna problemställningen i detta examensarbete. Avsnittet är uppdelat 

i två delar, varvid den första delen motiverar valet av lösningsmetoder avseende lokal data-

lagring, och där den andra delen motiverar valet av lösningsmetoder för lagring av data i 

molntjänster. 

3.1.1 Lösningsmetoder för lokal datalagring 

Datalagring lokalt kan ske via metoder annorlunda än de som behandlats tidigare, det vill 

säga i NAS-enheter, SAN-system eller på traditionell filserver. Ett alternativ till dessa lag-

ringsmetoder är att lagra data i databaser. Dock är denna teknik något som inte kommer att 

undersökas med anledningen av en artikel som publicerats av IT-konsulten Frank Wiles på 

RevSys [34]. Wiles utvärderar i artikeln alternativet att lagra filer i en databas och belyser 

där igenom för- och nackdelar för denna lösning Wiles belyser i artikeln nackdelarna med 

fillagring i databaser, vilka är följande: 

 Läsning från och skrivning till en databas är alltid långsammare än för samma ope-

rationer i ett filsystem.  

 

 Säkerhetskopiering av databasen utökas allt eftersom och blir allt mer komplex och 

stor och därmed mer tidskrävande att hantera. 

 

 Åtkomst till filer lagrade på en databas blir mer avancerad då operationen måste gå 

genom hela applikationer och databaslagret. 
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I artikeln skriver Wiles att brukare som vill lagra data istället bör använda databaser för att 

lagra enkla nyckelvärden eller länkar till filer som istället lagras på ett filsystem i ett lag-

ringsmedium. I dagsläget använder sig Vklass av denna typ av lösning, då datalagring för 

applikationen sker på så sätt att data lagras på en filserver. Lösningen använder sig vidare 

av en databas med register över vardera fils metadata. 

Tidigare har tekniker som utgör lokal datalagring benämnts varvid en av dessa är SAN. 

Tekniken har tidigare i teoriavsnittet beskrivits som ett dedikerat höghastighetsnätverk som 

sammankopplar och presenterar delade pooler av lagringsenheter för multipla servrar.  

De nackdelar som skrivits om SAN i teorikapitlet har jämförts med NAS. För SAN innebär 

lösningen en avsevärt högre kostnad för uppsättning och hantering av systemet samtidigt 

som komplexiteten beskrivets av Margaret Rouse [16] som mycket större i jämförelse med 

NAS då lösningen framförallt kräver stort fysiskt utrymme för att sättas upp, samtidigt som 

installering och hantering av systemet kräver specialiserad kompetens. Med bakgrund i 

dessa nackdelar kommer därmed denna teknik inte att undersökas som lösningsmetod då 

ägaren av frågeställningen för detta examensarbete efterfrågar en smidig och kostnadseffek-

tiv lösning för datalagring. Därmed anses inte SAN uppfylla dessa krav då ägaren inte har 

möjligheten att sätta upp och underhålla ett sådant system.  

John Paulsen på SeaGate.com skriver i en artikel [35] om skillnaderna mellan de olika al-

ternativen att lagra data lokalt. Under rubriken SAN skriver Paulsen att tekniken används 

för att transportera data på blocknivå mellan servrar och lagringsenheter, och vanligtvis 

används denna lösning i datacenter, organisationer och miljöer där virtuell processering av 

stora mängder data sker. Paulsen skriver vidare de egenskaper som identifieras med SAN 

inte lämpar sig för små eller medelstora företag med begränsad budget och personal som 

inte besitter kompetens för att underhålla ett sådant system. Därmed ges ytterligare en an-

ledning till varför en sådan lösning inte anses relevant att utvärdera inom detta arbete. 

Lagring av filer på lokal filserver i serverhall kommer inte att utvärderas då Vklass i dags-

läget använder en sådan lösning för att lagra data. Därmed kommer undersökning av lös-

ningsmetoder för lokal datalagring att bestå av utvärdering av lagringsmedier som använder 

NAS-tekniken. Tidigare har NAS beskrivits som en lagringsenhet som är kopplad till ett 

nätverk där lagring och läsning av filer sker till och från ett lokalt centraliserat lagringsme-

dium. De nämnda fördelarna för NAS är att lagringsmedierna är flexibla då de oftast består 

av mindre boxar innehållande hårddiskar som kan installeras manuellt eller köpas som hela 

färdiga enheter med fix lagringsstorlek. Dessa medier är även skalbara då en brukare som 

vill utöka utrymmet för lagring endast kan installera fler NAS-enheter till sitt redan koppla-

de lagringssystem. Tidigare har det skrivits att de fördelar som identifierats med NAS i 

jämförelse med en vanlig filserver är att mer avancerade NAS-system oftast medför snab-

bare tillgång till data, enklare administration samt konfigurering av lagringssystemet [12].  

I en artikel på PC Magazine [36] skriver Samara Lynn om egenskaper för NAS. I artikeln 

skriver Lynn att de flesta lagringsenheterna som är relativt nya på marknaden har utvecklats 

med trådbunden Gigabit Ethernet-anslutning. De lösningar som är avsedda för företagsmil-

jöer kommer oftast med två eller fler sådana portar, vilket möjliggör sammanslagning av 

portarna och dess länkhastigheter för att på så sätt få högre genomströmning samtidigt som 

anslutningsredundans fås om en av portarna slutar att fungera, skriver Lynn.  
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Lynn skriver i artikeln att säkerhet alltid kommer vara en viktig aspekt gällande datalag-

ring. I artikeln skriver Lynn vidare att de flesta NAS-enheterna levereras med filkryptering, 

och att alla oavsett lagringstyp alltid har användarkonton och autentiseringsmetoder som 

kräver ett användarnamn och lösenord för att få åtkomst till lagringsenheten.  

I en annan artikel som baserats på tidigare nämnd artikel av Lynn [36] har författarinnan för 

PC Magazine [37] undersökt och testat olika NAS-enheter från de mest kända tillverkarna. 

Lynn har identifierat de lösningar som erhållit högst omdöme på nätet för året 2014 för att 

utvärdera och identifiera det bästa lagringsmediet inom respektive lagringstyp. Undersök-

ningen har baserats på parametrar avseende pris, typ av lagringsmedium, maximal lagrings-

kapacitet, hårddiskkonfiguration, nätverksprestanda och typ av anslutning.  

Följande utvärdering av lösningar för NAS som kommer att göras fokuserar på de enheter 

som Lynn identifierat där typen av lagringsenheterna har beteckningen ”Expandable SMB 

NAS”, vilket kan förklaras som expanderbara NAS för små och medelstora företag. De tes-

ter som utförts på enheterna av Lynn beskrivs besitta följande gemensamma egenskaper: 

 Lagringsmedierna är enkla att installera och konfigurera. 

 

 Varje enhet har identifierats med mycket hög prestanda gällande läs- och skrivope-

rationer till och från disken. 

 

 Möjligheten för att dela filer, säkerhetskopiera data från Windows-, Mac- och i 

vissa fall Linuxsystem är tillgänglig för vardera lösning. En del lösningar tillhand-

håller även molntjänster för lagring och säkerhetskopiering. 

 

 Lösningarna besitter egenskaper som ger hög redundans och skyddsmöjligheter för 

lagrad data. 

 

 Varje lagringsenhet erbjuder en säkerhet som är oklanderlig, det vill säga krypte-

ring och/eller användartillgångskontroll. 

 

 Lösningarna levereras med mycket väldokumenterade manualer samt besitter näst-

intill överflödiga resurser för användarna. 

Utifrån Lynns undersökning av enheterna, med fokus på de enheter som består av lagrings-

typen ”Expandable SMB NAS”, har fyra stycken lagringsmedier identifierats. Vardera lös-

ning varierar gällande tidigare nämnda parametrar, det vill säga pris, maximal lagringska-

pacitet, hårddiskkonfiguration, nätverksprestanda och typ av anslutning. Den enhet som fått 

högst omdöme med avseende på ovanstående parametrar heter ”Synology DiskStation 

DS1813+”. Lynn skriver i en uppdaterad version av testet att Synology lanserat en uppgra-

dering av denna enhet med namnet ”Synology DiskStation DS1815+” som levereras med 

uppgraderad processor i jämförelse med föregångaren. Detta innebär att det anses mer rele-

vant att utvärdera denna enhet då denna besitter liknande förutsättningar som den enhet som 

identifierats som bäst i sin kategori av Lynn men med förbättrade egenskaper. Andra enhe-

ter i testet som utförts av Lynn kommer inte att ingå i följande utvärdering på grund av be-

gränsade resurser gällande tid, men även att det inte anses nödvändigt att undersöka flera 

olika typer av enheter som erhållit ett lägre betyg än den enhet som kommer att utvärderas. 
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3.1.2 Lösningsmetoder för datalagring i molntjänster 

Vklass är som tidigare beskrivet en lärplattform som används i skolor för elever, lärare och 

ledningsgrupper. I teorikapitlet behandlas lagstiftning vid användning av molntjänster för 

lagring av data i skolverksamheten. Bland annat benämns att personuppgiftslagen måste 

uppfyllas för att skolor ska kunna använda sig av molntjänster i sin verksamhet. Med bak-

grund i detta kommer undersökning av lösningsmetoder för datalagring i molntjänster en-

dast att göras för de leverantörer som garanterar att personuppgiftslagen följs.  

I en artikel som skrivits av Brandon Butler på NetworkWorld [38] identifierar Butler de 

mest framstående publika molnleverantörerna utifrån en undersökning som gjorts av kon-

sultbolaget Gartner [39] med huvudområdet IT-research. Figur 3.1 illustrerar Gartners re-

sultat för undersökningen. Butler har utifrån undersökningen identifierat följande leverantö-

rer för datalagring i molntjänster som anses enligt Gartner som de största inom sitt område: 

 Google Cloud Storage [40] 

 

 Microsoft Azure Storage [41] 

 

 Amazon Simple Storage Service [42]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1. En illustration över de marknadsledande leverantörerna av molntjänster för datalagring där Ama-

zon, Microsoft och Google rankas som ledare enligt Gartner. Bildkälla: [46] 

På hemsidan för Google Cloud Storage skriver Google att en användare kan lagra data på 

olika geografiska platser och bland annat i Europa [43]. Därmed kan en sådan lösning inne-

bära att datalagring kan uppfylla lagstiftning kring personuppgiftslagen vid utformning av 

tydliga avtal mellan kund och leverantör, varvid denna teknik kommer att användas för 

undersökning som lösningsmetod för den givna problemställningen. 
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För Microsoft Azure Storage skriver Microsoft att användaren kan välja den geografiska 

lokaliseringen av vart data ska lagras [44]. På hemsidan går det att utläsa i en tabell att data-

lagring är möjligt i både Nordeuropa samt Västeuropa, varvid denna lösning likt Google 

Cloud Storage ovan med utformning av korrekta avtal uppfyller personuppgiftslagen. Där-

med kommer Microsoft undersökas som lösningsmetod för problemställningen. 

På hemsidan för Amazon Simple Storage Service skrivs att användare av tjänsten kan välja 

lokalisering av data som ska lagras utifrån olika regioner [45]. Vidare skriver Amazon på 

sin hemsida att det utöver möjligheten som finns för att lagra data i USA även går att lagra 

data i två geografiska platser i Europa vilka är Irland och Frankfurt. Därmed kan, som de 

ovanstående lösningarna från Microsoft och Google, Amazon användas vid undersökning 

som lösningsmetod för problemställningen i denna rapport. 

3.2 Teknisk beskrivning av valda lösningsmetoder 

I detta avsnitt kommer de valda lösningsmetoderna att undersökas med avseende på dess 

tekniska aspekter. Lösningsmetoderna delas upp i två grupper, varvid den ena är lokal data-

lagring och den andra är lagring av data i molntjänster. Den tekniska undersökningen 

kommer att behandla arkitekturen och utformningen av datalagring för respektive lösning.  

3.2.1 Lokal datalagring 

I detta avsnitt kommer lösningsmetoder som behandlar lokal datalagring att undersökas. 

Som tidigare förklarats i teorikapitlet under rubriken ”Vklass” så är produkten som ska un-

dersökas i detta arbete idag implementerad med en lösning som använder sig av lokal data-

lagring på filserver i en serverhall i Stockholm. En undersökning av ytterligare lösningar 

som baseras på en lokal lagringsmetod utförs med anledningen att bestå arbetet med en 

vidare bredd gällande undersökning av alternativa lösningsmetoder.  

3.2.1.1 Synology DiskStation DS1815+ 

I det test som Lynn utfört, och som nämnts i föregående avsnitt, har författaren identifierat 

DiskStation DS1815+ från tillverkaren Synology som den bästa lösningen [47] med avse-

ende på parametrarna pris, maximal lagringskapacitet, hårddiskkonfiguration, nätverkspre-

standa och typ av anslutning. Lynn skriver att fördelarna med denna enhet är utmärkt skriv-

hastighet till enheten och rekordhastighet i jämförelse med de andra enheterna i testet avse-

ende läshastigheten från enheten. Vidare skriver Lynn att enheten består av fyra stycken 

gigabyte ethernet-portar som möjliggör aggregation och hög tillgänglighet till enheten. Ut-

över dessa egenskaper skriver Lynn att enheten har ett mycket användarvänligt och över-

skådligt grafiskt användargränssnitt som gör det enkelt för användaren att överblicka och 

utforska i enheten. . 

Enheten utgörs av en box med plats för åtta stycken hårddiskar som totalt kan ge enheten en 

lagringskapacitet på 64 terabyte. Synology erbjuder även en expanderingsenhet med nam-

net ”Synology DX513” som gör att standardenheten kan utökas med ytterligare fem platser 

för hårddiskar och med totalt två sådana enheter. Detta ger i sin tur kan ge en total lagrings-

kapacitet på 144 terabyte. Enheten levereras disklös. 

Lynn skriver att enheten kan användas som en fil-, skrivar-, mail-, FTP- eller webbserver. 

Vidare förklarar Lynn att enheten levereras med utmärkta funktioner för felhantering och 

diskåterställning, där feltolerans upprättas med hjälp av Synology Hybrid Raid (SHR), som 
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ser till att upprätthålla integritet för lagrad data i det fall att diskfel uppstår. Med hjälp av 

SHR optimeras enheten gällande lagringskapacitet, men användare kan även konfigurera 

enheten utifrån olika nivåer av RAID skriver Lynn.  

3.2.2 Datalagring i molntjänster 

I detta avsnitt kommer datalagring i molntjänster att undersökas. De valda lösningsmeto-

derna har som tidigare nämnts har alla den egenskapen att datalagring sker på ett sådant sätt 

att svensk lagstiftning gällande datalagring i molntjänster erhålls.  

3.2.2.1 Google Cloud Storage 

Google skriver på hemsidan för Google Cloud Storage [40] att tjänsten ger utvecklare och 

IT-organisationer en hållbar lösning som garanterar mycket hög tillgänglighet genom lag-

ring av data. Enligt Google möjliggör tjänsten lagring av data över hela världen och tillgång 

till denna oavsett mängd och oberoende av tid och rum [48]. Vidare skriver Google att an-

vändare kan utnyttja Googles egna pålitliga och mycket snabba nätverksinfrastruktur för att 

utföra operationer på lagrad data på ett kostnadseffektivt vis. Tjänsten möjliggör hög skal-

barhet då användaren på enkelt vis kan skala upp alternativt ner utrymmet utifrån behov, 

skriver Google. En användare av tjänsten lagrar data i så kallade Buckets, vilket kan beskri-

vas som behållare innehållande obegränsad datamängd eller antal objekt enligt Google.  

Google skriver vidare att tjänsten består av tre olika typer av lagring, varvid vardera bucket 

konfigureras enskilt beroende på vilken lagringstyp användaren önskar. Enligt Google er-

bjuder företaget följande lösningar: 

 Standard Storage 

 

För Standard Storage skriver Google [49] att tjänsten lämpar sig vid lagring av data 

med krav på låg-latenstillgång eller för data som hämtas och används ofta. Vidare 

skriver Google att denna lösning i jämförelse med de två andra som företaget erbju-

der är den med högst grad av tillgänglighet till en kostnad som motsvarar denna för-

del.  

 

 Durable Reduced Availability (DRA) Storage 

Google skriver [50] att DRA möjliggör för användaren att lagra data för en mindre 

kostnad då tekniken som används innebär en lägre grad av tillgänglighet i jämförel-

se med Standard Storage. Google fortsätter med att skriva att lösningen är lämplig 

vid lagring av data som vanligtvis är mycket kostnadskänslig i verksamheter alter-

nativt för applikationer där maximal grad av tillgänglighet inte är prioriterad. Enligt 

Google kan sådana situationer vara vid säkerhetskopiering av data där hög hållbar-

het är en kritisk faktor men högst tillgänglighet inte är att krav.  

 Cloud Storage Nearline 

Google beskriver denna lösning som ”highly available cold storage” [51]. En ut-

veckling av detta är enligt Google en lösning som för en låg kostnad, hög hållbarhet 

och mycket hög tillgänglighet ger ett alternativ för arkivering av data. Google skri-

ver att denna lösning ger användaren tillgång till lagrad data med en medelhastighet 
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på tre sekunder. Google utvecklar sin beskrivning och skriver att tjänsten ger alla de 

fördelar som fås vid lagring av data som inte används regelbundet till den tekniska 

fördelen att lagrad data alltid kan fås tillgång till när det behövs på ett mycket 

snabbt vis.   

3.2.2.2 Microsoft Azure Storage 

Microsoft skriver på sin hemsida att Azure Storage tillhandhåller flexibilitet och hyperskala 

som behövs för att lagra och hämta stora mängder data i organisationer [41]. Microsoft 

skriver att tjänsten erbjuder olika typer av lagring beroende på vilken typ av data som ska 

lagras och till vilket syfte. Vidare skriver Microsoft att tjänsten är mycket skalbar där varje 

användarkonto kan lagra upp till 500 terabyte data. Enligt Microsoft ger en endaste prenu-

meration stöd till upp till 50 lagringskonton. Microsoft skriver vidare att tjänsten är mycket 

pålitlig då Storage replikerar data automatiskt, vilket i sin tur innebär att tjänstens standard 

lagrar tre kopior av datat inom en enda region. Ytterligare funktioner erbjuds av Microsoft 

och benämns som ”georedundans” varvid denna funktion skapar ytterligare tre kopior av 

lagrad data hundratals kilometer bort som därmed ger en högre tillgänglighet och möjliggör 

katastrofåterställning. 

Microsoft skriver vidare om den globala räckvidden som ges vid användandet av tjänsten 

Storage. Storage beskrivs av Microsoft som en tjänst som är tillgänglig i 19 regioner på fyra 

kontinenter. Med hjälp av detta kan användare av tjänsten lagra sina filer där det lämpar sig 

bäst för verksamheten, och uppskalande av utrymme är möjligt lokalt eller över datacenter 

utifrån behov som möjliggör lokalisering av lagrad data närmare brukare av filerna. Micro-

soft skriver att det således erhålls en tillgång till lagrad data med en högre prestanda.  

Den typ av lagring som Azure Storage erbjuder, och som är relevant i sammanhanget för 

den studerade applikationen, är enligt Microsoft följande:  

 Blob Storage 

Microsoft beskriver Blob Storage som lämpligt vid lagring av ostrukturerad data 

och som då exempelvis kan vara dokument och mediafiler [52]. För Blob Storage 

skriver Microsoft att en brukare av tjänsten kan lagra data på ett kostnads- och skal-

barhetseffektiv vis. En användare kan enligt Microsoft genom enkla REST-API:er 

eller rika klientbibliotek enkelt ladda upp, ladda ner samt radera data i blobarna. 

Microsoft skriver vidare att Blob Storage kommer med funktioner i Azure Portal 

som på ett säkert och flexibelt sätt hanterar åtkomst till det lagrade datat. 

För Blob Storage skriver Microsoft vidare att användare kan lagra vilka typer av fi-

ler som helst. Utvecklare för applikationer som lagrar filer kan lasta av hela lag-

ringsinfrastrukturen till Azure och koncentrera sig på att skapa och utveckla appli-

kationer med bra användarupplevelser, skriver Microsoft. Ytterligare verktyg som 

Microsoft erbjuder vid Blob Storage lämpar sig för systemadministratörer som vill 

ha full kontroll på sin lagringsstruktur.  

3.2.2.3 Amazon Simple Storage Service 

Amazon erbjuder tjänsten Amazon S3, vilket står för ”Amazon Simple Storage Service” 

[42]. Amazon beskriver S3 som en lösning för utvecklare och IT-organisationer som kräver 
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lagring av dataobjekt på ett säkert, hållbart och högskalbart vis. Vidare skriver Amazon att 

S3 är enkel att använda då ett enkelt webbserviceinterface medföljer vid köp av tjänsten för 

lagring och återhämtning av data oberoende av tid och rum.  

Amazon skriver vidare att S3 erbjuder olika så kallade ”Storage Classes”, det vill säga lag-

ringstyper, beroende på användarfall och behov. Tjänsten kan användas fristående eller 

tillsammans med Amazon Web Services [53] som är Amazons molnplattform. Amazon 

skriver att S3 totalt levererar tre olika typer av lagringstyper, vilka är följande [54]: 

 Amazon S3 Standard – General Purpose 

Amazon beskriver lagringsalternativet Standard (General Purpose) [54] som en lös-

ning som erbjuder hög hållbarhet, tillgänglighet och prestanda för lagring av objekt 

som hämtas ofta. Vidare skriver Amazon att lösningen lämpar sig för molnapplika-

tioner, dynamiska webbsidor och innehållsdistribution som exempel då låg latens 

och hög genomströmning är egenskaper som förknippas med denna lösning.  

 Amazon S3 Standard – Infrequent Access 

På hemsidan för de olika lagringsalternativen [54] skriver Amazon att Standard (In-

frequent Access) lämpar sig för lagring av data som inte hämtas mycket ofta men 

som kräver snabb tillgång vid behov. Amazon skriver att lösningen erbjuder hög 

hållbarhet, genomströmning och låg latens, varvid denna lösning är särskilt populär 

vid långtidslagring, säkerhetskopiering och lösning för lagring av data vid katastro-

fåterhämtning.  

 Amazon Glacier 

Amazon Glacier beskrivs av Amazon som en säker, hållbar och mycket billig lag-

ringslösning för dataarkivering [54]. Vidare skriver Amazon att en användare kan 

lagra obegränsad mängd data som sällan används och som tål några timmars åter-

hämtningstid.  

3.3 Ekonomisk beskrivning av valda lösningsmetoder 
I detta avsnitt kommer de lösningsmetoderna som identifierats som möjliga lösningsmeto-

der att undersökas. Den ekonomiska undersökning kommer att bestå av granskning av kost-

nader för de olika lösningar som respektive teknik erbjuder utifrån olika funktioner och 

verktyg. Utöver detta kommer utvärdering av eventuella framtida kostnader för respektive 

lösning att göras. 

För att ge en referensram till de kostnader som förknippas med respektive lösning görs en 

exempelberäkning som börjar med att beräkna den totala datamängden per år. Exempelbe-

räkningen utgår från den identifierade växande datamängden á 140 gigabyte per månad 

under tio månader för ett helt år där denna får avse startvärdet för den ökande datamängden. 

Utöver detta utökas denna datamängd ytterligare utifrån att datamängden gradvis ökar för 

varje år. I en artikel som skrivits av Steve Mackie med titeln ”How Fast Is Our Data Volu-

me Growing?” [55] skriver Mackie att datamängden i organisationer årligen ökar med i 

genomsnitt 60 %. Utöver detta omnämns den växande filstorleken i en studie med titeln ”A 
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five-year study of file-system metadata” [56] som gjorts av Nitin Agrawal vid University of 

Wisconsin. Agrawals studie har utförts under fem år där författaren undersökt förändringen 

i filers metadata i ett filsystem. Utifrån Agrawals undersökning visade det sig att filstorle-

ken växte stadigt med cirka 15 % årligen. Därmed kan det förutsättas dessa 15 % utgör en 

del av de 60 % som Mackie angivit som den totala genomsnittligt växande datamängden 

årligen. 

Förutsatt att datamängdsökningen är genomsnittligen totalt 60 % årligen ges en beräkning 

enligt följande formel:  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑚ä𝑛𝑔𝑑 =  1,060 ∗ 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑓ö𝑟 å𝑟𝑒𝑡    (3) 

Formel (3) beräknar den inkommande datamängden som lagras årligen utifrån 60 % total 

datamängdsökning årligen som Mackie identifierat i sin artikel.   

Tabell 3.1. Tabellen illustrerar den totala mängden data som beräknas lagras under de första fem åren. 

År Växande datamängd årligen (gigabyte) Total datamängd (gigabyte) 

0 2240 5240 

1 3584 8824 

2 5734 14558 

3 9175 23733 

4 14680 38414 

 

Utifrån tabell 3.1 beräknas den mängd data som årligen behöver lagras. Startvärdet på den 

tidigare lagrade datamängden uppgår till 3000 gigabyte. Under den första månaden på året 

beräknas inkomma 140 gigabyte data, varvid denna multipliceras med 60 % för årets tio 

månader. Detta innebär att datamängden för det första året är 1400 * 1,6 = 2240 gigabyte 

data som inkommit under det första året och som lagras. Det andra året är det 2240 * 1,6 = 

3584 gigabyte data som inkommit under året och som lagras. I beräkningen som gjorts i 

denna tabell tas ingen hänsyn till alterering av data under denna tidsperiod.  

3.3.1 Lokal datalagring 

I detta avsnitt kommer en ekonomisk undersökning göras för den lösningsmetod som iden-

tifierats för lokal datalagring. Undersökningen kommer att bestå av en exempelberäkning 

av den kostnad som lösningen kommer att generera vid användandet av metoden där beräk-

ningen baseras på dagens datamängd och den identifierade mängden data som applikatio-

nen växer med månadsvis.  

3.3.1.1 Synology DiskStation DS1815+ 

Baserat på en sökning på Prisjakt kostar enheten vid dagen för sökandet (2016-01-13) 8 990 

SEK inklusive moms hos Webhallen. Enheten levereras därmed disklös, varvid användaren 

måste köpa till separata diskar och installera dessa i enheten. Enheten har som standard stöd 

för upp till åtta diskenheter av typen 2,5- eller 3,5-tums SATA II- eller SATA III-

hårddiskar men även SSD.    
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Den totala exempelkostnaden för denna lösningsmetod ges enligt följande: 

 8 990 SEK för enheten. 

 

 Den mest sålda hårddisken hos Webhallen [57] och inom segmentet interna 3.5” 

SATA heter ”HGST Deskstar NAS 4 TB”och består av ett lagringsutrymme på 4 TB 

och kostar dagen för undersökningen (2016-01-13) 1 789 SEK. Webhallen skriver 

att hårddisken passar specifikt som lagringsresurs i NAS-enheter. 

 

Utifrån tabell 3.1 som visar att 38,4 terabyte data behöver lagras om fem år, samti-

digt som marginal tas i beaktning, behövs ett totalt lagringsutrymme om cirka 40 te-

rabyte. Således behövs åtta sådana hårddiskar till att börja med, vilket ger en kost-

nad som motsvarar 8 * 1 789 = 14 312 SEK. Detta ger en total lagringsstorlek på 32 

terabyte.  

 

Därmed behöver systemet utökas med expanderingsenheten som vid dagen för sö-

kandet (2016-01-13) kostar 4 390 SEK hos Webhallen [58]. Utöver detta behöver 

därmed expanderingsenheten utökas med ytterligare två diskar som totalt kostar 2 * 

1 789 = 3 578 SEK. Detta ger en sammanställd kostnad motsvarande 22 280 SEK. 

 

 Den totala kostnaden för uppsättning av enheten blir 8 990 + 22 280 = 31 270 SEK.  

 

 Den totala kostnaden per gigabyte data blir 31 270/40 000 = 0,78 kr/GB. 

 

Tabell 3.2. Tabellen visar initialkostnaden för denna lösningsmetod under de första fem åren. 

År Total datamängd (gigabyte) Kostnad (SEK) 

0 5240 31270 

1 8824 0 

2 14558 0 

3 23733 0 

4 38414 0 

 
Totalt 31270 

 

Figur 3.1 på nästa sida visar den totala kostnaden för denna lösning under de första fem 

åren. 
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Figur 3.1. Figuren visar kostnaden under de kommande fem åren avseende en lokal lösningsmetod. 

Exempelkostnaden som beräknats i denna lösningsmetod avser ett tidsperspektiv på fem år 

för att därmed belysa kostnaden på kort sikt främst. Utifrån detta bör utvärderingen även 

belysa att den kostnad som ovan tagits fram avser en engångskostnad som betalas vid upp-

sättning av enheten för datalagring. För vidare undersökning bör även benämnas att denna 

kostnad inte är den totala kostanden för lösningen då fler aspekter tillkommer. Exempelvis 

bör belysas att lösningen består av ytterligare kontinuerliga kostnader avseende personal-

kostnader för underhåll och administrering av lagringssystemet. Även ytterligare kontinuer-

liga kostnader i form av el- och bandbreddskostnader tillkommer för denna lösning då kun-

den själv tillhandhåller resurserna för datalagring. Utöver detta bör data lagras på ett säkert 

sätt som hindrar obehöriga att få åtkomst till resurserna, varvid kunden måste installera 

lagringssystemet på en säker och skyddad plats, vilket kan ge ytterligare tillökning till de 

kontinuerliga kostnaderna för underhåll. En diskussion av den totala kostnaden för denna 

lösningsmetod ges i analysen. 

3.3.2 Datalagring i molntjänster 

I detta avsnitt kommer en ekonomisk undersökning göras för de lösningsmetoder som ingår 

i datalagring i molntjänster. Undersökningen kommer att utvärdera kostnaden för respektive 

lösningsmetod och för de alternativ som erbjuds. En exempelberäkning kommer att göras 

för vardera lösningsmetod där referensramarna kommer att vara samma ökande datamängd 

och tidsperspektiv som beräknats i tabell 3.1. 

3.3.2.1 Google Cloud Storage 

Google listar på sin hemsida [59] prissättningen för sin tjänst Cloud Storage. På hemsidan 

har Google delat upp respektive tjänst och dess kostnad utifrån de finesser som erbjuds. 

Den aktuella valutakursen vid dagen för författandet av denna text (2015-12-20) används 

för omvandling av priserna till svenska kronor. De datalagringsalternativ som erbjuds av 

Google beskrivs som följande: 

 Standard Storage kostar 0,026 dollar per lagrad gigabyte, vilket enligt aktuell valu-

takurs är cirka 0,21 SEK/Gb och månad. 
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 DRA Storage kostar 0,02 dollar per lagrad gigabyte, vilket enligt aktuell valutakurs 

motsvarar cirka 0,17 SEK/Gb och månad. 

 

 Nearline Storage kostar 0,01 dollar per lagrad gigabyte, vilket enligt dagens valu-

takurs är cirka 0,085 SEK/Gb och månad. 

En förenklad exempelberäkning kommer att ges för vardera lösningsalternativ. Tabell 3.1 

som tidigare visats avser den totala datamängden för vardera år under de första fem åren. 

Utifrån denna har exempelberäkningen för vardera lösningsalternativ gjorts.  

 Standard Storage 

Tabell 3.3. Tabellen visar den totala årskostnaden under de första fem åren för Standard Storage. 

År Total datamängd (gigabyte) Kostnad (SEK) 

0 5240 8030 

1 8824 13957 

2 14118 23441 

3 22589 37505 

4 36143 60008 

 
Totalt 142942 

 

Utifrån tabell 3.3 går det att utläsa att det baserat på en kostnad på 0,21 SEK/gigabyte och 

månad ges en totalkostnad på 142 942 SEK under de fem första åren vid användning av 

denna lösning baserat på en ökande datamängd varje månad multiplicerat med tio månader 

som avser hela årets ökande datamängd för de inkommande filerna. 

 DRA Storage 

Tabell 3.4. Tabellen visar den totala årskostnaden under de första fem åren för DRA Storage. 

År Total datamängd (gigabyte) Kostnad (SEK) 

0 5240 6501 

1 8824 11299 

2 14118 18976 

3 22589 30361 

4 36143 48578 

 
Totalt 115715 

 

Utifrån tabell 3.4 går det att utläsa att det baserat på en kostnad på 0,17 SEK/Gb och månad 

ges en totalkostnad på 115 715 SEK under de fem första åren vid implementering av denna 

lösning baserat på en ökande datamängd varje månad multiplicerat med tio månader som 

avser hela årets ökande datamängd för de inkommande filerna.  
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 Nearline Storage 

Tabell 3.5. Tabellen visar den totala årskostnaden under de första fem åren för Nearline Storage. 

År Total datamängd (gigabyte) Kostnad (SEK) 

0 5240 3250 

1 8824 5649 

2 14118 9488 

3 22589 15181 

4 36143 24289 

 
Totalt 57857 

 

Utifrån tabell 3.5 går det att utläsa att det baserat på en kostnad på 0,085 SEK/Gb och må-

nad ges en total kostnad på 57 857 SEK under de fem första åren vid implementering av 

denna lösning baserat på en ökande datamängd varje månad multiplicerat med tio månader 

som avser hela årets ökande datamängd för de inkommande filerna.  

Figur 3.2 illustrerar kostnaden för respektive alternativ som Google erbjuder under de första 

fem åren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2. Figuren visar den årliga kostnadsutvecklingen för respektive alternativ under de första 

fem åren. 
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3.3.2.2 Microsoft Azure Storage 

 

 Blob Storage 

På hemsidan för Azure Storage [60] listar Microsoft priserna för de alternativ som 

erbjuds, vilka är följande:  

 Lokal redundant lagring (LRS): Flera synkrona kopior av användarens 

data inom ett och samma datacenter. Totalt gör Microsoft tre stycken kopior 

av datat. Kostnaden gäller för 1 upp till 50 TB data och är 0,189 SEK/Gb 

och månad. Microsoft skriver att denna lösning är lämplig för ekonomisk lo-

kal lagring eller uppfyllelse av datastyrningskrav. 

 

 Zonredundant lagring (ZRS): Tre kopior av data lagras på flera datacenter 

i en eller flera regioner. Kostnaden gäller för 1 upp till 50 TB och uppgår till 

0,2323 SEK/Gb och månad. Microsoft skriver att denna lösning är lämplig 

som alternativ för en mer ekonomisk och tåligare lagring för blockblob-

objekt. 

 

 Geografiskt redundant lagring (GRS): Samma egenskaper som för LRS 

plus flera asynkrona kopior till ett andra datacenter hundratals kilometer 

bort. Det totala antalet kopior som erhålls av ens data är sex stycken skriver 

Microsoft. Kostnaden gäller för 1 upp till 50 TB data och uppgår till 0,3716 

SEK/Gb och månad. Microsoft skriver att denna lösning är avsedd för skydd 

mot ett större haveri eller en katastrof i ett datacenter. 

 

 Läsåtkomst till Geografiskt redundant lagring (RA-GRS): Samma egen-

skaper som för GRS plus läsåtkomst till det sekundära datacentret. Totalt gör 

Microsoft sex kopior av datat, varvid Microsoft skriver att lösningen ger läs-

åtkomst till data vid driftstop för maximal tillgänglighet och tålighet. Kost-

naden gäller 1 upp till 50 TB data och uppgår till 0,4715 SEK/Gb och må-

nad. 

Utifrån tabell 3.1 som beräknar den växande datamängden under de första fem åren ges en 

exempelberäkning för vardera alternativ som Azure Storage erbjuder.  

 LRS 

Tabell 3.6. Tabellen visar den totala årskostnaden under de första fem åren för LRS. 

År Total datamängd (gigabyte) Kostnad (SEK) 

0 5240 7227 

1 8824 12562 

2 14118 21097 

3 22589 33755 

4 36143 54007 

 
Totalt 128648 
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Utifrån tabell 3.6 går det att utläsa att det baserat på en kostnad på 0,189 SEK/Gb och må-

nad ges en total kostnad på 128 648 SEK under de fem första åren vid implementering av 

denna lösning baserat på en ökande datamängd varje månad multiplicerat med tio månader 

som avser hela årets ökande datamängd för de inkommande filerna.  

 ZRS 

Tabell 3.7. Tabellen visar den totala årskostnaden under de första fem åren för ZRS. 

År Total datamängd (gigabyte) Kostnad (SEK) 

0 5240 8883 

1 8824 15440 

2 14118 25930 

3 22589 41488 

4 36143 66381 

 
Totalt 158121 

 

Utifrån tabell 3.7 går det att utläsa att det baserat på en kostnad på 0,2323 SEK/Gb och må-

nad ges en total kostnad på 158 121 SEK under de fem första åren vid implementering av 

denna lösning baserat på en ökande datamängd varje månad multiplicerat med tio månader 

som avser hela årets ökande datamängd för de inkommande filerna.  

 GRS 

Tabell 3.8. Tabellen visar den totala årskostnaden under de första fem åren för GRS. 

År Total datamängd (gigabyte) Kostnad (SEK) 

0 5240 14210 

1 8824 24698 

2 14118 41479 

3 22589 66366 

4 36143 106186 

 
Totalt 252939 

 

Utifrån tabell 3.8 går det att utläsa att det baserat på en kostnad på 0,3716 SEK/Gb och må-

nad ges en total kostnad på 252 939 SEK under de fem första åren vid implementering av 

denna lösning baserat på en ökande datamängd varje månad multiplicerat med tio månader 

som avser hela årets ökande datamängd för de inkommande filerna.  
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 RA-GRS 

Tabell 3.9. Tabellen visar den totala årskostnaden under de första fem åren för RA-GRS. 

År Total datamängd (gigabyte) Kostnad (SEK) 

0 5240 18030 

1 8824 31338 

2 14118 52630 

3 22589 84208 

4 36143 134733 

 
Totalt 320939 

 

Utifrån tabell 3.9 går det att utläsa att det baserat på en kostnad på 0,4715 SEK/Gb och må-

nad ges en total kostnad på 320 939 SEK under de fem första åren vid implementering av 

denna lösning baserat på en ökande datamängd varje månad multiplicerat med tio månader 

som avser hela årets ökande datamängd för de inkommande filerna.  

Figur 3.3 illustrerar kostnaden för respektive alternativ som Microsoft erbjuder under de 

första fem åren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3. Figuren visar den årliga kostnadsutvecklingen för de olika alternativen under de första fem åren. 

3.3.2.3 Amazon Simple Storage Service 

Amazon erbjuder sina kunder två geografiska platser för att lagra data i Europa, vilka är 

Frankfurt och Irland. Då Frankfurt är en närmre destination än Irland kommer endast 

Frankfurt att undersökas. Valutakursen som används för omvandling avser den aktuella 

valutakursen vid dagen för författandet av denna text (2015-12-20). Debitering sker enligt 

följande [61]: 

 Standard Storage kostar 0,0319 dollar per lagrad gigabyte, vilket enligt aktuell va-

lutakurs är cirka 0,27 SEK/Gb och månad. 
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 Standard Storage – Infrequent Access kostar 0,018 dollar per lagrad gigabyte, vil-

ket enligt aktuell valutakurs är cirka 0,15 SEK/Gb och månad.  

 

 Glacier Storage kostar 0,0120 dollar per lagrad gigabyte, vilket enligt aktuell valu-

takurs är cirka 0,10 SEK/Gb och månad.  

Utifrån tabell 3.1 som beräknar den växande datamängden under de första fem åren ges en 

exempelberäkning för vardera alternativ som Amazon S3 erbjuder.  

 Standard Storage 

Tabell 3.10. Tabellen visar den totala årskostnaden under de första fem åren för Standard Storage. 

År Total datamängd (gigabyte) Kostnad (SEK) 

0 5240 10325 

1 8824 17945 

2 14118 30138 

3 22589 48221 

4 36143 77153 

 
Totalt 183782 

 

Utifrån tabell 3.10 går det att utläsa att det baserat på en kostnad på 0,27 SEK/Gb och må-

nad ges en total kostnad på 183 782 SEK under de fem första åren vid implementering av 

denna lösning baserat på en ökande datamängd varje månad multiplicerat med tio månader 

som avser hela årets ökande datamängd för de inkommande filerna.  

 Standard Storage - Infrequent Access 

Tabell 3.11. Tabellen visar den totala årskostnaden under de första fem åren för Infrequent Access. 

År Total datamängd (gigabyte) Kostnad (SEK) 

0 5240 5736 

1 8824 9970 

2 14118 16743 

3 22589 26789 

4 36143 42863 

 
Totalt 102101 

 

Utifrån tabell 3.11 går det att utläsa att det baserat på en kostnad på 0,15 SEK/Gb och må-

nad ges en total kostnad på 102 101 SEK under de fem första åren vid implementering av 

denna lösning baserat på en ökande datamängd varje månad multiplicerat med tio månader 

som avser hela årets ökande datamängd för de inkommande filerna. 
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 Glacier Storage 

Tabell 3.12. Tabellen visar den totala årskostnaden under de första fem åren för Glacier. 

År Total datamängd (gigabyte) Kostnad (SEK) 

0 5240 3824 

1 8824 6646 

2 14118 11162 

3 22589 17860 

4 36143 28575 

 
Totalt 68068 

 

Utifrån tabell 3.12 går det att utläsa att det baserat på en kostnad på 0,10 SEK/Gb och må-

nad ges en total kostnad på 68 068 SEK under de fem första åren vid implementering av 

denna lösning baserat på en ökande datamängd varje månad multiplicerat med tio månader 

som avser hela årets ökande datamängd för de inkommande filerna.  

Figur 3.4 illustrerar kostnaden för respektive alternativ som Amazon erbjuder under de för-

sta fem åren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.4. Figuren visar den årliga kostnadsutvecklingen för de olika alternativen under de första fem åren. 

3.4 Säkerhetskopiering 
I detta avsnitt kommer säkerhetskopiering för respektive lösningsmetod att undersökas. 

Undersökningen kommer att utvärdera om vardera lösningsmetod har inbyggda tjänster 

som möjliggör säkerhetskopiering av data, alternativt identifiera säkerhetskopieringsmeto-

der som kan användas. 
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3.4.1 Lokal datalagring 

Som tidigare skrivet vid undersökningen av lösningsmetoden för lokal datalagring förklarar 

Samara Lynn i utvärderingen av DiskStation DS1815+ att enheten levereras med utmärkta 

funktioner för felhantering och diskåterställning. Lynn skriver att enhetens feltolerans upp-

rättas med hjälp av Synology Hybrid RAID (SHR) som ser till att upprätthålla integritet för 

lagrad data i det fall att diskfel uppstår. Med hjälp av denna funktion hanterar enheten data 

på sådant sätt att dataintegritet uppnås. Lynn skriver även att användare som vill kan konfi-

gurera enheten utifrån olika nivåer av RAID. I en artikel som skrivits av Samara Lynn på 

PC Magazine [62] förklarar Lynn skillnaderna mellan de olika nivåerna av RAID. Lynn 

skriver att RAID står för ”Redundancy Array of Independent Disks” och har till uppgift att 

med hjälp av två eller fler diskar att antingen höja prestandan i ett lagringssystem och/eller 

tillhandhålla en nivå av feltolerans i systemet. Feltolerans beskrivs av Lynn som tekniker 

för att tillrätthålla säker hantering av data i hårddiskar som låter hela systemet att fortsätta 

fungera om en eller flera diskar misslyckas.  

Lynn skriver i artikeln om RAID att den vanligaste nivån av tekniken för feltolerans är 

RAID 5. Lynn beskriver RAID 5 som en teknik som tillhandhåller en högre prestanda och 

bättre feltolerans i jämförelse med lägre nivåer av RAID. Lynn skriver vidare att RAID 5 

använder en teknik som fördelar data och paritetsinformation över minst tre diskar, och om 

en disk misslyckas eller om fel uppstår återskapas data från det distribuerade data- och pari-

tetsblocket sömlöst och automatiskt. Fördelen med denna teknik är enligt Lynn att systemet 

fortfarande fungerar även om en disk misslyckas och behöver ersättas. Lynn skriver vidare 

om att denna lösning även möjliggör för en annan teknik som kallas för ”hot-swapping”, 

vilket innebär att om en disk slutar fungera så kan denna bytas ut mot en ny utan att behöva 

stänga av enheten eller hela systemet. Detta möjliggör för användare att fortsätta få tillgång 

till lagringssystemet utan fördröjning vid fel.  

Lynn undersöker vidare i frågan om säkerhetskopiering i lokala datalagringsenheter och 

skriver att RAID inte bör användas som en primär säkerhetskopieringslösning. Istället skri-

ver Lynn att implementering av RAID kan ses som en del av en strategi för säkerhetskopie-

ring och ersätter därmed inte en lösning för säkerhetskopiering. Med bakgrund i detta kan 

en lösning för säkerhetskopiering vara att eventuellt tillhandhålla en helt annan NAS-enhet 

som sekundär lagringsresurs i ett lagringssystem. I detta fall kan den sekundära enheten 

antingen placeras på samma geografiska plats som den primära enheten, alternativt på an-

nan geografisk plats för att öka säkerheten av persistent data vid katastrofer på en geogra-

fisk plats. Sett ur ett kostnadsperspektiv blir denna att införskaffa en liknande sekundär 

enhet som den primära beroende på den datamängd som ska säkerhetskopieras. Ur ett pre-

standaperspektiv skulle dock en sådan lösning innebära att om den sekundära enheten inte 

har direkt läsåtkomst, och om den primära enheten slutar fungera, uppstår samma problem 

som det identifierade med dagens lösning, det vill säga att återläsning från säkerhetskopie-

ringsservern till den primära lagringsenheten kan uppgå till flera veckor.  

Ett alternativ till att säkerhetskopiera data till andra NAS-enheter kan vara att göra säker-

hetskopiering till molntjänster. Vid användning av en sådan lösning erhålls alla fördelar 

som molntjänster erbjuder till en låg kostnad för arkivering av data. 
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3.4.2 Datalagring i molntjänster 

3.4.2.1 Google Cloud Storage 

På sin hemsida skriver Google om Cloud Storage och hur data replikeras [63]. Enligt Goog-

le replikeras data, oavsett val av alternativ för datalagring, över flera datacenter inom en 

och samma region där användare väljer att skapa sina buckets. Med hjälp av detta är det 

inte nödvändigt för en användare som brukar molntjänsten att placera data i en eller flera 

buckets och andra lagringsalternativ än den primära, då det enligt Google redan finns me-

kanismer som säkerställer att data lagras på ett persistent vis. Med hjälp av detta uppstår 

ingen extra kostnad för säkerhetskopiering av data i det fall att den primära datalagringen 

sker i molntjänsten. Dock kan användare öka graden av dataredundans genom att lagra ko-

pior av data i flera buckets av olika alternativ som ytterligare steg i en katastrofhanterings-

strategi. Lösning för detta kan då vara att använda sig av Standard Storage som primärlag-

ring och sedan säkerhetskopiera data till buckets med lagringsalternativet Nearline.  

Molntjänsten kan möjligen användas som säkerhetskopieringslösning i det fall att använda-

ren lagrar data lokalt och vill använda sig av en yttre molntjänst för att säkerställa att data 

lagras på en geografisk plats bortom den primära som ett steg i en katastrofhanteringsstra-

tegi. I det fall att en användare lagrar data lokalt och vill använda sig av molntjänsten är det 

mest lämpliga alternativet enligt Google att använda sig av Nearline Storage som beskrivits 

tidigare. Detta alternativ har beskrivits som utmärkt för dataarkivering och ger därmed en 

lägre tillgång och högre latens i jämförelse med de andra alternativ som erbjuds, och då till 

en kostnad som motsvarar dessa egenskaper. Tidigare har det skrivits att Google debiterar 

användaren 0,01 dollar/Gb och månad (0,08 SEK/Gb och månad enligt växelkursen vid 

dagen för författandet av denna text). Prestandamässigt ger en sådan lösning det återkom-

mande problemet gällande återläsningstid i det fall att all data som lagras i molnet måste 

återläsas till den primära lagringsenheten för att kunna användas. 

3.4.2.2 Microsoft Azure Storage 

Som tidigare skrivits erbjuder Azure Storage olika lagringsalternativ beroende på graden av 

dataredundans en användare efterfrågar. LRS har egenskapen att data består av tre synkrona 

kopior inom ett och samma datacenter, ZRS lagrar tre kopior av data på flera datacenter i en 

eller flera regioner, GRS gör flera synkrona kopior av data inom ett och samma datacenter 

plus flera asynkrona kopior till ett datacenter hundratal kilometer bort, RA-GRS fungerar på 

samma sätt som GRS men ger läsåtkomst till det sekundära datacentret vid driftstopp. 

Olika nivåer av dataredundans kan uppnås med hjälp av de alternativ som Azure Storage 

erbjuder. Därmed behöver inga särskilda åtgärder utföras för att säkerhetskopiera data som 

redan är lagrat i molntjänsten, istället kan användaren betala för de alternativ som sprider ut 

data på flera geografiska platser och gör flera kopior.  

I det fall att data lagras på ett lokalt vis och säkerhetskopiering vill göras med hjälp av Azu-

re Storage är det lämpligaste alternativet för dataarkivering på ett kostnadseffektivt vis att 

använda sig av ZRS för att på så sätt möjliggöra mycket hög dataredundans på arkiverad 

data. Kostnaden för detta alternativ är enligt Microsoft 0,2323 SEK/Gb och månad. Ur ett 

prestandaperspektiv gäller detsamma för denna lösning som för Google Cloud Storage, det 

vill säga att beroende på utformning av lösningen så kan prestanda vid återläsning vara ett 

problem vid misslyckanden. 
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3.4.2.3 Amazon Simple Storage Service 

Amazon skriver på introduktionssidan för S3 [64] att tjänsten uppnår hög tillgänglighet 

genom replikering av data över flera servrar inom Amazons datacenter. Därmed behöver 

inte användaren använda sig av ytterligare datalagringsalternativ i någon av de andra lag-

ringsalternativ som Amazon erbjuder i det fall att grundläggande dataredundans är nog. Om 

en användare vill utöka graden av dataredundans rekommenderar Amazon på sin hemsida 

att använda sig av lagringsalternativet Glacier som fungerar utmärkt för arkivering av data 

till ett mycket lågt pris. Detta alternativ kan fungera som ett ytterligare steg i en katastrof-

hanteringsstrategi. 

Mer utförligt kan ett alternativ för högre dataredundans därmed vara att lagra data i Stan-

dard Storage eller Infrequent Access berorende på den datatyp som lagras och sedan använ-

da sig av Glacier vid sidan av som säkerhetskopieringslösning och därmed erhålla en 

mycket hög grad av dataredundans. Ett ytterligare steg som kan användas i en sådan strategi 

är exempelvis att använda sig av primärlagring av data i Frankfurt och då antingen med 

hjälp av Standard Storage alternativt Infrequent Access och sedan nyttja en säkerhetskopie-

ringslösning i Glacier i Irland till en lägre kostnad.  

I det fall att användaren har ett lokalt lagringssystem och vill ha större dataredundans kan 

denne använda sig av Glacier för att säkerhetskopiera data på ett billigt vis. Ur ett prestan-

daperspektiv gäller detsamma för denna lösning som för Google Cloud Storage och för 

Azure Storage, det vill säga att beroende på utformning av produkten så kan återläsningsti-

den vara ett problem vid misslyckanden. 

3.5 Kvalitetstester 
I detta avsnitt kommer kvalitetstester för respektive identifierad lösningsmetod att utföras. 

Avsnittet börjar med att identifiera kritiska parametrar som bör utgöra testerna vid datalag-

ring. Utifrån dessa parametrar kommer därmed respektive lösningsmetod att undersökas för 

att generera mätdata som senare får utgöra grunden för beslutsfattandet av den mest lämpli-

ga metod som lösning för den givna problemställningen. I det fall att tester inte är möjliga 

att utföra identifieras data för de kritiska parametrarna som motsvarar den eventuella leve-

rantörens distribuerade data. Detta kommer då att framgå tydligt i detta avsnitt. Avsnittet 

avslutas med sammanställning av resultaten från undersökningen av de valda lösningsme-

toderna med avseende på tekniska, ekonomiska och prestandamässiga aspekter. 

3.5.1 Kritiska parametrar 

För att kunna utföra testerna i detta examensarbete bör det först och främst identifieras för 

de kritiska parametrarna som ska undersökas för respektive lösningsmetod. De kritiska pa-

rametrarna utgör de aspekter som kännetecknar vardera metod och som skiljer dessa från 

varandra. Genom test av respektive lösningsmetod utifrån dessa parametrar genereras mät-

data som används för att generera prestanda- och kvalitetsdata. Dessa data visar därmed 

styrkor och svagheter för respektive metod, varvid slutsatser om mest lämpliga lösningsme-

tod kan dras.  

I en artikel skriven av Louis Abate [65] behandlas ett test som gjorts av företaget Nasuni. 

Nasuni har utfört tester på de största publika molnleverantörerna (Amazon, Google och 

Microsoft) och därmed identifierat de viktigaste parametrarna för att testa tjänsterna. Dessa 
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parametrar utgör de kritiska parametrarna som kommer att testas för respektive lösningsme-

tod och är följande: 

 Prestanda – Läs-/skrivhastighet till tjänsten. 

 

 Tillgänglighet – hur ofta data i molnet är tillgängligt. 

 

 Fel – hur stor grad av fel som uppstår i takt med växande datamängd. 

Utöver de ovanstående identifierade parametrarna av Nasuni granskas tjänsterna enligt ned-

anstående punkter för att kunna identifiera lämpligast lösningsmetod: 

 Överskådlighet – hur överskådlig datalagringen är.  

 

 Grad av lätthanterlig lagring – hur lätt det är för en användare att hantera lag-

ringsmediet. 

3.5.2 Synology DiskStation DS1815+ 

Då det inte är möjligt inom examensarbetet att införskaffa enheten och utföra tester, på 

grund av begränsade resurser, kommer mätdata att utgöras av de uppgifter som går att söka 

fram på nätet. Enligt den undersökning av NAS-enheter som Samara Lynn gjort, och som 

tidigare skrivits om i motiveringen av valda lösningsmetoder, har Lynn även utfört enkla 

prestandatester på enheterna som utvärderats. Testerna som utförts [66] avser prestandates-

ter för skrivtid till och läsning från lagringsenheten. Sammanställning av mätdata blir enligt 

Lynns tester därmed följande: 

 Hastighet för filuppladdning: 72 MBps. 

 Hastighet för filnedladdning: 108 MBps. 

 Tillgänglighet: Det finns inget särskilt mätdata för tillgänglighet som enheten er-

bjuder. Enheten är användbar så länge enheten är igång och en anslutning finns till 

denna. 

 Dataredundans: Den dataredundans som fås beror på vilken nivå av RAID som 

implementeras och om användaren väljer att skapa flera kopior av lagrad data ge-

nom att använda sig av säkerhetskopiering till annan enhet alternativt använda sig 

av molntjänster. 

 Överskådlighet och grad av lätthanterlig lagring: Lynn skriver i sina tester att 

enheten kommer med ett överskådligt och lättanvändligt gränssnitt där användaren 

kan se alla filer och hantera enheten. Då enheten inte kan testas fysiskt av studen-

ten och det inte går att finna särskild data för hur växande datamängd hanteras och 

hur systemets belastning hanteras kan ingen specifikt granskad mätdata presenteras 

i denna aspekt. Dock består enheten av ett traditionellt filsystem vilket innebär att 

samma begränsningar som dagens implementerade lösning fås. 

3.5.3 Google Cloud Storage 

Google skriver på sin hemsida [67] att användare kan utföra prestandatester via kommandot 

”gsutil perfdiag” via en kommandotolk på sin bucket. Testet mäter genomsnittlig hastighet 

för uppladdning och nedladdning av 10 filer till och från Google Cloud Storage. Testet 
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genererar även en procentsats på graden av tillgänglighet. Förutsättningarna för testerna har 

utförts enligt följande: 

 10 filer á 1 megabyte med en total storlek på 10 megabyte laddades upp och hämta-

des. Intervallet är var tredje timme under en hel dag vilket totalt innebär åtta tester. 

 

 Alla buckets är lokaliserade i Västeuropa. 

 

 Uppkopplingstypen är 100 Mbit/s bredband. 

 

 Enligt bredbandskollen.se har en mätning av bredbandshastigheten för testdatorn in-

för varje test genererat ett medelvärde för nedladdningshastigheten på 40,50 Mbit/s 

och ett medelvärde för uppladdningshastighet på 13,84 Mbit/s. 

Resultat av testerna gav följande mätdata: 

 Standard Storage 

Tabell 3.13. Tabellen visar medelvärdet för mätdata under ett dygns test för Standard Storage 

Skriv Läs Tillgänglighet Fel 

5,73 MBps 6,08 MBps 100% 0% 

 

 DRA 

Tabell 3.14. Tabellen visar medelvärdet för mätdata under ett dygns test för DRA. 

Skriv Läs Tillgänglighet Fel 

3,01 MBps 6,14 MBps 100% 0% 

 

 Nearline 

Tabell 3.15. Tabellen visar medelvärdet för mätdata under ett dygns test för Nearline. 

Skriv Läs Tillgänglighet Fel 

4,31 MBps 2,99 MBps 100% 0% 

 

3.5.4 Microsoft Azure Storage 

Microsoft erbjuder användare att ladda ner ett analysprogram med namnet ”Azure Thro-

ughput Analyzer”. Programmet analyserar prestanda, tillgänglighet och felgrad vid lagring 

av data i Azure Storage. Testet utfördes enligt följande parametrar: 

 10 filer á 1 megabyte med en total storlek på 10 megabyte laddades upp och hämta-

des. Intervallet är var tredje timme under en hel dag vilket totalt innebär åtta tester. 
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 Blobben som data lagras i är lokaliserade i Centralamerika då gratisversionen endast 

tillåter denna geografiska lagringsplats. 

 

 Uppkopplingstypen är 100 Mbit/s bredband. 

 

 Enligt bredbandskollen.se har en mätning av bredbandshastigheten för testdatorn in-

för varje test genererat ett medelvärde för nedladdningshastigheten på 40,50 Mbit/s 

och ett medelvärde för uppladdningshastighet på 13,84 Mbit/s. 

 

Resultatet av testerna är följande: 

 

Tabell 3.16. Tabellen visar medelvärdet för mätdata under ett dygns test för Azure Storage. 

Skriv Läs Tillgänglighet Fel 

6,71 MBps 6,61 MBps 100% 0% 

 

3.5.5 Amazon S3 

CloudHarmony [68] tillhandhåller tester via webben för Amazon S3 genom uppladdning av 

ett antal filer till de olika lagringstyperna som erbjuds. Följande parametrar utgör grunden 

för testerna: 

 10 filer á 1 megabyte med en total storlek på 10 megabyte laddades upp och hämta-

des. Intervallet är var tredje timme under en hel dag vilket totalt innebär åtta tester. 

 

 Blobben som data lagras i är lokaliserade i Centraleuropa då gratisversionen endast 

tillät denna geografiska lagringsplats. 

 

 Uppkopplingstypen är 100 Mbit/s bredband. 

 

 Enligt bredbandskollen.se har en mätning av bredbandshastigheten för testdatorn in-

för varje test genererat ett medelvärde för nedladdningshastigheten på 40,50 Mbit/s 

och ett medelvärde för uppladdningshastighet på 13,84 Mbit/s. 

Resultat av testerna gav följande mätdata: 

 Standard Storage 

Tabell 3.17. Tabellen visar medelvärdet för mätdata under ett dygns test för Standard Storage. 

Skriv Läs Tillgänglighet Fel 

5,79 MBps 7,12 MBps 100% 0% 
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 Infrequent Access 

Tabell 3.18. Tabellen visar medelvärdet för mätdata under ett dygns test för Infrequent Access. 

Skriv Läs Tillgänglighet Fel 

4,31 MBps 5,77 MBps 100% 0% 

 

 Glacier 

Tabell 3.19. Tabellen visar medelvärdet för mätdata under ett dygns test för Glacier. 

Skriv Läs Tillgänglighet Fel 

3,93 MBps 3,84 MBps 100% 0% 
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4 Resultat 

Resultatet av undersökningen som gjorts i kapitel 3 för respektive metod har bestått av tek-

nisk beskrivning, ekonomisk undersökning samt prestanda- och kvalitetstester. En sam-

manställning av resultat ges i detta kapitel. 

 Synology DiskStation DS1815+ 

För denna metod har det tidigare skrivits i avsnittet avseende teknisk beskrivning att enhe-

ten lagrar data lokalt med hjälp av NAS-tekniken. Samara Lynn skriver i undersökningen 

av denna enhet [47] att denna har ett mycket användarvänligt och överskådligt grafiskt an-

vändargränssnitt som gör det enkelt för användaren att överblicka och utforska i enheten.  

Kostnaden för denna lösningsmetod har undersökts avseende en femårsperiod med en väx-

ande datamängd på 60 % årligen och med en startkapacitet på 3 terabyte. Den totala kost-

naden för uppsättning av enheten visade sig vara 31 270 SEK. Den totala kostnaden per 

lagrad gigabyte undersöktes till totalt 0,78 kr/Gb. Den ekonomiska undersökningen som 

gjordes belyste även det faktum att den kostnad som identifierats avser en engångskostnad 

som betalas vid uppsättning av enheten för datalagring. Ytterligare kostnader som bör be-

räknas för att ge den totala kostnaden under fem år för användning av denna lösningsmetod 

består av personalkostnader för underhåll och administrering av lagringssystemet. Även 

ytterligare kontinuerliga kostnader i form av el- och bandbreddskostnader tillkommer för 

denna lösning då kunden själv tillhandhåller resurserna för datalagring. Utöver detta bör 

data lagras på ett säkert sätt som hindrar obehöriga att få åtkomst till resurserna, varvid 

kunden måste installera lagringssystemet på en säker och skyddad plats, vilket kan ge ytter-

ligare tillökning till de kontinuerliga kostnaderna för underhåll. 

Prestandamässigt uppgår läs- och skrivhastigheten från och till enheten enligt Lynns tester 

till 108 MBps respektive 72 MBps. Dessa tester har utförts genom att överföra olika stora 

filer till lagringsmediet som befinner sig i samma nätverk. I detta fall har ingen beaktning 

tagits för överföring av filer från lagringsmediet till en klient utanför nätverket, varvid des-

sa tester inte kan jämföras med de för datalagring i molntjänster. 

 Google Cloud Storage 

 

 Enligt tabell 3.3 visar en ekonomisk undersökning att lagring av data i Stan-

dard Storage under en femårsperiod uppgår till 142 942 SEK. Prestandates-

terna visade att medelvärdet för skrivhastigheten uppgick till 5,73 MBps och 

att medelvärdet för läshastigheten uppgick till 6,08 MBps. 

 

 Tabell 3.4 visar att lagring av data i DRA under en femårsperiod uppgår till 

115 715 SEK. Prestandatesterna visade att medelvärdet för skrivhastigheten 

uppgick till 3,01 MBps och att medelvärdet för läshastigheten uppgick till 

6,14 MBps. 

 

 Tabell 3.5 visar att lagring av data i Nearline under en femårsperiod uppgår 

till 57 857 SEK. Prestandatesterna visade att medelvärdet för skrivhastighe-
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ten uppgick till 4,31 MBps och att medelvärdet för läshastigheten uppgick 

till 2,99 MBps. 

 

En utvärdering av tjänsten visade att data lagras på ett lätthanterligt och överskådligt 

vis via ett grafiskt webbaserat användargränssnitt. 

 

 Microsoft Azure Storage 

 

 Enligt tabell 3.6 visar en ekonomisk undersökning att lagring av data i LRS 

under en femårsperiod uppgår till 128 648 SEK. Prestandatesterna visade att 

medelvärdet för skrivhastigheten uppgick till 6,71 MBps och att medelvärdet 

för läshastigheten uppgick till 6,61 MBps. 

 

 Tabell 3.7 visade att lagring av data i ZRS under en femårsperiod uppgår till 

158 121 SEK. Samma värden för prestandan gäller som för LRS. 

 

 Tabell 3.8 visade att lagring av data i GRS under en femårsperiod uppgår till 

252 939 SEK. Samma värden för prestandan gäller som för LRS. 

 

 Tabell 3.9 visade att lagring av data i RA-GRS under en femårsperiod upp-

går till 320 939 SEK. Samma värden för prestandan gäller som för LRS. 

 

En utvärdering av tjänstens struktur och tydlighet visade att data lagras på ett lätt-

hanterligt och överskådligt vis via ett grafiskt webbaserat användargränssnitt 

 

 Amazon S3 

 

 Enligt tabell 3.10 visar en ekonomisk undersökning att lagring av data i 

Standard Storage under en femårsperiod uppgår till 183 782 SEK. Prestanda-

testerna visade att medelvärdet för skrivhastigheten uppgick till 5,79 MBps 

och att medelvärdet för läshastigheten uppgick till 7,12 MBps. 

 

 Tabell 3.11 visade att lagring av data i Infrequent Access under en femårspe-

riod uppgår till 102 101 SEK. Prestandatesterna visade att medelvärdet för 

skrivhastigheten uppgick till 4,31 MBps och att läshastigheten uppgick till 

5,77 MBps. 

 

 Tabell 3.12 visade att lagring av data i Glacier under en femårsperiod uppgår 

till 68 068 SEK. Prestandatesterna visade att medelvärdet för skrivhastighe-

ten uppgick till 3,93 MBps och att medelvärdet för läshastigheten uppgick 

till 3,84 MBps. 
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Figur 4.1. Figuren visar prestanda för de undersökta molntjänsterna. X-axeln motsvarar skrivhastigheten, y-

axeln motsvarar läshastigheten. 
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5 Analys och diskussion 

Examensarbetet har utförts med bakgrund i en problemställning som behandlar ämnet data-

lagring för applikationen Vklass. I inledningen för denna rapport har det skrivits att det i 

dagsläget inkommer ett stort antal filer till applikationen, vilka laddas upp av elever och 

lärare på lärplattformen. All inkommande data till applikationen i form av elevers och lära-

res filer lagras permanent i en lokal server som är lokaliserad i en serverhall i Stockholm. 

Det problem som identifierats med nuvarande implementerad datalagringslösningen är att 

den lokala servern som inkommande data lagras i växer för var dag som går utan särskild 

struktur, varvid filerna lagras i en och samma mapp. Ägaren av problemställningen har 

därmed efterfrågat en lösning som innebär en mer effektiv lagring av data på ett kostnads- 

och prestandaeffektivt vis samtidigt som filerna ska lagras med tydlig struktur och på ett 

överskådligt vis. 

De metoder som undersökts i detta arbete har delats upp i två områden, varvid den första är 

lokal datalagring och den andra är datalagring i molntjänster. Tidigare har det skrivits att 

datalagring lokalt inte uppfyller dagens krav på den växande datamängden som omfattar 

organisationer i dagens informationssamhälle, varvid en undersökning av alternativa data-

lagringsmetoder i molntjänster identifierats och undersökts i arbetet. För att bistå undersök-

ningen av alternativa lösningsmetoder med en större bredd har även alternativa metoder för 

lokal datalagring gjorts, varvid det under arbetet identifierats att datalagring kan ske lokalt 

med hjälp av NAS-tekniken. 

Utifrån undersökningen av lokala lagringsmetoder och identifiering av datalagring i NAS-

enheten som Samara Lynn identifierat [37] som den bästa i kategorin ”Expandable SMB 

NAS” har undersökningen av denna lagringsmetod gjorts. Datalagring i denna lösning inne-

bär att lagra data på en lagringsenhet som är kopplad till ett nätverk där användare kan få 

tillgång till denna lagringsresurs. Därmed liknar denna lösningsmetod dagens implemente-

rade lösning för datalagring, men består av skillnaden att företaget då köper in och installe-

rar systemet själva. Med hjälp av denna lagringslösning får användaren en mycket hög kon-

troll över sitt data då denne har full kontroll över vart data lagras och hur denna är struktu-

rerad i lagringsmediet. Detta kan jämföras med datalagring i molntjänster som innebär att 

användaren har mindre kontroll över lagrad data då dessa lagras i stora datacenter med of-

tast icke specificerad geografisk lokalisering. 

Med bakgrund i den ekonomiska undersökningen som gjorts av denna lagringsmetod visade 

det sig att uppsättning av systemet innebär en låg kostnad, varvid det endast uppstod en 

engångskostnad vid installation av systemet. Den totala uppsättningskostnaden blev därmed 

mycket lägre sett över en femårsperiod i jämförelse med de andra undersökta lösningsme-

toderna. Dock har det tidigare skrivits att denna typ av lösning består av fler kostnader to-

talt än enbart för uppsättning av systemet. Metoden må vara billig vid uppsättning avseende 

en femårsperiod, men till denna kostnad tillkommer ytterligare kontinuerliga kostnader som 

utgör den totala kostnaden för systemet under driften. Dessa kontinuerliga kostnader avser 

personalkostnader för drift och underhåll av system samt även kostnader för lagring av en-

heten på ett säkert vis så att obehöriga inte ska få åtkomst till enheten. Utöver dessa kostna-

der tillkommer även kostnader vid behov av tillförsel av ytterligare lagringsutrymme till 
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systemet som innebär större investeringar i fler enheter. Även kostnader för el- och band-

breddskostnader tillkommer.  

Utöver det faktum att systemet måste sättas upp i en säker miljö som hindrar obehöriga att 

få åtkomst till enheten bör ägaren även betänka det faktum att enheten måste lagras på ett 

sätt som skyddar enheten från yttre katastrofer som exempelvis brand och stöld. Därmed 

tillkommer ytterligare eventuellt höga kostnader för att lagra enheten på ett säkert vis. Även 

lagstiftning för datalagring bör upprätthållas, varvid ägaren måste planera enhetens lokali-

sering som upprätthåller lagstiftningen. 

Tidigare har det skrivits att det ur ett skalbarhetsperspektiv oftast är olämpligt att använda 

sig av lokala lagringslösningar då dessa oftast saknar graden av skalbarhet som molntjäns-

ter erbjuder. Med detta menas att användaren först och främst måste köpa in mer utrymme 

än denna behöver och installera dessa för framtida bruk, varvid resurser investeras i förskott 

och blir liggandes i väntan på att användas. Detta innebär även att när systemet börjar upp-

nå den maximala kapaciteten för utrymme måste användaren investera i ytterligare resurser 

för att utöka systemets kapacitet och för att därmed uppnå de ständigt växande kraven på 

mer utrymme för lagring av data.  

Vidare innebär självförvaltade lagringslösningar att användaren kontinuerligt måste utvär-

dera och planera hur datamängden växer samt utöka systemresurserna utifrån dessa planer. 

Detta tillför därmed ytterligare tidsödande arbete som många organisationer behöver plane-

ra för om denna typ av kompetens inte är befintlig.  Detta kan jämföras med enkelheten 

som fås av lagring av data i molntjänster där användare enbart betalar för den datamängd 

som de använder samtidigt som skalning upp och ner sker automatiskt och där inga för-

skottsinvesteringar i dyr och krävande utrustning sker. Som tidigare nämnt stödjer Edholm 

och Malm i sin c-uppsats denna aspekt då författarna skriver i sitt arbete att datalagring i 

molntjänster innebär en högre flexibilitet och lägre kostnad då användaren enbart betalar 

för det utrymme som används. 

Utöver ovanstående aspekter som genomsyrar den undersökta lokala lagringsmetoden bör 

nämnas att dataredundans måste utvärderas och planeras för. Till skillnad från lagring av 

data i molntjänster som oftast replikerar data flera gånger innebär datalagring i en lokal 

lagringsenhet att dataredundansen som standard är mycket låg. Om inga särskilda meka-

nismer tas till hand vid lagring av data innebär det att det endast finns en uppsättning av 

datat som lagras. För att uppnå en hög grad av dataredundans måste därmed användaren 

utnyttja metoder för att öka denna grad samt upprätta strategier vid större katastrofer som 

kan innebära en risk gällande kravet på persistent data. I det fall att användare lagrar data i 

ett lokalt lagringsenhet måste ytterligare tekniker i form av säkerhetskopieringsstrategier tas 

till för att öka graden av dataredundans. Detta innebär att användaren måste använda sig av 

ytterligare tekniker för att replikera lagrad data.  

Tidigare har det skrivits att lösning för säkerhetskopiering antingen avser säkerhetskopie-

ring av data till ett annat lokalt lagringssystem som utgör ett sekundärt lagringsmedium 

alternativt säkerhetskopiering till en molntjänst. Att använda sig av en sekundär lokal lag-

ringslösning för dataredundans innebär dock att ett ytterligare system måste sättas upp och 

underhållas samt att den dubbla kostnaden uppstår vid denna metod då två system utgör det 

fullständiga lagringssystemet. Därmed tillkommer samma underhållskrav i det sekundära 
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lagringssystemet som för det primära lagringsystemet. Utöver detta måste betänkas att lag-

ringssystemen bör separeras geografiskt för att minska risken för dataförlust vid katastrofer, 

vilket ger ytterligare ökande kostnader. I det fall att åtkomst inte är möjligt till det sekundä-

ra lagringssystemet uppstår samma prestandabegränsningar vid återläsning av data som 

dagens implementerade lösning. För denna aspekt uppfylls inte kravet på förbättrad pre-

standa med hjälp av en lösningsmetod. 

I det fall att dataredundans vill uppnås genom användning av säkerhetskopiering till moln-

tjänster kan detta innebära en lägre kostnad för att arkivera data samtidigt problem som 

uppstår vid haveri i det primära lagringssystemet kan hanteras. Om en situation uppstår där 

säkerhetskopian måste användas och om denna inte kan användas direkt från det sekundära 

lagringsmediet utan istället måste återläsas ger detta samma prestandabegräsningar som för 

dagens lösning. Användaren måste i detta fall även lagra data med samma struktur i de båda 

systemen för att direktanvändning av det sekundära lagringsmediet ska vara möjligt, vilket i 

vissa fall kan anses omöjligt då alla system ser olika ut.  

Med bakgrund i ovanstående analys av en lokal lagringsmetod anses det att metoden i sig 

kan vara billigare att sätta upp men att det under ett längre tidsperspektiv innebär att under-

håll och planering av lagringssystemet blir mer kostsamt och avancerat. Utöver detta lagras 

filerna i den lokala metoden på samma sätt som idag, det vill säga på ett traditionellt filsy-

stem vilket i sin tur inte löser kraven på överskådlighet och struktur. På grund av ytterligare 

begränsningar som lösningen tillför anses inte metoden lösa den givna problemställningen 

på ett satisfierande vis varvid denna inte kommer att utgöra den valda lösningsmetoden för 

examensarbetet. Slutsatsen av detta kan styrkas ytterligare av det faktum att Edholm och 

Malm i sitt arbete reflekterar och når fram till slutsatsen om att informationsmängden är 

tillräckligt stor idag och organisationers krav på en smidig, effektiv, billig och lätthanterlig 

datalagring inte uppfylls av lokala lagringsmetoder till skillnad från vad molntjänster kan 

erbjuda. 

Vid undersökning av lösningar för datalagring i molntjänster identifierades de tre största 

aktörerna på marknaden utifrån en studie som gjorts av undersökningsbolaget Gartner. I 

den undersökning som Gartner gjort identifierades Google Cloud Storage, Microsoft Azure 

Storage och Amazon Simple Storage Service (S3) som de tre största leverantörerna av data-

lagring i molnet. Utvärdering av metoder för datalagring i molntjänster utgjordes därmed 

utifrån dessa tre aktörer. Undersökningen av dessa aktörer fokuserade på teknisk- ekono-

misk- och prestanda- samt kvalitetsmässig undersökning.  

Tidigare har det skrivits att molntjänster är billiga lösningar i jämförelse med lokala system 

för datalagring. Tjänsten erbjuds av stora aktörer som underhåller stora datacenter varvid 

användare kan köpa lagringsutrymme. Aktörerna ansvarar därmed för all typ av underhåll, 

säkerhet och tillgänglighet av data som lagras och har på grund av detta oftast tillräckliga 

resurser för att lagra data på ett mer säkert och billigt samt tillgängligt vis än vad de flesta 

lokala lagringssystem kan uppnå. Tjänsterna innebär hög skalbarhet där användaren enbart 

betalar för det utrymme som används.  

Då data som lagras i molntjänster innebär lägre grad av kontroll av datat för användaren 

kan detta ibland ses som ett problem vid lagring av känsligt data. För att säkerställa att data 

hanteras på ett säkert vis och att brott mot lagstiftning inte uppstår kan användare utforma 
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avtal som reglerar vart och hur data lagras samt hanteras. De undersökta leverantörerna för 

lagring av data i molnet har alla den gemensamma egenskapen att data kan väljas att lagras 

inom Europa, varvid europeisk lagstiftning för datalagring gäller samtidigt som avtal kan 

skrivas med leverantören som reglerar säkerheten ytterligare. 

Den ekonomiska undersökningen för respektive lösningsmetod som gjorts visade att det för 

samma typ av funktionalitet som respektive alternativ leverantören erbjuder inte fanns stora 

skillnader för den löpande månadskostnaden. Kostnaderna kan dock variera beroende på 

graden av dataredundans som användaren ämnar att uppnå. 

Då Vklass lagrar filer som ingår i skolutbildningen är det av högsta prioritet att data bevaras 

på ett persistent vis och med högsta säkerhet för att lärplattformen ska kunna brukas av 

kommuner och skolor inom rådande lagstiftning. Vid val av Google Cloud Storage erbjuder 

leverantören en grundläggande dataredundans som innebär replikering av data över flera 

datacenter inom en och samma region. För att öka graden av dataredundans ytterligare kan 

användaren exempelvis lagra data i Standard Storage och använda sig av Nearline Storage i 

ytterligare buckets för att erhålla en mycket hög grad av dataredundans. En liknande analys 

och utvärdering kan även göras för Amazon S3 genom användning av Standard Storage för 

primärlagring och Glacier för säkerhetskopiering.  Dessa lösningar innebär dock att data 

lagras i behållare som vardera behöver hanteras separat varvid krav på hantering och un-

derhåll av vardera bucket växer. Detta säkerställer även inte möjligheten av läsåtkomst till 

den andra bucketen vid haveri eller katastrofer, till skillnad för vad exempelvis Azure Sto-

rage RA-GRS kan erbjuda. 

Utifrån de undersökningar som gjorts för respektive lösningsmetod för datalagring i moln-

tjänster visade prestandatester som utfördes att skillnaden mellan respektive leverantör av-

seende läs- och skrivhastighet inte bestod av några större skillnader, varvid prestandatester-

na inte kan utgöra grunden för analys av slutgiltig lösningsmetod. Prestandatesterna som 

utförts kan anses inte vara omfattande nog för att kunna visa en marginell skillnad mellan 

respektive lösningsmetod och detta då på grund av begränsade resurser inom arbetet.  

Då de utförda prestandamätningarna inte anses omfattande nog fokuserar de beslutsgrun-

dande prestandamätningarna på ett prestandatest [69] som datalagringsföretaget Nasuni 

utfört. I rapporten för prestandatestet har Nasuni utvärderat tjänsterna för datalagring i mol-

net som Google, Amazon och Microsoft erbjuder. Nasuni skriver i sammanfattningen för 

testet att Microsoft Azure Storage vinner över de två andra aktörerna avseende prestanda. 

De kritiska parametrarna som legat till grund för undersökningen är enligt Nasuni funktio-

nalitet, det vill säga vad varje tjänst erbjuder, pris för respektive tjänst, samt prestanda som 

undersöker hur väl tjänsten fungerar. 

Nasuni skriver i rapporten att respektive leverantör erbjuder liknande funktionalitet, det vill 

säga att alla tillåter skapandet av behållare för lagring av dataobjekt, skriva objekt till dessa 

behållare, läsa objekt från behållarna samt radering av objekt. Utifrån detta möjliggör där-

med respektive metod lagring av data på ett överskådligt och lätthanterligt vis. Användare 

kan lagra data i olika behållare och dela upp dessa utifrån valfri metadata, alternativt lagra 

all data i en och samma behållare. Därmed uppfyller respektive undersökt metod det faktum 

att data lagras på ett överskådligt och lätthanterligt vis. 
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Med bakgrund i den ekonomiska undersökningen som gjorts i arbetet har det visat sig att de 

respektive metoderna för lagring av data i molntjänster inte skiljer sig i särskilt stora sum-

mor gällande kostnaden för tjänsten. Därmed blir valet av lagringsmetod från leverantörer-

na närliggande avseende kostnad för tjänsten vid undersökning av likande förutsättningar 

för datalagring. Detta är något som Nasunis test stöjder ytterligare då det skrivs att skillna-

derna i kostnad för respektive tjänst är minimal och skiljer sig marginellt. Vidare skriver 

Nasuni i sin rapport att detta medför att prestanda blir den aspekt som avgör vilken leveran-

tör som vinner titeln som bäst på marknaden för public cloud-lagring. 

De prestandatester som Nasuni utfört utgår från tre viktiga aspekter. Dessa är hastighet, 

tillgänglighet och skalabilitet. För hastighetstesterna skriva/läsa/radera data har dessa be-

stått av filer av storlekarna 1 KB, 10 KB, 100 KB, 1 MB, 10 MB, 100 MB, 1 GB. De olika 

nivåerna av samtidighet består av olika antal trådar; 1, 10, 25, 50. Testet som Nasuni utfört 

anses mer tillförlitligt än det som utförts i detta examensarbete då företaget besitter resurser 

som möjliggjort att tester avseende hastighet utförts under 12 timmar med hjälp av multipla 

testmaskinsinstanser och flera icke-seriella testrundor för att reducera möjligheten att yttre 

nätverksproblem ska påverka resultatet.  

Tester för tillgänglighet har utförts av Nasuni på respektive leverantör under en 30-

dagarsperiod och har enligt Nasunis rapport bestått av utvärdering av tjänsternas svarstid 

vid en enkel skriv-/läs-/raderingsoperation under ett 60-sekundersintervall. Skalabilitetstes-

terna som Nasuni utfört beräknar hur väl leverantörernas tjänster opererar när antalet objekt 

växer. Nasuni skriver i sin rapport att denna aspekt oftast är akilleshälen för leverantörerna 

när antalet objekt i en behållare växer till hundratalas miljoner. Vidare skriver Nasuni att 

graden av skalbarhet och att systemet fortfarande opererar mycket väl är av högsta prioritet 

för användare som lagrar stora mängder objekt och data. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1. Figuren visar Microsoft Azure Storage övertag gällande skrivandet av data till behållare i tjänsten. 

Värdena för respektive leverantör avser skrivhastighet till tjänsten i MB/s. Bildkälla: [70] 

Nasuni skriver i sin rapport att tester för skrivande av filer av storleken 1 MB eller mindre 

till behållarna i Azure Storage slog konkurrenterna i testet. Detta går att se i figur 5.1. Vida-

re visar Nasunis hastighetstester vid skrivande av filer större än 1 MB till behållarna att 

Amazon S3 ledde över sina konkurrenter. Detta är dock något som inte väger tyngre än det 
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faktum att Azure Storage leder vid skrivande av filer lika med eller mindre än 1 MB i detta 

fall eftersom att filer som uppladdas till Vklass oftast består av dokument av storleken 1 

MB eller mindre, varvid Azure Storage anses som mest lämpligt avseende skrivhastighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.2. Figuren visar hur Microsoft leder över sina konkurrenter gällande läsande från behållarna av filer 

mindre än 100 KB samt den marginella skillnaden i jämförelse med Amazon vid filer av storleken 100 KB. 

Värdena för respektive leverantör avser läshastighet från tjänsten i MB/s. Bildkälla: [70] 

Enligt hastighetstesterna avseende läsande från vardera leverantör visade det sig enligt Na-

suni att Microsoft vinner över sina konkurrenter vid läsande av filer mindre än 100 KB, 

vilket går att se i figur 5.2. En marginell skillnad i läshastigheten uppstår mellan Microsoft 

och Amazon vid läsning av filer större än 100 KB. Vidare skriver Nasuni att Amazon vin-

ner över konkurrenterna vid läsande av filer av storleken 1 MB eller större. Även i detta fall 

kan det anses att resultatet gällande Microsoft övertag vid läsning av filer från behållarna 

som mest relevant då det som tidigare nämnts handlar om filer mindre än 1 MB som laddas 

upp på Vklass. 

Nasuni testar även hastigheten för radering av objekt i behållarna hos vardera leverantör 

och skriver ”Microsoft’s real performance superiority is seen in the delete benchmark: it is 

more than twice as fast at deleting files as Amazon and nearly 5x as fast as Google. Differ-

ent CSPs implement delete in different ways. Some CSPs acknowledge the delete and then 

do the work in the background. Others do the actual delete operation before responding to 

the request. This could explain some of the results in this benchmark.”.  

Avseende tillgänglighet skriver Nasuni i rapporten att tester visade att Amazon och Micro-

soft genererade nästintill identiska mätvärden gällande tillgänglighet under en 30-

dagarsperiod. Amazon gav ett medelvärde gällande svarstid på 0,1 sekunder, för Microsoft 

var denna 0,14. Google visade sig överstiga detta värde med cirka 0,4 sekunder, vilket går 

att urskilja i figur 5.4. 
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Figur 5.3. Figuren visar medelvärdet för svarstiden för respektive leverantör. Värdena för respektive leveran-

tör avser medelvärdet för svarstiden i millisekunder enligt Nasuni. Bildkälla: [69] 

Skalabilitetstesten för respektive leverantör visade enligt Nasuni att Amazon hade en rela-

tivt lågt variation och högst grad av medelhastighet för skrivande. Dock visade det sig att 

Amazon var den enda leverantör som gav skrivfel vid testerna. Nasuni skriver vidare att 

trots det faktum att Microsoft visade sig ha högst variation vid skalabilitetstesterna så kom 

leverantören på andra plats med avseende på medelhastighet för skrivande samt noll fel vid 

skrivande till och läsande från behållarna.  

Slutsatsen för testet som Nasuni utfört på de tre största leverantörerna visar att Microsoft 

Azure Storage är den bästa leverantören för publik molnlagring av data för året 2015. Na-

suni skriver att Microsoft konsistent under testet visat sig operera bättre än Amazon och 

Google. Vidare skriver Nasuni att Microsoft under testerna tillhandhållit bäst hastighet gäl-

lande små- och medelstora filer, och i många fall har den slagit sin största konkurrent Ama-

zon med det dubbla. Dock visade testerna att Amazons tjänst levererade bättre medelhas-

tighet för skriv- och läsoperationer för stora och mycket stora filer. Detta är dock inget som 

väger särskilt tungt i detta arbete då det som tidigare nämnts inte anses relevant att beakta 

detta faktum eftersom Vklass oftast får in filer i form av dokument med en storlek mindre 

än 1 MB. Vidare skriver Nasuni att skillnaden mellan Amazon och Microsoft gällande till-

gänglighet är tillräckligt liten för att inte innebära en större inverkan på resultatets helhet 

och att Google även i detta fall ligger långt efter med en tillgänglighet fem gånger sämre än 

sina konkurrenter. Med bakgrund i dessa resultat och slutsatser korar därmed Nasuni Mic-

rosoft Azure Storage till vinnaren av testet för bästa publika molnleverantör. 

Vid undersökning av molnlagringsmetoderna visas att alla leverantörer erbjuder hög grad 

av skalbarhet, men att Microsoft Azure Storage anses som tydligast för användaren då val 

av lagringsmetod består av graden av dataredundans som vill uppnås. För Amazon och Go-

ogle har det tidigare skrivits att leverantörerna replikerar data över olika datacenter, dock 

framgår inte hur många kopior och över hur många datacenter data replikeras. Vid val av 

Microsoft Azure Storage får användaren en mycket högre grad av kontroll då användaren 

vet exakt hur många kopior av sitt data som skapas och hur dessa distribueras över Micro-

softs datacenter.  

En ytterligare aspekt som är värd att benämnas är att Azure Storage erbjuder alternativet 

georedundans med läsåtkomst (RA-GRS), vilket innebär att användaren får läsåtkomst till 
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replikerad data vid haveri i ett datacenter. Detta eliminerar därmed nertiden för applikatio-

nen vid större katastrofer samtidigt som prestanda för återläsning till den primära lagrings-

behållaren elimineras. Till skillnad från Amazon och Google ger Azure Storage RA-GRS 

en mycket hög grad av dataredundans av ett alternativ och inget behov av flera alternativ 

för maximal dataredundans behöver användas. Detta medför då mindre underhåll och han-

tering av behållaren som lagrar data än om metoden behövde använda sig av flera behållare 

med olika typer av lagring. Utifrån analysen som visat att Azure Storage anses lösa pro-

blemställningen på bästa sätt ger även tjänsterna som Azure Storage erbjuder en ytterligare 

anledning till varför Azure Storage slår sina konkurrenter och anses som lämplig som lös-

ningsmetod för den givna problemställningen.  

En beräkning av den ekonomiska nyttan som den valda lösningsmetoden ges i kontrast till 

dagens implementerade lösning. Beräkningen avser en femårsperiod med mängden data vid 

start bestående av 3 terabyte och en växande datamängd på 60 % årligen. Den totala kost-

naden för dagens lagringslösning utgår ifrån den totala datamängden för de första fem åren 

som beräknats i tabell 3.1 och ger därmed följande tabell:  

Tabell 5.1. Tabellen visar den totala kostanden som fås vid lagring av data enligt dagens implementerade 

lösning under en femårsperiod med en växande datamängd och en kostnad på 3 SEK/Gb och månad. 

År Total datamängd (gigabyte) Kostnad (SEK) 

0 5240 114720 

1 8824 199392 

2 14118 334867 

3 22589 535788 

4 36143 857260 

 
Totalt 2042027 

 

Utifrån tabell 5.1 som visar den totala kostnaden under en femårsperiod för dagens imple-

menterade lösning och i jämförelse med den totala kostnaden för det dyraste lagringsalter-

nativet som Azure Storage erbjuder (RA-GRS) under en femårsperiod beräknas den sänkta 

kostnaden procentuellt under denna tidsperiod. Genom att först beräkna det totala skill-

nadsbeloppet och dela det med kostnaden för dagens implementerade lösning bevisas att 

det dyraste alternativet för datalagring som Microsoft erbjuder sänker kostnaden för Vklass 

datalagring med totalt 84 % under de första fem åren. Figur 5.4 på nästa sida illustrerar den 

årliga kostnaden för dagens implementerade lösning och RA-GRS under de kommande fem 

åren. 
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Figur 5.4. Figuren illustrerar kostnaden för respektive lagringslösning under de kommande fem åren. 
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6 Slutsatser 

Med bakgrund i analysen i föregående avsnitt visade det sig att en lokal datalagringslösning 

inte uppfyllde kraven för att utgöra den valda lösningsmetoden för den givna problemfor-

muleringen. Istället analyserades hur väl de identifierade metoderna för datalagring i moln-

tjänster kunde uppfylla kraven för att identifieras som lösning för den givna problemformu-

leringen.  

Utifrån kraven om hög skalbarhet, låg kostnad, överskådlighet och lätthanterlig administra-

tion av lagringsystemet undersöktes respektive molnlagringsmetod. De prestandatester som 

gjordes i arbetet visade ingen större skillnad gällande prestanda för respektive leverantör. 

En undersökning av kostnaderna för respektive metod visade att det för liknande förutsätt-

ningar gällande datalagring inte skiljde särskilt mycket gällande kostnad. Det visade sig 

även att respektive metod hanterade data på ett överskådligt och lätthanterligt vis då data 

lagrades i behållare. Graden av överskådlighet bestäms av hur användaren av tjänsten vill 

organisera sitt data, där valet antingen kan vara att lagra alla objekt i en och samma behålla-

re, alternativt skapa olika behållare utifrån olika metadata.  

Då analysen visade att det inte gick att finna särskild stora skillnader utifrån den undersök-

ning avseende ekonomiska och kvalitetsmässiga aspekter som gjorts av metoderna för 

molnlagring av data analyserades ett test som företaget Nasuni gjort på Amazon, Microsoft 

och Google. Testet visade att Microsoft vann över sina konkurrenter i de flesta kritiska 

aspekter som undersökts. Utifrån detta test och det faktum att Microsoft ger användaren 

högst kontroll över lagrad data samtidigt som tjänster erbjuds för maximal tillgång till data 

anses denna metod som den mest lämpliga för lösning av den givna problemställningen. 

Beroende på den grad av dataredundans som vill uppnås ger Microsoft användaren möjlig-

heten att välja olika lagringsalternativ till en mycket låg kostnad.  

För att ge en tydlig ekonomisk motivering avseende fördelen med den identifierade lös-

ningsmetoden i jämförelse med dagens implementerade lösnings för datalagring kan det 

konstateras utifrån analysen att det dyraste lagringsalternativet som Azure Storage erbjuder, 

det vill säga RA-GRS, sänker kostnaden för Vklass datalagring med totalt 84 % under de 

första fem åren.  

Studenten kan avslutningsvis för detta arbete föreslå fortsatt arbete avseende granskning för 

huruvida molntjänster kan användas ytterligare än enbart för molnlagring av inkommande 

data. Under arbetets gång har det visat sig att de stora molntjänsteleverantörerna, och då 

särskilt Microsoft Azure, är mycket solida, säkra och kostnadseffektiva lösningar för lag-

ring av data och driftsättning av applikationer. Med bakgrund i detta kan användning av 

molntjänster i stora delar av organisationen möjligtvis leda till högre grad av tillgänglighet, 

säkerhet, redundans, prestanda- och kostnadseffektivitet än vad som erhålls idag för appli-

kationen och verksamheten i stort. 
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