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Abstract 

Today’s digitalization and growing number of web-based applications increase the 

performative demands put on relational databases. Traditionally, relational 

databases have been an infallible solution to any data storage requirement, but with 

greater amounts of data needing to be stored – this is no longer the case. In addition 

to this, relational databases face shortcomings working in distributed environments, 

which is a prerequisite heavily linked to management of large datasets. This has led to 

an increase of non-relational databases, the newer of which are more commonly 

known as NoSQL-databases. Apart from representing different strengths and areas 

of expertise, NoSQL-databases are collectively designed to handle large amounts of 

data much more efficiently than their relational counterparts. However, recent 

studies show that abandoning relational databases completely is a fool’s errand, 

seeing as they still remain as the most viable option in most situations. This study 

aims to facilitate the process of determining which type of NoSQL-database is best 

suited as a replacement for an existing relational database, or whether a replacement 

is warranted at all. To do so, I isolate organizational and technological factors that 

together help evaluate an existing relational database’s compability in its 

organizational context. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Datalagring de senaste tjugo åren, inklusive allra flesta verksamheter i dagsläget, har 

dominerats av den relationella modellen och de relationella databashanteringssystem som 

bygger på denna modell (Nance et al. 2013). Dess popularitet och övertygande volym av 

användare talar inte endast om den relationella databasens effektivitet, utan även om dess 

simplicitet och tillämpbarhet i flestas verksamheters arbetsprocesser. Sadalage och Fowler 

(2013) styrker dessa påståenden samt tillägger några av de tekniska faktorer som banat väg 

för den relationella databasens väg till toppen. Dessa inkluderar concurrency control, 

persistent data och integration av flera applikationer mot en och samma databas, där alla 

döms vara viktiga beståndsdelar när man talar om datalagring. Dessa begrepp kommer 

förklaras senare. En av anledningarna till varför relationella databaser i vida drag lyckas är 

på grund av standardiseringen av att mestadels kunna tillhandahålla dessa tekniska 

kärnaspekter (Sadalage och Fowler, 2013, s.19; Codd, 1981). Till följd av detta har 

databasarkitekter och utvecklare kunnat utgå från samma modell och applicera den i många 

olika projekt och tillämpningar. Oberoende av vilken typ av databashanteringssystem 

utvecklare väljer ser grundstrukturen och kärnfunktionaliteten likadan ut. 

Det har dock hänt en hel del inom informationssystem de senaste två årtiondena. Dagens 

sociala nätverk och det faktum att vi tillbringar mer och mer av vår tid på nätet sätter stor 

press på system och dess lagringskapacitet då den gränslösa mängden av användarprofiler, 

inlägg, bilder och dylikt är minst sagt påtaglig för tillhörande databassystem (Jing et al. 2011; 

Moniruzzaman & Hossain 2013). För att bemöta detta lagringskrav menar Sadalage och 

Fowler (2013) att kluster, alltså distribution av arbetsbörda mellan olika datorer i ett 

databassystem, är den smartaste och mest kostnadseffektiva lösningen. Tyvärr är 

traditionella relationella databaser typiskt belägna på en singulär server och kostnaden att 

migrera till kluster blir hög på grund av både licenskostnader och tid. Andra alternativ skulle 

innebära replikering och/eller synkronisering av vederbörande databaser men då måste man 

ta ställning till frågan om consistency mot availability (Brewer, 2000), något som tas upp 

senare i uppsatsen.      

”Not Only SQL”, förkortat NoSQL, refererar till en grupp databastyper med olika 

datamodeller och olika funktionsområde där den enda gemensamma nämnaren är att ingen 

av dem är relationell. Icke-relationella databaser har funnits vid ända sedan 1960-talet, 

exempelvis hierarkiska databaser, nätverksdatabaser samt objekt-orienterade databaser, 

men har inte populariserats förrän på senare tid då webbaserade jättar såsom Facebook och 

Google börjat använda NoSQL (Mohan 2013). Idag skiljer man på nyckelvärdesdatabaser, 

kolumnbaserade databaser, dokumentdatabaser samt grafdatabaser, där respektive 

databastyp är bäst lämpad olika problemområden. Dessa databastyper, och hur 

organisationer kan till sin fördel integrera dem i symbios med relationella databaser, 

kommer jag gå djupare inpå i kommande kapitel. I kontrast till relationella databaser är 

flertalet NoSQL-databaser väldigt anpassningsbara till klusterlösningar och har, som svar på 

den ovan nämnda problematiken relationella databaser har inom detta område, uppkommit i 



 

5 

 

takt med den växande datamängden som moderna informations- och webbsystem erfordrar 

idag (Sadalage och Fowler, s. 10). Vidare är NoSQL, precis som namnet antyder, icke 

relationell och undkommer nackdelar som relationella databaser traditionellt inneburit, 

exempelvis problemet med ”impedance mismatch” som jag kommer diskutera närmre i 

senare kapitel (Chen & Huang 1996). Till yttermera visso menar Leavitt (2010) i sin artikel 

att relationella databaser fungerar bäst i samband med strukturerad data. Är data 

ostrukturerat (bilder och video), behov av uppskalning för stort, eller processen att anpassa 

datainnehåll efter förkonstruerade tabeller för komplext, finns det numera andra gångbara 

alternativ. “NoSQL databases are starting to gain market traction” (Leavitt 2010, s.13). 

1.2 Problemformulering 

Trots den genomslagskraft icke-relationella databaser har haft de senaste åren är deras 

popularitet relativt låg och endast ett fåtal företag har faktiskt anammat dem (DB-Engines 

databaspopularitets ranking, mars 2017). Icke-relationella databaser täcker stora 

användningsområden och överglänser de traditionella SQL-databaserna i vissa avseenden, 

men trots detta är antalet användare förvånansvärt lågt. En bidragande faktor till denna 

statistik tror jag inte bara härstammar från en allmän okunskap om icke-relationella 

databaser, utan även en oklarhet av var de icke-relationella databaserna platsar i det 

moderna databassystem-arkitekturen. Med hänsyn därtill uppdagas ett behov för 

organisationer att kunna bedöma när implementation av icke-relationella databaser skulle 

vara fördelaktigt. 

Den frågeställning jag ämnar besvara, och som lägger grunden för min uppsats 

utvärderingsmodell, är således:  

    

• Vilka är de huvudsakliga faktorerna att ta hänsyn till vid utvärdering av en relationell 

databas och med vilka icke-relationella databaslösningar kan man bemöta dessa 

faktorer? 

1.3 Syfte 

Syftet med min studie är delvis att förespråka samt belysa de fördelar icke-relationella 

databaser medför, men främst göra det lättare för företag och organisationer att avgöra om 

implementation av icke-relationella databaser skulle hjälpa effektivisera deras lagrings- samt 

arbetsprocesser. Samtidigt producerar jag ett fundament som framtida forskning kan bygga 

vidare på.  

1.4 Avgränsning 

Med hänsyn till både tekniska- samt organisatoriska faktorer som spelar in vid utvärdering 

av en organisations databaslösningar finns det många outforskade infallsvinklar som grundar 

sig på situationen i vilken organisationer befinner sig i. Mitt empiriska material utgår endast 

från en bråkdel av den studerade IT-konsultföretagets databaser och representerar således 

endast en av dessa situationer. Ytterligare avgränsar jag mig genom att enbart studera de 

faktorer som avser lämplighet av implementation av icke-relationella databaser, och kan 
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därmed inte följa upp mina slutsatser om huruvida sådan implementation i efterhand var 

lyckad med eget empiriskt samt beslutsgrundande material. 
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2. Metod 

I detta avsnitt redogör jag för studiens utförande och de tillhörande aktiviteter som jag fogat 

till mitt uppsatsarbete. Redogörelsen inkluderar, och tar hänsyn till, både min 

litteraturinsamling samt de processer som utgjort fallstudien. Avsnittet belyser vilka metoder 

som använts för insamling och val av material, samt vilka av dessa som ligger till grund för 

min analys och tolkning av det utvalda materialet. 

Först redovisar jag för vald vetenskaplig metodik och ansats. Därefter formulerar jag 

forskningsetiska ställningstaganden och presenterar processen för litteraturinsamling samt 

analys av relaterad forskning med hänsyn till tillhörande metodik. Slutligen summerar jag de 

processer som kantat min fallstudie och kritiserar de metodval som ägt. 

2.1 Vetenskaplig metod och ansats 

Månader innan examensarbetets startskott visste jag redan i stora drag vilken typ av uppsats 

och studie jag ville genomföra. Jag visste på ett ungefär vad jag ville göra och hur jag skulle 

göra det. Trots mina tankar varken var detaljrika eller validerats som giltigt ämnesförslag var 

bilden av metodiken, alltså hur jag skulle gå tillväga, rätt tydlig. I takt med konstruerandet av 

min ämnesidé, där studiens syfte samt frågeställning äntligen fick sättas i ord, kunde jag 

konstatera att jag var tvungen att producera något slags empiriskt material för att 

kompensera för avsaknaden av omfattande forskning inom området. Empirin, som i mitt fall 

motsvarades av fallstudien hos ett väl etablerat IT-konsultföretag, skulle tillsammans med 

resultat från relaterad forskning vara essentiell för mitt arbete att uppnå det uttalade syftet. 

I enlighet med den utläggning Yin (2011) gör stämmer min fallstudie skräddarsytt in hans 

definition av kvalitativa studier. Fallstudien har utförts på plats nära det undersökta 

studieobjektet, den har ägt rum i ett väl avgränsat område och jag har exklusivt kollat på 

interna sammanhang och strukturer. Dessa sammanhang och strukturer har sedermera 

baserats på kvalitativt data, då intervjuer och möten för att kartlägga gemensamma 

organisatoriska faktorer har legat i fokus. Intervjuerna har enligt ett kvalitativt 

förhållandesätt varit osystematiska och semi-strukturerade, och ämnat ge en förståelig bild 

över rådande situation. Som hjälp på traven utgick jag även från en lathund om kvalitativ 

intervjumetodik (Hedin, 1996). Ytterligare kan uttryckas att mitt arbete har varit för att 

identifiera tekniska faktorer, men som även dessa hjälpt till att producera ett kvalitativt 

resultat.     

Den valda metodiken grundar sig på en induktiv ansats vars datainsamling ämnar bidra 

till att skapa en utvärderingsmodell om genomgående mönster av organisatoriska och 

teknologiska aspekter i en organisation (Thomas, 2006). Fallstudien, i kombination med 

relaterad forskning, har tillsammans skapat ett ramverk som tydliggör underliggande 

struktur av organisatoriska och teknologiska aspekter, men som endast representerar ett 

enskilt fall. I följande avsnitt beskriver jag hur detta fall studerats, och redovisar den 

litteraturinsamling som kompletterat mina observationer. 
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2.2 Forskningsetiska ställningstaganden 

Under tiden för studiens utförande har alla forskningsrelaterade aktiviteter skett med hänsyn 

till de fyra huvudkrav på forskningsetik såsom definierade enligt Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1990). Detta har försäkrat att den forskning som 

bedrivits varit av hög kvalitet och riktat in sig på väsentliga frågor. Individer som inkluderats 

i min forskning har varken utsatts för förödmjukelse eller kränkning. 

Informationskravet anser att forskaren skall informera aktörer berörda av forskningen om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Detta uppfylldes dels genom presentation av mitt 

förelagda studiesyfte mot fallstudiens uppgiftslämnare, men även genom upplysning av 

gällande deltagarvillkor mot undersökningsdeltagare. Samtliga intervjurespondenter blev 

varse om sina rättigheter i samband med deltagande och upplysta angående vilken roll de 

spelade i forskningsprocessen. 

Samtyckeskravet innebär att samtliga uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare måste 

ge samtycke för sin medverkan. Samtycket inhämtades av alla inkluderade deltagare utan 

kontakt med eventuella föräldrar och/eller vårdnadshavare då alla inblandade varit av 

myndig ålder. Vidare förklarades att allt deltagande skedde på deltagares villkor och kunde 

avbrytas närsomhelst. Ingen individ valde att avbryta sitt deltagande. 

Enligt konfidentialitetskravet har alla uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares 

personliga uppgifter hemlighållits. På så sätt kan deltagare ej identifieras av utomstående och 

deras identitet förblir censurerade. Intervjurespondenters namn har fingerats och ersatts 

med bokstäver för att kunna särskilja respondent från respondent. Dessa bokstäver har ingen 

koppling till respondentens namn eller identitet. 

Slutligen har samtliga uppgifter som insamlats av uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare, i enlighet med nyttjandekravet, endast används i enlighet 

med studiens direkta forskningssyfte. Nyttjandekravet innebär att uppgifter som 

insamlats för forskningsändamål ej får användas eller utlånas för kommersiellt bruk 

eller andra icke-vetenskapliga syften.      

2.3 Litteraturinsamling 

För att bemöta och följa upp bredden av mitt uttalade syfte var jag tvungen att hämta 

information från flera håll. Desto fler informationskällor desto fler infallsvinklar, vilket i sin 

tur leder till ett mer välformulerat resultat. Jag anser att ett bra och genomtänkt resultat 

erfordrar verklighetsförankring, en förankring som, med kritiskt utvalda källor, knyter 

samman mina observationer från fallstudien med resultat från relaterad forskning. Källkritik 

har därför spelat en genomgående roll i min litteraturinsamling, där jag i enlighet med 

CRAAP-testet samlat in information (Olsson, 2017). Testet avser analys av innehållets 

aktualitet och bedömning av huruvida litteratur är utdaterad eller ej, jämförelse av den valda 

litteraturens relevans mot mitt problemområde, bedömning av huruvida författare är en 

auktoritet inom forskningsområdet och upphovsman/organisation är legitim, analys av 

litteraturens passform i mitt arbete och dess kontext, samt hänsynstagande av innehållets 

eventuella objektivitet och/eller subjektivitet. De sökord som använts har därför haft en 

mycket målinriktad underton, dels för att navigera bland all ny forskning inom NoSQL men 
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likväl för att hitta forskning som uppfyller CRAAP-testets samtliga kriterier. Sökord 

innefattar bl. a: ”NoSQL analysis”, ”SQL evaluation”, ”distributed systems”, ”NoSQL/SQL 

query-languages”, ”assessing the relational model”, och ämnade, i kombination med 

välkända forskares artiklar i stora tidningsjournaler, ge en god grund för källkritik.   

Med utgångsläge i Google Scholar har jag använt både Umeås samt Göteborgs 

universitetsbibliotek. Då jag ofta suttit och arbetat på plats i biblioteket i Göteborg föll det 

naturligt att använda information som fanns på plats. Teorins innehåll är av mångfacetterad 

natur eftersom jag använt både litteratur om icke-relationella databaser likväl som 

information om relationella för att kunna bilda mig en tillräckligt bred uppfattning. Den ena 

änden av spektret i denna uppfattning kantas av att kunna identifiera vilka element i ett 

relationellt databassystem som är relevanta vid utvärdering och jämförelse, medan den andra 

änden innehåller kunskapen om till vilken grad och situation man kan tillämpa olika NoSQL-

databaser. Balansen inom detta spektrum har genomsyrat min litteraturinsamling och legat 

lika mycket till grund för resultatet i min fallstudie, som hörnsten till min 

utvärderingsmodell.  

Avsaknaden av tidigare forskning som täcker in mitt specifika forskningsområde har varit 

stor, dels på grund av bristande dokumentation hos organisationer som implementerat 

NoSQL, men även med tanke på ämnets unga ålder. Jag har därför fått undersöka äldre 

forskning som behandlat utvärdering av den relationella modellen samt relationella 

databashanteringssystem, då dessa är så pass vedertagna att man numera inte utvärderar 

dem lika ofta. Vidare har jag använt mig av information ur böcker såväl som vetenskapliga 

artiklar. Den statistik jag valt att inkludera har varit uppdaterad och relevant, då min 

huvudsakliga källa till statistik kontinuerligt samlar in och jämför antal uppskattade 

användare av varje databashanteringssystem. Denna mätning avser hur ofta ett 

databashanteringssystem nämns i utannonserade tjänster, antal tekniska diskussioner om 

systemet, antal google-sökningar och intresse för systemet samt relevans i sociala nätverk 

(DB-Engines, mätmetoder, 2017).  

2.4 Utformning av fallstudie 

I nära kontakt med en av IT-konsultföretagets verkställande direktörer, som också agerade 

min uppdragsgivare, tillbringade jag ca 6 veckor innan- och utanför kontoret. Under min tid 

på företaget fick jag möjligheten att lära känna både deras personal och veta mer om de 

kunder de arbetade med, en lärdom som gav mig god uppfattning av deras arbetsprocesser. 

Dessa arbetsprocesser, i kombination med deras tekniska behov, kom till att ligga grund för 

de uttalade krav som vilade på mitt uppdrag. Uppdraget var att undersöka huruvida 

användningen av en icke-relationell databas skulle vara gynnsammare för en av IT-

konsultföretagets kunder istället för den redan existerande relationella databaslöningen samt 

att identifiera vilken NoSQL-databas som skulle passa in i kundens verksamhet bäst. Den 

redan existerande relationella databaslösningen, härefter kallad måldatabasen, används av 

kundens dataanalytiker för att samla in och jämföra data samt dra statistiska slutsatser. Det 

blev därför viktigt att komplettera eventuellt datamaterial jag fått med intervjuer med dessa 

analytiker för att lyfta fram både tekniska och organisatoriska aspekter.   
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I följande avsnitt summerar jag i stora drag de arbetsprocesser som kantat min fallstudie, 

hur dessa var utformade och hur övergripande jag valde att genomföra mitt arbete. 

2.4.1 Intervjuer 

Intervjuer har skett löpande under de 6 veckor jag tillbringat på företaget. Till störst del har 

dessa varit med min uppdragsgivare, men även med kunder till IT-konsultföretaget. Genom 

att intervjua dataanalytiker som jobbar mot måldatabasen ökade min förståelse av 

kringliggande arbetsprocesser och personerna bakom dessa. Syftet med intervjuerna har 

varit att kartlägga relevanta arbetssätt, eventuell existerande kompetens inom icke-

relationella databashanteringssystem, önskningar och förväntningar av ett 

databashanteringssystem samt övriga organisatoriska faktorer och behov. Samtliga 

intervjuer har varit kvalitativa och innehöll frågor utifrån en semi-förkonstruerad struktur 

där intervjuobjektet i stora drag fick beskriva sina arbetsuppgifter. 

 Respondenterna i mina intervjuer har antingen arbetat med drift och förvaltning av 

måldatabasen eller i direkt koppling via informationssystem. Utöver min uppdragsgivare, var 

tre av respondenterna dataanalytiker hos kundföretaget. Den sista var en konsult från IT-

konsultföretaget som delvis hade hand förvaltning av måldatabasen, men även förvaltning av 

informationssystemet dataanalytikerna använde. Tre av respondenterna var män, en var 

kvinna. De initiala respondenterna valdes ut av min uppdragsgivare, medan jag specifikt bad 

om att få träffa de resterande två. Anledningen till detta var att jag under min första intervju 

fick reda på att det fanns ytterligare dataanalytiker som arbetade mot måldatabasen. Den 

första intervjun pågick ca 60 minuter medan resterande intervjuer knappt översteg 40 

minuter.   

Respondent Kön Arbetsuppgift(er) Erfarenhet Intervjulängd 

A Man Dataanalys 12 år 57 min 

B Kvinna Dataanalys 4 år 36 min 

C Man Dataanalys 20 år 31 min 

D Man Systemförvaltning, 

Utveckling 

10 år 38 min 

Figur 1. Tabell över intervjurespondenter. 

De frågor som ställdes till dataanalytikerna på kundföretaget var baserade på ett 

intervjuunderlag jag hade arbetat fram innan den första intervjun, se bilaga 1. Underlaget 

utgick från Hedins (1996) lathund om kvalitativa intervjuer men följdes aldrig till punkt och 

pricka. Istället agerade underlaget riktlinje under intervjuerna och hjälpte mig att komma 

ihåg allt jag ville få ut av varje intervju. Min intervju med respondent D följde inte detta 

underlag och hade därför ingen förkonstruerad struktur. De frågor som ställdes under 

samtliga intervjuer var väldigt öppna i sina formuleringar där jag uppmanade 

respondenterna att fritt beskriva sina arbetsuppgifter. Vidare frågade jag hur länge de hade 

haft liknande arbetsuppgifter som de hade i dagsläget, samt huruvida de hade hört talas om 

icke-relationella databaser sen tidigare. Dessa frågor kom att bli relevanta för studien då jag 

bättre kunde ta ställning till existerande kompetens hos personal bakom arbetsprocesserna 

mot måldatabasen. 
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Med hänsyn till de forskningsetiska aspekterna har intervjurespondenternas namn 

fingerats. Respondentens arbetsuppgifter och år av erfarenhet förblir verkliga eftersom de är 

relevanta både för studiens legitimitet och vid beaktande av existerande organisatoriska 

faktorer. Intervjuer med respondenter A, B och C spelades in och transkriberades för att ge 

mig ett skriftligt underlag att jämföra och identifiera liknande mönster hos respondenternas 

svar. Intervjun med respondent D var väldigt spontan och saknade därav samma 

förberedelse.     

 

2.4.2 Datamaterial  

I takt med växande förståelse av personalens arbetssätt och företagets organisatoriska behov, 

ökade även min uppfattning av de tekniska krav en ny databas skulle behöva uppfylla. Under 

den initiala uppdragsbeskrivningen hade jag fått en helhetsbild i form av en illustrerad 

presentation av den databas IT-konsultföretagets kunder arbetade mot. I denna framgick det 

hur man använde sig av databasen, dess roll i kringliggande databassystem, och vilka 

uppgifter som lagrades. Efter mitt andra möte med uppdragsgivare fick jag ett utdrag av 

måldatabasen i ”CSV”-format, alltså formatet ”Comma-separated value” som bl. a används i 

Microsoft Excel. Utdraget tillät påbörjad utvärdering av vilka datatyper som skulle behöva 

lagras, en god uppfattning om datamängd, samt hur databasen var internt strukturerad. I 

åskådliggörande syfte skapade jag ett ER-schema över databasens tabeller och struktur för 

att underlätta mitt arbete (se bilaga 2). Datamaterialet kompletterades delvis av förklarande 

beskrivningar med uppdragsgivare, men även med illustration över hur arbetet med 

datamaterialet ser ut i praktiken. 

Allt empiriskt material kommer i senare avsnitt styckas upp och kategoriseras utifrån vilka 

faktorer de representerar. Detta betyder att material från exempelvis intervjuer, där 

respondenters svar bidrog till bredare förståelse av verksamhetens organisatoriska faktorer, 

kommer behandlas med övrigt organisatoriskt material. ER-schemat och CSV-utdraget 

tillåter analys som främjar uppfattning om tekniska faktorer, och kommer således tillhöra 

kategorin tekniska faktorer. Övrigt empiriskt material, som exempelvis systemverktyg, 

kommer diskuteras under egen rubrik. Organisatoriska såväl som tekniska faktorer beskrivs i 

kommande kapitel. 

2.5 Metodkritik 

Studiens utformande ger utrymme för välriktad kritik. Denna kritik behandlar de metodval 

och tillvägagångssätt som tillsammans bildat studiens skapandeprocess. Genom att analysera 

styrkor och svagheter bakom respektive aktivitet bidrar jag till ökad förståelse för studiens 

resultat och förfaringssätt. Följande stycken tar kritisk granskning och applicerar det på mina 

metodval. Vidare uttrycker kritiken, till viss mån, en analytisk förklarning till varför valda 

metoder sett ut som de gör samt förslag på alternativa tillvägagångssätt. 

2.5.1 Fallstudie 

Enligt tidigare nämnd metodbeskrivning passar studiens syfte och problemformulering in på 

en kvalitativ och induktionsbaserad approach. För att, enligt problemområdets formulering, 

kunna kartlägga tekniska- samt organisatoriska faktorer behövde existerande litteratur 

kompletteras med en egen empirisk källa. Denna empiri har därför, i enlighet Robert K. Yin 
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(2011), tagit formen av den hos en kvalitativ fallstudie. Fallstudier är i allmänhet traditionella 

verktyg för att systematiskt belysa särdrag och mönster i organisatoriska miljöer och har, 

enligt min personliga åsikt, lyckats med detta i denna studie. P. Repstad (1999) menar att det 

finns svårigheter med att okritiskt dra allmänna slutsatser från en unik fallstudies resultat. 

Eftersom studiens syfte är att benämna faktorer som spelar in vid utvärdering av en 

relationell databas innebär detta ett behov av generaliserande som är svårt att göra utifrån en 

enda fallstudie. Kvalitativa fallstudier måste därför komma i kvantitet för att, på betryggande 

sätt, kunna dra legitima slutsatser angående problemformuleringar av detta omfång. 

Vidare kritik kan riktas mot min fallstudie och dess rådande situation under dessa sex 

veckor. Min tid på IT-konsultföretaget definieras av det utvärderingsarbete jag bedrivit mot 

deras kunder och några av de systemverktyg kunderna använder i sin verksamhet. Då det 

finns en avsaknad av uppdaterad litteratur som behandlar utvärdering av relationella 

databassystem fick jag snäva mitt omfång och endast fokusera på en av kundernas 

relationella databaser. Denna avgränsning berodde även till stor del av tidsbrist. Kritik kan 

därför riktas mot mitt val av fallstudie, då det faktum att alla fallstudier är unika i samband 

med bristfällig empiri hos forskning som behandlat liknande fall, gör det problematiskt att 

producera ett välförankrat resultat.  

Jag vill även formulera mer välriktad och specifik kritik mot min fallstudie samt det 

företag jag utförde min fallstudie hos. Det fanns, under de sex veckorna jag var i kontakt med 

företaget, stora kommunikationssvårigheter och missförstånd. Dels var jag ansvarig för några 

av dessa missar men i flesta fall handlade det om min kontaktpersons hektiska schema och 

oförmåga att avvara tid för min fallstudie. I efterhand vore det varit bäst om fallstudien 

kunde genomförts hos ett annat företag då jag varken fick möjligheten att träffa dem ofta 

eller det material som till en början hade utlovats. Resultatet, och således anledningen 

bakom min kritik, blev därför inte lika välutformat och detaljerat som jag hade velat. 

2.5.2 Forskningsanalys 

Trots att, med utgångspunkt i välformulerade kriterier på källkritik, var det inte alltid lätt att 

bedöma huruvida innehållet uppfyllde relevansaspekten såsom uttalad i CRAAP-testet. 

Problemet var inte att hitta forskning relaterat till relationella- samt icke-relationella 

databaslösningar, utan snarare forskning som efter analys kunde anses relevant till mitt 

specifika problemområde. Som ett resultat av detta var min litteraturinsamling till en början 

väldigt bred vilket gav till följd en hel del sållningsarbete, något som var väldigt bra i 

kunskapsbildande syfte men även tidskonsumerande i studiens tidiga faser. Ett alternativt 

tillvägagångssätt hade varit att lagt denna process innan fallstudiens start. På så sätt hade jag 

tidigare vetat exakt vad jag velat få ut av fallstudien och varit mer målorienterad i mitt arbete.     
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3. Relaterad forskning 

Detta avsnitt tar tillvara på existerande forskning och bidrar till en bredare förståelse av 

problemområdet. Först tittar jag närmare på den relationella modellen och isolerar några av 

de organisatoriska samt tekniska aspekter som bidragit till dess framväxt och utbredda 

användning. Här beskrivs den relationella modellens mest framgående styrkor, ”persistent 

data”, ”concurrency control” och ”integration” mer ingående. Vidare nämner jag några av 

den relationella modellens brister som, i samband med moderna krav på 

informationssystem, leder mig in på icke-relationella databaslösningar och deras sätt att 

bemöta samma krav. Utifrån tidigare forskning nämner jag några av de anledningar 

utvecklare haft för att ersätta relationella databaser mot icke-relationella och förklarar 

bakomliggande resonemang. Efter det redogör jag för de fyra olika typer av icke-relationella 

databaser där jag lyfter fram dokumenterade styrkor och svagheter i respektive databastyp. 

Slutligen följer en sammanfattning som belyser det viktigaste i varje avsnitt. 

Avsnittet ämnar fungera som underlag till både diskussion och slutsatser jag drar mot 

slutet av uppsatsen. Underlaget har en genomgående teknisk ton och medverkar till att ge 

mig tillräckligt kött på benen gällande faktorer att ta hänsyn till i min slutgiltiga 

utvärderingsmodell. 

3.1 Den relationella modellen 

Med initiativet att, via tabeller och nycklar, hantera data relationellt lyckades Edgar F. Codd 

redan på tidigt 1970-tal skapa en datamodell som ligger till grund för de relationella 

databashanteringssystemen som idag dominerar topplistorna (Codd, 1970;DB-Engines 

databaspopularitets ranking, mars 2017). Grunden bygger på, i sin mest enkla förklarning, 

förhållandet mellan tabeller och deras relationer. Tabellerna utgör behållare för data och är 

förkonstruerade i den mening att de skapas innan de skrivs till. Nycklarna är datainnehållet 

som länkar samman två eller flera tabeller och skapar således relationer. Interaktion med 

datainnehållet sker via förfrågningar med vilka användaren kan manipulera utvalda tabeller, 

rader och kolumner. Idag sker oftast dessa förfrågningar via språket SQL, ”Structured Query 

Language”, som återfinns bl.a. i Oracle, MySQL och Microsoft SQL Server (Techopedia, 

2017). Dessa databashanteringssystem har jättelika användarbaser och har under många år 

utvecklats och finslipats och kniper därav första-, andra- och tredjeplatsen på prispallen 

(Hammes, Medero, et al., 2014; DB-Engines databaspopularitetsranking, mars 2017). 

Samtliga pallplatser kombinerat med fyra, snart fem, årtionden av konsekvent användande 

av relationella databaser har resulterat i en utbredd kompetens hos utvecklare. Denna 

kompetens, tillsammans med kopiösa mängder av dokumentation, felsökningar, 

uppdateringar och förbättringar utgör en mognad hos de relationella 

databashanteringssystemen som saknar jämlike (Hammes, Medero, et al., 2014). Emellertid, 

bortsett från att vara välbeprövad, utmärker sig den relationella datamodellen i följande 

nämnvärda egenskaper: Simplicitet syftar på den relationella modellens sätt att strukturera 

data på ett sätt som undviker onödig komplexitet (Soltesz, 2017). Tabeller är i allmänhet en 

intuitiv struktur som många användare troligen redan träffat på, särskilt om de tidigare 
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arbetat med excel-räkneblad, checkregister eller med andra tabelldata. Var sak har sin plats 

inuti modellen, något som förenklar både användning och utveckling av databasen. Vidare 

menar Soltesz att data i en relationell databas är lättåtkomlig och interaktion mot denna 

erfordrar ingen komplex navigering genom träd eller hierarkier, utan användare kan göra 

förfrågningar mot vilken tabell i databasen som helst, när som helst. Via ”join”-funktioner 

kan användare kombinera relaterade tabeller för att få ett omfattande resultat. Användaren 

väljer sedan vilka kolumner att inkludera i sitt resultat så endast relevant data visas. 

Ytterligare är dataintegritet är en vital del i den relationella modellen och försäkrar att all 

ingående data uppfyller formateringskrav och att databasen bibehåller sin struktur.  

Utöver den relationella modellens simplicitet och dataintegritet förespråkar Deborah även 

dess flexibilitet. Begreppet används för att beskriva den relationella databasmodellens 

skalbarhet och anpassbarhet, dvs dess förmåga att göra utökningar samt strukturella 

ändringar utan att påverka resterande delar av databasen. Användaren kan lätt ta bort, lägga 

till eller ändra tabeller och kolumner i en existerande databas för att möta upp nya 

funktionskrav utan att begränsas av datamodellens flexibilitet. Enligt Soltesz (2017) är en 

mer realistisk begränsning hårdvaran på vilken den relationella databasen vilar. Genom 

normalisering av tabeller i en relationell databas kan man även undvika integritets- och 

strukturella problem som t ex dubbellagring (redundans). Normalisering är en systematisk 

metod med vilken man konstruerar databasens schema. Denna konstruktion sker efter 

särskilda regler och kan göras i flera steg, en databasdesign är dock oftast betraktad vara 

normaliserad efter det tredje steget (Connolly och Begg, 2004; Soltesz, 2017). 

I sin utvärdering av de fördelar den relationella modellen medför överensstämmer 

Sadalage och Fowlers (2013) argument till stor del med Soltesz. Ytterligare menar Sadalage 

och Fowler att det är lätt att förbise den relationella modellen samt dessa tekniska styrkor då 

vi idag tar dem för givet. ”Relational databases have become such an embedded part of our 

computing culture that it’s easy to take them for granted” (Sadalage och Fowler, 2013, s.6). 

Förutom att vara simpla och flexibla beskriver Sadalage och Fowler tre praktiska fördelar 

som, trots ofta förbisedda, utgjort roten till den relationella modellens långa dominans. 

3.1.1 Persistent Data 

Det mest värdefulla, och potentiellt det mest självklara, motivet bakom användningen av en 

databas är att kunna lagra stora mängder av persistent data. Persistent data, alltså data som 

fortsätter att existera trots försvinnandet av den process som skapade det, förutsätter fysisk 

lagring på ett icke-volatilt minne. Sadalage och Fowler menar att traditionellt i dataarkitektur 

består en dators lagringskapacitet av volatila minnen och icke-volatila minnen. Volatila 

minnen, trots små och snabba, tappar all lagrad data vid strömavbrott eller fel. De icke-

volatila må vara långsammare men oftast mycket större och säkrare. Säker i den mån att data 

som är lagrad på ett icke-volatilt minne förblir oförändrad trots strömavbrott eller krascher. I 

en dator är det volatila minnet bl. a känt som primärminne och det icke-volatila 

sekundärminne. Den persistenta datan som ligger lagrad på det icke-volatila minnet behöver 

struktureras och sorteras upp. I datorn gör man detta m h a datafiler som operativsystemet 

själv hanterar, men är mängden persistent data för stor använder allra flesta verksamheter 

sig av en databas. 
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För att återkoppla till den relationella databasen och dess tekniska fördelar är den 

en mästare på att tillhandahålla persistent data och uppfyller samma funktionalitet 

som sekundärminnet gör i datorn (Sadalage och Fowler, 2013). Den tillåter mer 

flexibilitet än filer och kan med lätthet kommunicera med informationssystem som 

behöver åtkomst till data.  

3.1.2 Concurrency Control 

Databasanvändning i organisatoriska sammanhang kräver att samma data ska vara 

tillgängligt för flera olika användare samtidigt. Tillgängligheten ska dels innebära läsning av 

data men även skrivning och modifiering. Till följd av detta krav måste man ta ställning till 

hur man ska kunna bolla dessa aktiviteter samtidigt – ett begrepp även känt som 

concurrency. 

  Sadalage och Fowler menar att concurrency vanligtvis är väldigt bekymmersfyllt att få till. 

Även de mest erfarna programmerare kan ha svårigheter. Stora informationssystem med 

många användare ökar risken för saker att gå snett, exempelvis simultana förfrågningar mot 

databasen. Här utmärker sig relationella databaser genom att införa kontroller av all data 

med hjälp av transaktioner.   

Precis som den relationella datamodellen har varit det vedertagna alternativet för 

datalagring de senaste årtiondena har relationellas databashanteringssystem sätt att 

behandla datatransaktioner också varit normerat. ACID, ett begrepp ursprungligen myntat 

av Haerder och Reuter (1983), avser en samling egenskaper en databastransaktion bör ha.  

Dessa egenskaper: ”Atomicity”, ”Consistency”, ”Isolation” och ”Durability”, är enhetliga och 

utgör riktlinjer för hur transaktioner bör se ut för att försäkra stabil data inuti databasen. 

Atomicity kräver att varje transaktion måste innebära allt eller inget (Gray, 1981). Om en 

del av transaktionen misslyckas, avbryts hela transaktionen. Ett atomiskt system kan därav ej 

innehålla fragment av transaktioner, utan vid misslyckad transaktion förblir databasen helt 

oförändrad. Detta krav gör sig kanske mest användbart i de fall då databasen utsätts för 

strömfel mitt i en transaktion eller när en transaktion kraschar.  

Consistency försäkrar att alla transaktioner mot databasen uppfyller vissa krav (Gray, 

1981). Dessa krav kan definieras av användaren och resulterar således i att all data i 

databasen kan antas följa fördefinierade regler. 

Isolation innebär att transaktioner sker oberoende av varandra, sekventiellt. Detta är 

viktigt då transaktioner som körs samtidigt kan skapa problem. Exempelvis om transaktion A 

läser ett värde från transaktion B som sedan blir avbruten. Eftersom transaktion B är atomisk 

försvinner alla spår av transaktionen, inklusive det värde transaktion A nu bygger på. 

Transaktion A blir då felaktig då den baseras på ett värde som inte längre existerar. 

Durability försäkrar att alla transaktioner som gjorts mot databasen förblir där (Gray, 

1981). Vid strömavbrott, krascher eller fel ska den data transaktionerna medfört inte 

påverkas. Därför lagras all historik av genomförda transaktioner i ett icke-volatilt minne, som 

klarar av att behålla information – även efter omstart.     

ACID försäkrar den relationella databasen att all dess data är pålitlig då den uppfyller alla 

ovanstående kriterier. Även om användaren gör en ändring, och något blir fel, kan man helt 

enkelt ångra transaktionen för att åtgärda felet, även känt som en ”roll back”. Relationella 

databaser anammar klassiskt sätt ofta ACID för att stödja sina transaktioner och detta 
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faktum ligger därför väldigt centralt i jämförandet mot icke relationella databaser, vars 

transaktioner rättar sig oftast efter ”BASE-egenskaper” (Brewer, 2000). Detta tas upp i 

senare avsnitt. 

3.1.3 Integration 

Det är inte ovanligt att det, i en verksamhet eller annat organisatoriskt sammanhang, finns 

nätverk av olika informationssystem som hanterar verksamhetens arbetsprocesser. Sadalage 

och Fowler menar att många moderna verksamheter till och med kräver denna mångfald av 

applikationer för att kunna bedriva sina värdeskapande aktiviteter. Mångfalden innebär även 

att de applikationer som används är ofta utvecklade av olika team för att i sin tur underlätta 

olika arbetsuppgifter. Detta virrvarr av applikationer måste alla kunde samexistera och 

arbeta mot gemensamma mål. En samexistens som i allra flesta fall kräver möjligheten för 

informationssystem att kunna hämta data från samma databas. Detta krav uppfylls vanligtvis 

via shared database integration som tillåter parkoppling av flera applikationer till en och 

samma databas (Hohpe och Woolf, 2003). 

Här kan man nyttja den relationella databasens förmåga till concurrency control 

för att kontrollera multipla applikationer på samma sätt den hanterar flera användare 

i en applikation.  

3.2 Relationella modellens brister 

Den relationella modellen kommer med många förmåner och lösningar. Lösningar som 

uppkommit i takt med många år av användning och en hel del felsökning. Relationella 

databaser medger simplicitet, lättanvändhet och flexibilitet, men trots dessa bekvämligheter 

är den relationella modellen långt från fulländad. Med digitaliseringens krav på att kunna 

lagra massiva mängder data och effektivt kunna hantera strukturerad såväl som 

ostrukturerad data faller den relationella modellen kort (Moniruzzaman & Hossain, 2013). 

Genom att använda relationella databaser måste användare konvertera all ingående data till 

tabelldata. När data inte följer en traditionell relationell struktur och har svårt att passa in i 

tabellform blir databasens struktur en begränsning snarare än en tillgång. Övrig problematik 

som uppkommit på senare tid är den relationella databasens oförmåga till kostnadseffektiv 

skalbarhet (scalability), något som starkt erfordras av stora datamängder (Leavitt, 2010).    

3.2.1 Impedance Mismatch 

Ända sedan dess tidiga dagar har utvecklare haft problem med den relationella modellen.  Ett 

ökänt sådant har varit något som kallas ”Impedance Mismatch” eller impedansproblem i 

svensk översättning. Problemet uppstår i samband med att en objektorienterad applikation 

arbetar mot en relationell databas. Eftersom de båda har olika sätt att hantera data blir 

arbetet att skicka data fram och tillbaka tidvis problematiskt. För att lösa detta problem 

måste objekt och klasser från applikationen mappas in för att anpassas efter den relationella 

strukturen – inte omöjligt, men tidskrävande. På senare tid har denna process gjorts enklare 

via objektrelationella mappningsramverk (ORM Framework) som ”Hibernate eller iBATIS” 

men som även dessa kommer med sina beskärda delar av problematik (Fowler, 2012). 
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3.2.2 Klusterlagring 

Med stora datamängder följer behovet av att effektivt kunna lagra dessa, något som för 

många verksamheter innebär en uppskalning av existerande lagringsalternativ. Detta kan 

göras på två olika sätt: antingen genom att köpa större maskiner, processorer, lagringsplats 

och minnen, eller distribuera arbetsbördan mellan flera mindre maskiner. Maskiner/servrar i 

ett nätverk kan även refereras till som noder, en referens som jag härefter kommer att göra. 

Nackdelen med att använda en stor och singulär maskin är att konsekvenserna av en krasch 

blir större. Är arbetsbördan distribuerad mellan flera mindre noder påverkas databasen inte 

lika mycket om en maskinkrasch skulle inträffa. En sådan lösning är känt som klusterlagring 

och är generellt sätt mer kostnadseffektivt än att lägga allt krut på en och samma maskin 

(Sadalage och Fowler, 2013). 

I takt med digitalisering och ökade datamängder valde många databasarkitekter att röra 

sig mot lösningar som innebar kluster. Denna lösningen visade sig dock vara långt från 

komplikationsfri då man snabbt upptäckte att relationella databaser inte är designade att 

arbeta på kluster. Relationella databaser har visserligen förmågan att dela upp dataset och 

arbetsbörda mellan separata servrar (sharding) eller synkronisera data sinsemellan noder 

(replication), men dessa förmågor är inte heller utan tekniska svårigheter (förklaras närmre i 

nästkommande avsnitt). Att röra sig från traditionell lagring på en singulär server till att bli 

ett distribuerat system innebär dessutom stora licenskostnader för flesta relationella 

databaslösningar (Sadalage och Fowler, 2013). Oftast är kommersiella relationella databaser 

prisbaserade utifrån att existera på en singulär server, behöver man då fler än en server ökar 

kostnaderna för databasernas licenser parallellt med antalet servrar man införskaffar. Utöver 

problematik med höga licenskostnader måste man i ett distribuerat system, enligt Brewer 

(2000), även ta ställning till CAP-teoremet. 

3.2.3 CAP-teoremet 

En kortfattad summering av CAP-teoremet vore att citera: ” “The basic statement of the CAP-

theorem is that, given the three properties of Consistency, Availability, and Partition 

tolerance, you can only get two” (Sadalage och Fowler, s. 59). Consistency i detta fall skiljer 

sig från den förklarad i ACID och innebär att alla noder i ett system har samma uppsättning 

data, vilket betyder att oavsett vilken nod man förfrågar får man alltid samma svar. 

Availability innebär att systemet alltid, om inte helt havererat, svarar på förfrågningar, 

oavsett om svaret är det användaren efterfrågar eller helt enkelt ett felmeddelande. Partition 

tolerance antyder att systemet fortsätter fungera trots vissa noder ligger nere eller ej är 

nåbara. Grundidén bakom teoremet innebär i praktiken att som ansvarig för ett distribuerat 

system har man tre saker att välja på: uppoffra consistency, availability eller partition 

tolerance. Om systempartition inträffar måste man ta ställning till att antingen prioritera 

availability, och låta databasen fortsätta svara fastän med risk för att använda 

gammal/utdaterad data, eller prioritera consistency och hindra databasen från att svara tills 

datainnehållet är uppdaterat.    
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Figur 2. Brewers CAP-teorem. 

 

Modellen togs fram av, och är uppkallad efter, Erik Brewer som under en konferens år 2000 

förklarade hur det är omöjligt för distribuerade system att uppfylla alla tre kriterier 

samtidigt. Två år senare bevisar Gilbert och Lynch (2002) Brewers teorem och argumenterar 

för den tekniska möjligheten att, vid systempartition, upprätthålla en viss grad av både 

consistency och availability genom noga avvägning av de två. Sadalage och Fowler (2013) 

delar denna åsikt och menar att resultatet av en sådan ”trade-off” skulle innebära ett system 

som varken är helt consistent eller available, men som har en balans av de båda som rimligen 

täcker in existerande systemkrav.  

3.2.4 Sharding och Replication 

Distribution av data över flera noder ökar ett distribuerats systems consistency förutsatt att 

man har en fungerande distributionsmodell. I ett relationellt system är denna traditionellt 

uppbyggd på två olika sätt, via sharding eller replication. Sharding innebär en spridning av 

data mellan olika noder i systemet, i vilket varje nod agerar som en del i en helhet. Beroende 

på vilken data som används mest placerar man denna datauppsättning på den nod som ligger 

fysiskt närmast användaren, ungefär på samma sätt som ett cache-minne är placerat enligt 

datorarkitektur. I en dator delegerar man den data som användaren ofta kommunicerar med 

i små och snabba minnen för att effektivisera läs- och lagringsprocessen, precis som en 

fysiskt närliggande nod effektiviserar användarens kommunikation med vederbörande 

databas. Replication innebär, som namnet antyder, kopiering och synkronisering av noder i 

systemet. Denna kommer i två olika former, master-slave replication och peer-to-peer 

replication, och synkroniserar data från två olika håll. I en master-slave replication hanterar 

en utvald nod all skrivning medan resterande noder kopierar och synkroniserar dennes 

innehåll. Alla noder förutom den utvalda ”master”-noden tillåter endast läsning och kan på 

följande sätt förmedla homogen data genom hela systemet. I peer-to-peer replication fördelas 

skrivning mellan alla systemets noder. Efter varje genomförd skrivning synkroniseras alla 

noder och får identiskt innehåll.        
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3.3 NoSQL-databaser 

NoSQL är ett samlingsnamn för flera olika nya databaslösningar som uppkommit på senare 

tid. Mycket likt äldre icke-relationella databaser bygger ingen NoSQL-databas på den 

relationella modellen. NoSQL, i direkt översättning, betyder ej SQL och hänvisar till 

avsaknaden av det frågespråk som traditionellt används för datahantering i relationella 

databashanteringssystem. Uttrycket NoSQL härstammar från ett möte som ägde rum den 

11:e juni, 2009 i San Francisco (Sadalage & Fowler, 2013). Mötet, sammanställt av 

mjukvaruutvecklaren Johan Oskarsson, var till för honom att lära sig mer om utbudet av nya 

databaslösningar och inkluderade representanter från bl a Cassandra, Voldemort, HBASE 

och MongoDB. För att sprida ordet om mötet valdes Twitter-hashtagen ”#NoSQL”. Dessa nya 

databastyper kom att innebära lösningar till många av de typiska problem relationella 

databaser kämpar med. 

NoSQL-databasers framväxt i en tid då hög skalbarhet och distribution efterfrågas 

är ingen slumpmässighet. Förutom kungörelsen att NoSQL refererar till ett flertal 

olika databastyper, där samtliga har respektive styrkor och svagheter, uppskattas 

majoriteten inneha en rad genomgående tekniska aspekter som är högst kompatibla 

till moderna skalbarhets- och distributionskrav. Dessa innebär snabb skrivning och 

läsning av data, förmågan att lagra stora mängder data, god skalbarhet och hög 

kostnadseffektivitet (Jing et al. 2011). 

Som svar på relationella databasers svårigheter med att tillämpa objektformaterad 

data i relationell datastruktur (tabeller) tillhandahåller NoSQL-databaser schemalösa 

lagringsalternativ, något som tillåter lagring av strukturerad/semi-strukturerad såväl 

som ostrukturerad data (Leavitt, 2010). Ostrukturerad data kan vara textdokument, 

mejl, audio, video eller lagrad data från sociala nätverk (Nance et al., 2013). Vidare 

innebär schemalösheten att dataarkitekter slipper göra strukturella ändringar så fort 

nya sorters data skall lagras, som i en relationell databas hade krävt en ny tabell.  

NoSQL-databaser är väl utrustade för att köras på kluster och som distribuerade 

system (Sadalage och Fowler, 2013). Undantaget är NoSQL-databaser vars 

distributionsmodeller liknar den relationella. Ett exempel på en sådan är 

grafdatabasen. Detta, tillsammans med andra icke-relationella datamodeller, 

förklaras tydligare i nästkommande stycken.  

Relationella databaser används ofta i vinstdrivande verksamheter vars 

databastransaktioner kräver stor precision. I dessa fall spelar ACID-transaktioner en 

stor del för att försäkra databasens consistency som i sin tur påverkar dess precision. 

ACID, som beskrivit i ovanstående avsnitt, kräver att varje transaktion uppfyller vissa 

regler. Emellertid är reglerna till för att försäkra användaren om datainnehållets 

validitet, men de kan också sätta käppar i hjulet för snabb datalagring (Leavitt, 2010). 

NoSQL-databaser rättar sig oftast inte efter ACID för att kunna prioritera effektivitet 

- till en kostnad av precision såklart. Istället anammar NoSQL-databaser oftast 

”eventual consistency” för att försäkra sig om samma sak, ett begrepp som 

tillsammans med resterande BASE-egenskaper beskrivs i nästa avsnitt.  
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3.3.1 BASE 

Tillskillnad från att, med ACID, kräva consistency i varje databastransaktion som genomförs 

menar Brewer (2000) att det är tillräckligt för databasens consistency att vara eventual. Det 

betyder att istället för att vara consistent tio fall av tio bör ett distribuerat system nöja sig 

med tidvis consistency och kunna ge ungefärliga svar. På sätt kan man prioritera availability 

och hastighet framför ACIDs, ur effektiviseringsperspektiv, limitativa regler. BASE eller 

”Basic Availability, Soft-state, Eventual consistency” behöver inte behöva ett fullständigt 

uteslutande av ACID, utan kan precis här avvägas för att bäst passa varje specifik situation. 

”It’s a spectrum” (Brewer, 2000).    

3.3.2 Nyckelvärdesdatabaser 

I kontrast till den relationella modellen, där fundamentala element som tabeller och nycklar 

utgör databasstrukturen, arbetar nyckelvärdesdatabasen med objekt. Parkopplat med varje 

objekt ligger osorterad data som, m h a ett nyckelvärde, är åtkomstbar (Dorish, 2014). Denna 

avskalade och simpla struktur innebär snabb skrivning till databasen (Sadalage och Fowler, 

2013). Tack vare enkel struktur blir även sökningar mot nyckelvärdesdatabasen lika effektiva. 

 
Figur 3. Modell som illustrerar nycklars koppling till lagrade värden i 

nyckelvärdesdatabaser. 

 

Varje nyckelvärde är parkopplade till en såkallad bucket, och vid sökning av nyckelvärdet 

returneras allt lagrat innehåll ur respektive bucket. ”All key-value stores can query by the 

key – and that’s about it” (Sadalage och Fowler, 2013 s. 83). Vidare beskriver Sadalage och 

Fowler (2013) att gränssnittet i nyckelvärdesdatabasen ”RIAK” bygger på antingen HTTP 

eller är kommandotolk-baserat. I det senare fallet används frågespråket curl. 

Nyckelvärdesdatabaser utmärker sig genom att vara effektiva vid sessionslagring, där varje 

session är unik och tilldelas unika sessions-IDn.Vidare hanterar, till skillnad från relationella 

databaser, nyckelvärdesdatabaser flesta transaktioner via syntaxerna put eller get (skriva 

eller läsa). Simpliciteten hos dessa faktorer kombinerat med modellens enkla 

parkopplingsstruktur gör nyckelvärdesdatabaser snabbare än relationella databaser i vissa 

avseenden. Exempel på dessa är: RIAK, Project Voldemort, InfinityDB och Aerospike 

(Wikipedia, 2017).  
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3.3.3 Dokumentdatabaser 

Precis som dess namn antyder lagrar dokumentdatabasen sitt datainnehåll enligt 

dokumentformat, exempelvis i XML, BSON, JSON, osv. Datainnehållet är indelat i en 

hierarkisk struktur vars beståndsdelar är ”maps”, ”collections” och ”scalar-values” (Sadalage 

och Fowler, 2013). Dokumentstrukturer varierar och lagrar textinnehåll på olika sätt. 

Exempelvis hanterar JSON-dokument textinnehåll i taggar, mycket likt ett XML-dokuments 

struktur. Varje tagg har en titel och dess innehåll består av textsträngar. Uppsättningen av 

dessa taggar utgör dokumentet som är väldigt lätt att läsa och förstå.  

 
Figur 4. Modell som illustrerar användningen av collections i en dokumentdatabas. 

  

I en dokumentdatabas kan söka fram specifikt data från ett dokument utan att behöva läsa in 

hela dokumentet. Denna funktionalitet liknar mycket den hos nyckelvärdesparen i en 

nyckelvärdesdatabas. Precis som i en relationell databas använder sig dokumentdatabasen av 

frågespråk för att manipulera data, ytterligare kan med frågespråket göra aggregeringar och 

räkna ut bl a medelvärden m h a ”map-reduce” (Moniruzzaman & Hossain, 2013). 

Dokumentdatabasen MongoDB använder ett frågespråk vars uppbyggnad och struktur 

mycket liknar den hos SQL. Vidare har databasen ett eget gränssnitt (skal) i vilket samtliga 

förfrågningar äger rum. Rent datamodellsmässigt har dokumentdatabasen, tillskillnad från 

den relationella modellen, inget fördefinierat schema eller struktur. Detta tillåter lagring av 

semi- samt ostrukturerad data vilket ger dem bättre förutsättningar att lagra textdokument 

som används vid t ex lagring av kommentarer i sociala medier, blogghemsidor, nyhetssidor, 

osv. Exempel på dokumentdatabaser är: MongoDB, CouchDB, BaseX och Qizx (Wikipedia, 

2017).  

3.3.4 Kolumnfamiljsdatabaser 

I en kolumnfamiljsdatabas lagras allt datainnehåll i kolumnfamiljer. Kolumnfamiljer 

innehåller rader och kolumner – mycket likt tabellen i en relationell databas. Varje kolumn 

och rad i kolumnfamiljen har en egen kolumnnyckel respektive radnyckel, en strukturell 

fördel som förenklar navigering i databasen (Sadalage och Fowler, 2013). På följande sätt kan 

man enkelt returnera enskilda värden under förutsättningen att man har kolumn- och 

radnyckeln. Det är även möjligt att returnera hela rader och kolumner om det behövs. 



 

22 

 

Ytterligare en funktion kolumnfamiljsdatabaser tillhandahåller är indexering. Detta innebär 

att man kan göra sökningar direkt på kolumn utan att behöva navigera via kolumnfamiljen. 

 

 

Figur 5. Kolumnfamiljsdatabasens datamodell. Illustrerar kolumn- och radnyckelns 

samspel att representera specifika datavärden. 

 

Ett mer praktiskt exempel på lagrad data skulle kunna vara platsinformation om ICA-butiker 

i Umeå. I ett sådant fall skulle kolumnfamiljen kunna se ut på följande sätt: 

 

Butiksnamn (1:1) Gatuadress (1:2) Postnummer (1:3) Öppettider (1:4) 

ICA Ålidhem (2:1) Studentvägen 33 (2:2) 907 30 (2:3) 9-23 (2:4) 

ICA Berghem (3:1) Bryggargatan 11 (3:2) 907 11 (3:3) 9-21 (3:4) 

ICA MAXI (4:1) Kallgatan 2 (4:2) 907 45 (4:3) 9-22 (4:4) 

Figur 6. Kolumnfamilj med exempeldata. 

 

I kolumnfamiljer som t ex Cassandra kan man via kommandolinjen, och m h a Cassandras 

egna frågespråk ”CQL”, göra förfrågningar i form av get-, set- och del-förfrågningar. Dessa 

tillåter användaren att läsa, skriva och ta bort data. Förfrågningarna sker inuti ett keyspace 

som är den högst övergripande ”behållaren” i Cassandras datamodell (Se figur 5). Vidare har 

CQL en inbyggd counter-query, en funktion som lagrar information om t ex hur många 

besökare en hemsida har per dag. Denna funktion är väldigt hjälpsam vid framtagning av 

statistiska slutsatser. Tillskillnad från relationella databaser har kolumnfamiljsdatabaser 

förmågan att lagra alla sorters datastrukturer, vilket gör dem till ett populärt alternativ inom 

datalagring (Klein et al., 2015). Exempel på kolumnfamiljsdatabaser är: Cassandra, Amazon 

SimpleDB, Druid och Hypertable (NoSQL-database.org, 2017).  

3.3.5 Grafdatabaser 

I en grafdatabas är data strukturerad i form av sammankopplade noder. Denna 

sammankoppling motsvarar nodernas relationer och innehåller information angående hur 

noderna är relaterade. Varje nod har även egna egenskaper. Trots stora datamängder, där 

noder och relationer skapar stora nätverk av kopplingar, är operationer mot en grafdatabas 

väldigt effektiva (Sadalage och Fowler, 2013). Dessa operationer har sitt ursprung i den 

matematiska grafteorin och består i huvudsak av graftraverseringar, ett begrepp som 
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innebär vandring från nod till nod. I databasen bilder noder och relationer strukturen, och 

därför blir navigering mellan dessa relativt enkelt förutsatt att man ställer rätt förfrågningar. 

 

 

Figur 7. Illustrerat exempel på noders och relationers funktion i en grafdatabas. 

 

Grafdatabaser har i allmänhet olika frågespråk och gränssnitt. I grafdatabasen Neo4J sker 

förfrågningar m h a frågespråken cypher eller gremlin och tillåter skrivning och läsning till 

noder så väl som deras relationer. Vidare tillåter frågespråken skapande och borttagning av 

noder samt relationer. Det kanske mest populära användningsområdet för grafdatabaser är 

inom sociala nätverk (Sadalage och Fowler, 2013). Med hjälp av grafdatabaser kan man 

effektivt tillämpa strukturen av noder och relationer på personer i dessa nätverk. På så sätt 

representerar varje nod en individ och relationer deras relationer med andra individer. Ett 

annat vanligt tillämpningsområde är inom personalhantering. Här kan medarbetares, deras 

kompetenser, och vilka arbetsrelaterade relationer de har med andra medarbetare inom 

företaget lagras. Exempelvis medarbetarens kopplingar till projekt och arbetsprocesser. 

Grafdatabasen tillåter effektiv kartläggning i problemområden där relationer och kopplingar 

är viktiga. Några exempel på grafdatabaser är: Neo4J, TITAN, HyperGraphDB och Trinity 

(NoSQL-database.org, 2017). 

3.4 Sammanfattning relaterad forskning 

Den relationella databasen har varit, och är fortfarande, det mest populära 

databasalternativet. Genom årtionden av användning är databastypen väl beprövad och 

förfinad. Det finns en stor kompetens både hos utvecklare och databasarkitekter som arbetat 

med relationella databashanteringssystem, något som ur ett organisatoriskt perspektiv talar 

volymer. Tabeller är en vanligt förekommande struktur, även utanför databaslagring vilket 

gör datamodellen väldigt lättförståelig och databashanteringssystem lätta för en ny att lära 

sig. Tekniska fördelar inkluderar persistent data, god integration och passform till 
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existerande informationsystem, och hög concurrency. Den sistnämnda fördelen försäkras m 

h a ACID, ett regelverk som dikterar önskade egenskaper i databastransaktioner. 

Användandet av relationella databaser är inte helt utan problematik. God 

fördefinierad struktur och ordning kan ibland ställa till det. Detta fenomen kallas 

Impedance Mismatch och inträffar när objektorienterade applikationer ska arbeta 

mot en relationell databas. Lösningen till problemet innebär manuell ”mappning” för 

att passa in datainnehållet in i den relationella strukturen, eller via objektrelationella 

mappningsramverk. Vidare problematik beträffar relationella databasers oförmåga 

att köras på kluster. Här blir övergången till distribuerat system väldigt kostsam och 

tidsödande. 

Alla distribuerade system måste göra en avvägning mellan availability och 

consistency. Brewers CAP-teorem förklarar dilemmat när systempartition inträffar i 

ett distribuerat system men menar att med rätt avvägning kan man täcka in 

eventuella systemkrav. Relationella databaser måste ta ställning till CAP-teoremet 

när de skalar upp via sharding eller replication. Dessa distributionsmodeller innebär 

en spridning av data och arbetsbelastning mellan noder, respektive kopiering och 

synkronisering mellan noder. 

Icke-relationella databaser (NoSQL) har hög skalbarhet och erbjuder schemalösa 

lagringsalternativ. De är utformade för att lagra stora datamängder och tillåter snabb 

sökning i datainnehållet. I consistency-frågan vädjar, enligt Brewer, NoSQL-

databaser till BASE-egenskaper. Dessa antyder att man hellre prioriterar 

effektivisering, availability och hastighet framför den nivå av consistency ACID-

transaktioner förespråkar. 

Det finns fyra huvudsakliga sorters NoSQL-databaser. Dessa är 

nyckelvärdesdatabaser, dokumentdatabaser, kolumnfamiljsdatabaser och 

grafdataser. Samtliga tillämpas i olika arbetsområden och med egna styrkor. 

Nyckelvärdesdatabaser är enkla men effektiva, och är välanpassade för bl a 

sessionslagring. Dokumentdatabaser är med sin schemalöshet särskilt optimerade för 

att lagra semi- och ostrukturerad data, och används uteslutande för att lagra olika 

former av textdokument. Kolumnfamiljsdatabaser kan lagra alla sorters data och är 

ett populärt lagringsalternativ i moderna verksamheter. Grafdatabaser presterar bra 

trots stora datamängder, och är skräddarsydda för tillfällen där noder och relationer 

passar problemområdet.        
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4. Resultat 

I detta kapitel redogör jag för det empiriska material studien bygger på. Materialet som valts 

att inkluderas är relevant både för det IT-konsultföretag fallstudien genomfördes hos, deras 

kund, samt för uppfyllandet av studiens syfte. I följande stycken presenterar jag resultatet 

från fallstudiens intervjuer och datamaterial. Dessa presentationer kompletteras med ett 

avslutande del där jag tolkar samt analyserar resultatet, och lyfter fram aspekter jag anser 

bidra till studiens utvärderingsmodell. Detaljer om datamaterialets natur har delvis uteslutits 

i forskningsetiska- samt sekretessbevarande syften.  

4.1 Resultat av intervjuer 

Studiens intervjuer belyser de organisatoriska faktorer som användning av måldatabasen 

innebär. Bland dessa gav samtal med samtliga respondenter god insyn i hur det dagliga 

arbetet gick till, vilka kompetenser respondenterna hade, samt vilken attityd respondenterna 

hade mot kundverksamhetens nuvarande arbetsprocesser och verktyg. Intervjuns semi-

konstruerade upplägg tillät ett uppmärksammande av aspekter jag i förväg inte hade räknat 

med, exempelvis respondenterna A, B och C:s oförmåga att kunna besvara mer tekniska 

frågor om måldatabasen. Därför kompletterades intervjumaterialet med en intervju med 

respondent D, vars primära arbetsuppgifter innebar utveckling och förvaltning av 

måldatabasen.   

Med stöd från mitt förkonstruerade intervjuunderlag (se bilaga 1) har jag kunnat 

transkribera svar gällande relevanta arbetssätt, existerande verktyg och kompetenser. Var 

och en av dessa redogörs för i kommande stycken.  

4.1.1 Arbetssätt 

Respondenter A, B och C har alla arbetsroller som involverar dataanalys och delar således 

många liknande arbetsuppgifter. Dessa består till stor del av granskning och jämförelser av 

data i ett informationssystem anslutet till måldatabasen. I denna samlas detaljrika uppgifter 

om fiskeskepp i kundverksamhetens ansvariga havsområden, skeppens geografiska 

positioner samt deras fångstkvoter. På basis av dessa uppgifter drar kundverksamhetens 

dataanalytiker även fram statistiska data till Eurostat och SCB (Statistiska Centralbyrån). 

Skeppen och tillhörande fiskeredskap registreras och bevakas för att verifiera att allt fiskande 

sker enligt respektive skepps fisketillstånd. Dessa tillstånd avser hur mycket som får fiskas, 

inom vilka geografiska områden samt med vilken utrustning. I de fall då ett skepps 

aktiviteter överträder det som enligt vederbörande fisketillstånd är tillåtet kontaktas 

kustbevakning.  

 

”Vi försöker undersöka värden som avviker sig från standarden. Dessa kan handla om 

konstiga fiskerutter, ovanligt hög/låg fångst på fisketid eller om skeppen helt enkelt är 

någonstans de inte bör vara.”  - Respondent A. 

 

Genom undersökning av skeppens samlade uppgifter under ett längre tidsspann kan 

dataanalytikerna identifiera beteenden. Dessa beteenden jämförs med andra skepps 
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beteenden för att hitta standardavvikelser, som i sin tur bevakas och granskas för att 

säkerställa att skeppets aktiviteter är lagenliga och inte överstiger dess tillstånds 

behörigheter. Respondent C menar att detta görs enklast genom att titta på skeppens 

fiskeresor som helhet istället för att jämföra enskilda aktiviteter. Här är det viktigt att kunna 

gå tillbaka och nyttja måldatabasens historiklagring istället för att endast bevaka aktuella 

uppgifter. Beroende på hur långt tidsspann man vill undersöka samt hur detaljerad 

uppfattning man vill ha använder dataanalytikerna mer eller mindre historikdata.    

  

”Det finns inte riktigt något direktiv över hur själva analysprocesserna bör vara 

utformade. Vi har ingen uttalad metodik att jobba efter då det är rätt speciella 

arbetsuppgifter som inte så många andra har. – Respondent B. 

 

Respondent B förklarar att de arbetssätt som utgör de analytiska processerna mot 

måldatabasen saknar fördefinierad arbetsmetod eller ramverk. Snarare, menar respondent B, 

att arbetssätten ofta improviseras och problem tas itu med när de väl uppstår. Detta ad hoc-

orienterade arbetssätt saknar grund och problemförebyggande åtgärder, men fungerar trots 

detta bra enligt samtliga respondenter. Generellt sätt förelåg inga klagomål på utformningen 

av respondenternas arbetssätt. De klagomål som fanns var riktade mot gränssnittet i det 

informationssystem respondenterna använder i sitt arbete.  

4.1.2 Existerande verktyg 

Efter min kompletterande intervju med respondent D fick jag lära mig mer om både 

måldatabasen och det informationssystem dataanalytikerna använder. Respondent D 

förklarar att det databashanteringssystem som används är ”Oracle RDBMS”, och kopplat mot 

detta är BI-lösningen ”Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11G”. Enligt egna 

efterforskningar tyder på att ORACLE RDBMS inte särskiljer sig mycket från majoriteten av 

relationella databashanteringssystem, med undantag från systemets nyliga fokus på 

molnbaserad lagring (Oracle, 2017). BI-lösningen skickar förfrågningar till 

databashanteringssystemet och plockar ut relevant datainnehåll. Datainnehållet förädlas och 

presenteras m h a visualiseringsverktyg, grafer, dashboards, etc, för att underlätta 

användarens analysprocesser (Oracle, 2017). 

Respondents D arbetsuppgifter innebär förvaltning av ovanstående system. 

Förvaltningsarbetet kompletteras med support samt utveckling av egna lösningar. 

Lösningarna är ej relevanta för denna studie. Respondent D är positivt inställd till BI-

lösningens integration med databashanteringssystemet och verkar tycka att arbetet fungerar 

bra. Kritik som riktas mot BI-lösningen är endast från dataanalytikerna, där det finns ett 

missnöje med gränssnitt och kategorisering av datainnehållet. 

 

”Jag tycker att systemet har dåligt stöd för kartvisning och sorterar data på ett stökigt sätt. 

Ibland kan det ta lång tid att kombinera data från olika områden trots allt bör vara på 

samma plats.” – Respondent A. 

 

Respondent B och C hade liknande synpunkter på BI-lösningens kartvisning. De menar att 

fungerande illustrering av skeppens geografiska position på sjökarta är en central funktion 
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som i dagsläget skulle kunna förbättras. Förutom kritik mot datainnehållets interna 

kategorisering menade respondent C att dess uppdateringsfrekvens är relativt låg. 

Datainnehåll laddas endast upp en gång om dagen, vilket ibland leder till att arbete sinkas.  

4.1.3 Kompetenser 

Vid frågan om huruvida respondenterna hade tidigare erfarenhet av NoSQL var svaret i 

samtliga intervjuer negativt. Respondent A och D hade hört talas om det sen innan men 

aldrig kommit i kontakt med en NoSQL-databas. För samtliga respondenter har tidigare och 

nuvarande arbetsuppgifter, i mån av databashanteringssystem, endast inkluderat relationella 

lösningar. Respondenterna A, B och C har jobbat med analys i respektive 12, 4 och 20 år, och 

presenterar således tillsammans ett brett spektrum av erfarenhet. Respondent D har jobbat 

med förvaltning och utveckling i ca 10 år, men aldrig med NoSQL-databaser.    

4.2 Resultat av datamaterial 

Det datamaterial som ligger till grund för studiens analys av måldatabasens tekniska faktorer 

baseras på CSV-utdrag med exempeldata samt intervju med respondent D. Utifrån 

exempeldata har jag kunnat uppskatta måldatabasens struktur och uppbyggnad, faktorer 

som modellerats och presenteras i ER-schemat (se bilaga 2). Vidare har jag kunnat, utifrån 

CSV-utdraget, härleda vilket slags datainnehåll som lagras samt i vilka mängder. Denna 

information, i kombination med respondent Ds beskrivning av måldatabasens krav på 

distribution, redogörs för i kommande avsnitt.  

4.2.1 Datatyper 

Verksamhetens arbetsprocesser erfordrar lagring av datum, skeppens egenskaper, 

fiskeredskap, fiskslag, volym av fångst, geografisk posisition, etc (se bilaga 2). I 

datavetenskap motsvaras dessa av strängar, heltal, decimals och floats. Samtliga är vanligt 

förekommande datatyper vars lagring stödjs av flesta databaslösningar samt modeller. I 

måldatabasen utgör strängar och heltal majoriteten av datainnehållet men för specifika 

uppgifter angående position samt fångstvolym krävs lagring av decimaler. Beroende på 

antalet decimaler lagras datainnehållet antingen i decimals eller floats, där en float har 

förmågan att lagra större värden.  

4.2.2 Datamängd 

I måldatabasens CSV-utdrag finns 48 275 rader med unikt datainnehåll. Multiplicerat med 

utdragets 31 kolumner får vi ut antalet celler i utdraget och således en uppfattning av 

måldatabasens kvantitet av unika värden. Ett totalt antal av 1 496 525 uppgifter utgör 

utdragets datainnehåll och antalet förfrågningar mot dessa motsvarar minimum av det 

kapacitetskrav en ny databas skulle behöva uppfylla. Detta betyder att enbart det lagrade 

antalet uppgifter spelar ingen större roll, utan det är hur många jämlöpande förfrågningar 

och deras utformande som avgör behovet av datamängdskapacitet. Vanligtvis erfordrar 

större datainnehåll fler förfrågningar då det finns mer information att avläsa, såtillvida man 

inte hämtar ut allt innehåll med några få förfrågningar. Därför hålls servermaskinens 

hårdvara ansvarig för aktuell lagringskapacitet. Detta var uppgifter som inte förekom i 
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intervju med respondent D på grund av studiens uteslutande inriktning mot 

informatikämnet.   

4.2.3 Distributionskrav 

Enligt respondent D har måldatabasen väldigt få eller inga krav på distribution. 

Datainnehållet behöver ej spridas utan har sin fullständiga användarbas i samma byggnad. 

Måldatabasen ligger på en singulär server och behöver således riskera systempartition. Större 

vikt läggs dock på consistent data via ACID transaktioner då datainnehållet delvis är känsligt. 

Vidare menar respondent D att det inte är troligt att måldatabasens distributionskrav skulle i 

snar framtid ändras. Verksamheten är ensam om att arbeta mot sitt ansvarsområde och det 

arbetet sker lokalt.   

4.3 Tolkning och analys av resultat 

Ovanstående resultat kan summeras och tolkas på följande sätt: Relevanta arbetsprocesser 

består av analys, framtagning av statistik och bevakning av skepp. Dessa sker utan 

förspecificerad arbetsmetodik eller ramverk, och innebär en beskärd del improviserat arbete. 

Arbetet, improviserat eller ej, verkar i aktuell omfattning fungera tillräckligt bra för att 

genomföra respektive arbetsuppgifter. Samtliga arbetsuppgifter som är relevanta för studien 

utförs i Oracles BI-lösning ”Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11G”. BI-

lösningen, som skickar förfrågningar till måldatabasens relationella 

databashanteringssystem ”Oracle RDBMS”, erbjuder tillgång till en rad analysverktyg samt 

visualisering via grafer, kartvisning, osv. Viss kritik fanns på lösningens kartvisningsstöd, 

kategorisering av relevant datainnehåll och låga uppdateringsfrekvens. Existerande 

kompetens inom NoSQL-databaser kan inte finnas bland utvalda intervjurespondenter. 

Måldatabasen hanterar strukturerad data i godtycklig datamängd och är utan definierade 

distributionskrav. All lagring sker på en server och man behöver således inte ta ställning till 

CAP-teoremet. 

Resultat från både intervju och datamaterial talar för att den existerande måldatabasen 

fungerar väl i dess verksamhetssammanhang. Kontentan från intervjuer bidrog 

uppmärksammande av kundverksamhetens uppfyllande av organisatoriska kriterier, d v s 

arbetssätt, existerande verktyg och kompetens, medan datamaterialet återkopplar till 

kriterier gällande datatyp, datamängd och distributionskrav. Kritik som framfördes var 

snarare riktade mot BI-lösningen och tillhörande funktioner än själva 

databashanteringssystemet. Utifrån erhållet material är det svårt att härleda varför 

datainnehållet i BI-lösningen inte uppdaterades mer frekvent. I kontrast till mina tidiga 

misstankar om att kostsamma join-operationer var boven i dramat, ansåg respondent D att 

den låga uppdateringsfrekvensen berodde på den regularitet enligt vilken man initialt 

samlade in datainnehållet. Utöver ålagd kritik är arbetssätt, kompetens och BI-lösning, som 

förväntat, relativt skräddarsydda att passa måldatabasen. Så vitt jag kan bedöma har 

verksamheten inte heller några akuta tekniska eller organisatoriska behov som skulle 

erfordra ett byte av existerande system. Ett byte skulle innebära en upplärningskurva för 

systemförvaltare och utvecklare, men inte nödvändigtvis för verksamhetens dataanalytiker 

då nuvarande BI-lösning i vissa fall fungerar mot NoSQL-databaser (Sarkar, 2015). Huruvida 

en NoSQL-databas skulle innebära prestandaförbättringar som långsiktigt sett skulle 
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överträffa de negativa aspekterna hos en upplärningsperiod är svår att bedöma. NoSQL-

databaser är framtagna för hanterandet av stora datamängder och kostnadseffektiv 

skalbarhet på distribuerade nätverk, två behov som verksamhetens aktuella situation ej 

nödvändigtvis besitter. I framtiden, förutsatt att antal skepp drastiskt ökar, antal ansvariga 

havsområden multipliceras, eller behovet att dela upp datainnehåll mellan fler servrar 

uppstår, kan en NoSQL-lösning vara ett bättre lämpat alternativ. Men i dagsläget ser jag 

ingen anledning att implementera en NoSQL-databas istället för nuvarande relationella 

databas.   
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5. Diskussion och slutsats 

Genom att ta del av de arbetssätt som formar respondenternas arbetsprocesser mot 

måldatabasen kunde jag få en uppfattning om hur de jobbar, med vilka verktyg och om 

arbetet sker enligt en fördefinierad arbetsmetodik. Dessa är element som väger tungt i 

beslutsprocessen om huruvida det är gynnsamt att implementera en NoSQL-databas eller 

inte. Hade samtliga respondenters arbetsprocesser varit strikta och enligt protokoll hade det 

blivit svårare för dem att anamma nya arbetssätt; såsom en ny datamodell och ett nytt 

databashanteringssystem mest troligt hade inneburit. Med undantag för MongoDB:s 

kompatibilitet med Oracles BI-lösning medger NoSQL-databaser oftast begränsat utbud av 

kommersiella verktyg och informationssystem, ett faktum som i sin tur erfordrar nya 

lösningar och arbetssätt från verksamhetens sida (Sarkar, 2015; Leavitt, 2010). Eftersom 

respondenterna inte följde specifika arbetsinstruktioner och var vana vid improvisation 

förbättras verksamhetens chanser av en lyckad övergångsperiod vid implementation. 

Ännu tyngre väger existerande kompetens in i min utvärdering av verksamhetens 

situation. Det faktum att flesta organisationer är obekanta med NoSQL-databaser talar inte 

endast för en utdragen upplärningsperiod för deras blivande användare, utan även för en 

tveksamhet hos verksamhetsledningen att implementera en NoSQL-databas över huvud 

taget (Leavitt, 2010). Studiens syfte är visserligen att hjälpa verksamheter förstå styrkorna 

med NoSQL samt lindra denna tveksamhet, men ämnar även ge en rättvis bild av relationella 

databashanteringssystems väletablerade fördelar. 

Undersökning av verksamhetens distributionskrav på måldatabasen kom att spela en av 

de mest avgörande roller i min bedömning. Ett genomgående tema inom NoSQL-databaser 

är, som i jämna mellanrum upprepats, deras skalbarhet samt goda förmåga att köras på 

kluster. Det kan därav tyckas onödigt att tillämpa en NoSQL-databas i en situation där dessa 

egenskaper inte kommer utnyttjas. Vidare utmärker sig det datainnehåll som lagras i 

måldatabasen inte särskilt mycket när det kommer till struktur och datatyp. Utvalda NoSQL-

databaser är väl anpassade för att hantera specifika datatyper och datastrukturer, exempelvis 

dokumentdatabaser och grafdatabasen. Argument kan föras för grafdatabasens goda 

tillämpbarhet i analytiska arbetsprocesser men även här faller NoSQL-databasens inriktning 

på stora datamängder och distributionsförmågor ur ramen för effektivt utnyttjande (Loshin, 

2016; Moniruzza och Hossain, 2013). I samband med det faktum att måldatabasen inte 

hanterade massiva datamängder kunde jag med säkerhet härleda att ett byte av databastyp 

skulle vara ofördelaktigt för verksamheten. 

Ovanstående faktorer som spelat in i min utvärderingsprocess av måldatabasen 

kategoriseras som både organisatoriska och tekniska faktorer. Hänsynstagande av de 

organisatoriska faktorerna utgör en grundläggande uppfattning om huruvida verksamheter 

har den individuella förmågan att genomföra lyckade databasbyten; ifall dessa databasbyten 

stödjer existerande arbetsprocesser; samt huruvida det finns kompetenser hos personal som 

eventuellt förkortar upplärningsperioder. En förkortad upplärningsperiod innebär snabbare 

effektiv användning av databasen vid ett databasbyte, vilket i sin tur är en nödvändighet för 

många verksamheter. Hänsynstagande av de tekniska faktorerna innebär ett 
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beslutshjälpande medel i frågan om NoSQL-databasers teknologiska kompabilitet i 

situationer då ett databasbyte anses aktuellt. Denna kompabilitet består av NoSQL-

datamodellers strukturella styrkor och svagheter kontra rådande 

verksamheters/organisationers krav på tekniska förutsättningar; som enligt mitt empiriska 

resultat oftast verkar röra sig om typ av datainnehåll, dess datastruktur, datamängd samt 

distributionskrav.  

Sammanfattningsvis, i återkopplande syfte till studiens frågeställning, finns det två 

kategorier av faktorer att ta hänsyn till vid utvärdering av en relationell databas. Dessa 

inkluderar organisatoriska och tekniska faktorer som inte bara avser utvärdering av den 

relationella databasens tekniska aspekter, utan också utvärderar den verksamhet i vilken den 

relationella databasen används likvärdigt. För att bemöta dessa faktorer finns en mångfald av 

NoSQL-databaser som, förutom fungerar bra med stora datamängder och i distribuerade 

nätverk, alla har egna egenskaper som utrustar dem för diverse spetsområden. I en 

verksamhet som hanterar bilder, blogginlägg och kommentarer och vars organisatoriska 

faktorer inte frontalkrockar med implementationen av en NoSQL-databas är exempelvis 

dokumentdatabasen MongoDB eller CouchDB en bra lösning. I en annan verksamhet där 

sessionslagring utgör den relationella databasens arbetsuppgifter utmärker sig exempelvis 

Voldemort och RIAK. Oavsett vilken NoSQL-databas man i slutändan väljer måste man ta i 

beräkning hur konsekvenserna av en sådan implementation skulle se ut. Det räcker alltså 

inte med att byta ut en relationell databas för eventuella tekniska uppgraderingar då dessa, 

utifrån organisatoriska förutsättningar, ibland skulle innebära nedgraderingar för 

verksamheten. 

5.1 Vidare forskning  

För att vidare kunna motivera vikten av dessa utvärderingsfaktorer måste studiens slutsatser 

beprövas samt kompletteras med fler fall. Kompletteringar skulle behöva inkludera andra 

sorters relationella databashanteringssystem, olika former av informationssystem, samt 

varierande uppsättningar av arbetsprocesser. I takt med utvecklingen av fler och fler 

godtyckliga lagringsalternativ ökar vikten för organisationer och verksamheter att bättre 

kunna identifiera organisatoriska samt tekniska faktorer i databasutvärderingssammanhang. 

Därför uppmanar jag forskare att applicera redogjorda faktorer på egna projekt, och 

förhoppningsvis addera till studiens utvärderingsmodell. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuunderlag 

 

Berätta om dina arbetsuppgifter. 

Hur länge har du jobbat här (med liknande arbetsuppgifter som i dagsläget)? 

Berätta om analysdatabasen och hur den används. 

Hur ser din analysprocess mot datainnehållet ut? 

Vilket/vilka är datainnehållets användningsområde(n)? 

Vilket/vilka databashanteringssystem används för att kommunicera med databasen? 

Hur upplever du att ditt arbete med det databashanteringssystemet fungerar? 

Hur fungerar detta arbetssätt? Är du nöjd/missnöjd med något särskilt? 

Har du någon tidigare erfarenhet av NoSQL- eller icke-relationella databaser? 

 

Tack!



Bilaga 2 

 

ER-Schema 

 

 
 

 

 

 


