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Abstract 
NoSQL-databaser blev alltmer populära i och med att Web 2.0-företag såsom Facebook, 
Google och Amazon behövde alternativa databaslösningar för att kunna hantera de enorma 
datamängder som varje dag genererades i deras applikationer. Den tidigare forskningen på 
NoSQL-teknik är huvudsakligen teknisk och uppsatsen ämnar att vara ett första frö i en mer 
användarcentrerad forskning. 
 
Studien syftar till att undersöka i vilken omfattning systemutvecklare upplever en samling 
påstådda problem identifierade i tidigare forskning samt om och i vilka faser i 
systemutvecklingsmodellen de är mest framstående. Undersökningen bestod av en 
enkätundersökning för insamling av kvantitativ data. 
 
Resultatet visar att inget av problemen upplevs av en majoritet av de tillfrågade, dock upplevs 
problemen av en viss del av de tillfrågade. De flesta av problemen upplevs i designfasen och 
framåt, men en tydlig topp i implemenationsfasen. 
 
Nyckelord: 
nosql, databaser, relationsfria databaser, utvecklarproblem, big data, objektorienterade 
databaser, teknikskifte, livscykelmodellen, sdlc, sql, datamodellering, web 2.0 
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Begreppslista 
 

NoSQL Med NoSQL syftar vi på Leavitts (2010) definition vilken 
inkluderar relationsfria databaser av typerna key-value store, 
document-based store och column-oriented databases. 

Skalbarhet Möjlighet till ändring av storleksförhållande, omfattning, grad. 
Adjektiv av skala (Svenska Akademiens ordlista över svenska 
språket, 2006). 

Mappning Tilldelning, logisk koppling mellan element (Svenska 
datatermgruppen, u.å.). 

Ostrukturerad data Ostrukturerad data syftar på data som antingen inte har någon 
fördefinierad datastruktur eller datamodell. Exempel på 
ostrukturerad data är e-post, dokument, bilder, musik, video, etc. 
(Anand & Rao,ra 2016). 

ACID Egenskaper hur databastransaktioner ska utföras i databasen, 
exempelvis att en transaktion ska gå igenom fullständigt eller inte 
alls, i vilken ordning databasfrågor körs, att färdiga transaktioner 
sparas permanent med mera (ACID properties, u.å.). 

Object-relational 
impedance mismatch 

Object-relational impedance mismatch syftar på problemet som 
uppstår när objektorienterad data ska lagras i en relationsdatabas. 
Eftersom objekt sällan direkt passar in i en tabell så måste 
objektets delar mappas mot en eller flera tabeller (Hecht & 
Jablonski, 2011).  

Native Ursprungligt stöd för en viss funktionalitet i ett program (IDG:s it-
ord, 2013). 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
NoSQL är ett samlingsnamn för en mängd distribuerbara databaser med hög horisontell 
skalbarhet som i stor utsträckning är relationsfria. Hajpen är det senaste decenniet stor kring 
NoSQL-databaser och deras förmåga att uppfylla det behov av att hantera stora datamängder 
(s.k. big data) som uppstod med Web 2.0 företagens framväxt. Tekniken möts dock inte 
unisont av hyllningar utan kritiker finns, både bland yrkesverksamma och akademiker.  

1.2 Bakgrund 
Relationsdatabaser baserade på E.F. Codds relationsmodell började utvecklas under 1970-
talet av blanda annat IBM och Oracle. Ett decennium senare hade relationsdatabaser i stor 
utsträckning konkurrerat ut gamla hierarkiska legacy-system, rönt stora kommersiella 
framgångar och intagit platsen som den dominerande tekniken för databashantering (National 
Research Council, 1999).  
 
Under mitten av 80-talet blev objektorienterade databaser (hädanefter OODB) allt populärare 
(Bagui, 2003). De spåddes ersätta relationsdatabaser på grund av att de bland annat hanterade 
multimedia-data på ett smidigare sätt (Leavitt, 2000). Skiftet skedde dock aldrig utan OODB 
vann endast mark inom ett fåtal nisch-områden såsom CAD (Computer Aided Design), CAM 
(Computer Aided Manufacturing) och multimediasystem där datamodellen blev väldigt 
komplex eller inte passade bra in i en tabell (Bagui, 2003).  
 
Web 2.0-företag såsom Amazon, Google och Facebook kom att växa enormt under mitten av 
2000-talet. Begreppet Web 2.0 syftar enligt O’reilly (2005) på flera olika skiften inom 
webben, bland annat till en decentraliserad, användarorienterad och användargenererad webb 
med tekniker som exempelvis Bittorrent, Wikipedia, och bloggar. Behovet av att hantera stora 
datamängder utan nämnvärda fördröjningar blev problematiskt med en relationsdatabas. 
Eftersom det finns begränsningar i hur mycket en enskild dator kan uppgraderas så har dessa 
företag funnit lösningen i att sprida ut sina databaser på flera maskiner (Hecht & Jablonski, 
2011). Detta kallas för horisontell skalbarhet och är något som relationsdatabaser hanterar 
dåligt av flera anledningar, Hecht och Jablonski (2011) skriver: “Due to their normalized data 
model and their ACID guarantees, relational databases do not scale horizontally” (s. 340). 
Detta tillsammans med relationsdatabasers bristfälliga förmåga att hantera ostrukturerad data 
och objektorienterade datamodeller är de tre anledningar som i störst omfattning bidragit till 
NoSQL-teknikers ökade popularitet (Leavitt, 2010). 
 
Ostrukturerad data är ett samlingsord för data som av en eller flera anledningar är 
problematisk att passa in i en tabell och utföra fråge-operationer på. Exempel på ostrukturerad 
data är e-post, dokument, ljud, video och kommentarer på sociala medier (Anand & Rao, 
2016). 
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Object-relational impedance mismatch syftar på problemet som uppstår när objektorienterad 
data ska lagras i en relationsdatabas. Eftersom objekt sällan direkt passar in i en tabell så 
måste objektets delar mappas mot en eller flera tabeller (Hecht & Jablonski, 2011). Mappning 
syftar på när element i en mängd kopplas logiskt till element i en annan mängd (Svenska 
datatermgruppen, u.å). 
 
NoSQL är samlingsnamnet för en mängd databastekniker och det finns många olika 
tolkningar av begreppet. Denna uppsats utgår från begreppet i den betydelse som används av 
Leavitt (2010). Nämligen att NoSQL-databaser inte i någon större omfattning innehåller 
relationer, inte har stöd för SQL och är en av tre huvudsakliga databastyper: document store, 
column-oriented database och key-value store. NoSQL-databaser har ökat kraftigt i 
popularitet sedan Web 2.0-boomen och gemensamt för samtliga är att de genom att uppoffra 
funktionalitet, exempelvis ACID-egenskaper, uppnår högre prestanda, bättre horisontell 
skalbarhet och mindre komplexa datamodeller (Leavitt, 2010).  
 
Trots de många fördelarna riktar bland annat Mohan (2013) och Leavitt (2010) kritik mot 
NoSQL och de förespråkare som talar om relationsdatabasernas död. Mohan (2013) menar att 
de förkastar decennier av kunskap och optimering:  
 

Even when some restricted SQL like query functionality is provided and some 
optimizations are also done by a NoSQL system, the optimizations are nowhere as 
sophisticated as those found in mature RDBMSs. With NoSQL systems supposedly being 
intended for managing vast amounts of data, simple minded optimizations would put us 
back to the early days of not-so-sophisticated RDBMS optimizers. We will have a 
repetition of history!   

 
Mohan (2013) säger att NoSQL-förespråkarna är historielösa.  Ända sedan relationsdatabaser 
blev den dominerande databastekniken under 1970-talet har arbetet med att optimera 
frågespråket SQL och dess bakomliggande schema pågått kontinuerligt. Leavitt (2010) 
diskuterar typer av NoSQL-databaser och går igenom deras användningsområden men han 
påpekar dessutom flera av de svagheter som även Mohan (2013) tar upp.  
 
Både Mohan (2013) och Leavitt (2010) beskriver problematiken kring NoSQL-databaser ur 
vad vi uppfattar som ett mindre tekniskt perspektiv. De beskriver båda i en mycket 
kondenserad form vad de anser vara problematiken som uppstår vid användandet av NoSQL-
databaser. Som informatiker blev vi nyfikna på hur praktiserande systemutvecklare förhåller 
sig till denna problematik. Vid en vidare litteratursökning identifierade vi ett kunskapsgap vad 
gällande studier som fokuserar på utvecklare och deras upplevelse av att arbeta med NoSQL-
databaser.  
 
Med Mohan (2013) och Leavitt (2010) som teoretisk grund måste vi utgå från att dessa 
problem är verkliga. Vi frågade oss vilka av problemen som beskrivs i deras artiklar som 
praktiserande systemutvecklare faktiskt upplever, samt när och till vilken grad de upplever 
dessa. Genom att studera hur problematiken faktiskt upplevs av systemutvecklare vidgar den 
här studien det tekniskt centrerade perspektiv kring NoSQL som dominerat den tidigare 
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forskningen och som idag verkar vara den huvudsakliga anledningen till att tekniken används. 
Om det Mohan (2013) och Leavitt (2010) säger upplevs i praktiken finns det ett behov av en 
undersökning som kan fungera som en stöttepelare för både projektledare och 
systemutvecklare samt ett underlag för vidare forskning inom området. 

1.3 Syfte 
Undersökningens syfte är att undersöka i vilken omfattning och i vilka faser i 
utvecklingsprocessen systemutvecklare upplever den problembild som identifierats i den 
tidigare forskningen. Vidare syftar undersökningen till att ta reda på i vilka faser som flest 
problem upplevs. 

1.4 Frågeställning 
 
● I vilken omfattning upplever systemutvecklare problemen relaterade till NoSQL-

databaser som insamlats från tidigare forskning? 
● I vilken omfattning upplevs problemen i respektive skede i livscykelmodellen? 

1.5 Avgränsning 
Studien avgränsar sig till en definition av NoSQL som innefattar key-value store, document-
based store och column-oriented databases - de databastyper som beskrivs av Leavitt (2010). 
Avgränsning har gjorts till att endast studera de problem som vi identifierat huvudsakligen i 
Mohan (2013) men även i Leavitt (2010). Därmed görs avgränsning till att endast fokusera på 
problematiken och inte diskutera fördelar i någon omfattande utsträckning. Undersökningen 
avgränsar sig till ett användarcentrerat perspektiv och med användare syftar vi på 
yrkesverksamma systemutvecklare som har minst 1 års arbetslivserfarenhet och minst 1 års 
erfarenhet av arbete med NoSQL-databaser. Vi har valt 1 års arbetslivserfarenhet då vi anser 
att det är en rimlig tid för att säkerställa att respondenten har kommit in i arbetslivet. 
Avgränsning har även gjorts från att undersöka specifika databastyper eller databaser utan 
utgår istället från ett generellt perspektiv med den ovan nämnda definitionen av NoSQL. 

1.6 Målgrupp 
Studenter och forskare aktiva inom informatikområdet och andra med intresse av NoSQL-
databaser. 
 

1.7 Intressenter 
Vi har med denna undersökning som avsikt att skänka nytta till alla på något sätt 
yrkesverksamma inom systemutveckling samt alla som utför forskning inom området 
databaser och än mer generellt informatik och datavetenskap. Yrkesverksamma inom 
systemutveckling kan exempelvis vara projektledare, systemarkitekter, programmerare och 
konsultchefer. 
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2. Teori 
Teoridelen nedan kommer först att presentera den tidigare forskningen i form av ett antal 
underrubriker relaterade till NoSQL-databaser. Avsnittet kommer sedan avslutas med 
källkritik där vi har funnit det nödvändigt. 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Jämförbart teknikskifte - Objektorienterade databaser 
Under mitten av 80-talet blev objektorienterade databaser (hädanefter OODBMS) allt 
populärare (Bagui, 2003). OODBMS spåddes ersätta relationsdatabaser på grund av att de 
bland annat löste problemet med object-relational impedance mismatch samt kunde lagra 
multimedia-data (Leavitt, 2000).  
 
Något skifte skedde dock aldrig, utan OODBMS vann endast mark inom ett fåtal nisch-
områden såsom CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Aided Manufacturing) och 
andra områden där lagring av multimedia-data var nödvändig (Bagui, 2003). Leavitt (2000) 
nämner tre saker som huvudsakliga anledningar till detta: 
 
● Företagen bakom OODB hade inte insett vikten av ett standardiserat frågespråk som 

exempelvis SQL. 
● Relationsdatabaser var redan så pass brett etablerade bland världens företag. 
● Relationsdatabaser erbjöd ett ojämförbart utbud av verktyg för administratörer och 

utvecklare. 
 
Relationsdatabasbranschen har sedan dess dessutom kommit med två olika lösningar på de 
problem som OODB skapades för att lösa. Först kom objektrelationella databaser (hädanefter 
ORDB) som kombinerar en ORDB med relationsdatabasers välutvecklade frågespråk. Senare 
kom objektrelationell mappning (hädanefter ORM) vilket innebär att man har ett lager mellan 
sitt objektorienterade programspråk och sin databas som automatiskt översätter programmets 
objektorienterade datamodell till tabeller. Med hjälp av en ORDB eller ORM behåller man 
relationsdatabasers goda möjligheter att ställa komplexa frågor och lagra alfanumerisk data 
men lägger till möjligheten att lagra multimedia. Eftersom ORM behöver omvandla ett extra 
steg gav OODB från början bättre prestanda. Genom optimeringar av relationsdatabaser har 
dock prestandaskillnaderna minskat (Leavitt, 2000). 

2.1.2 Big Data 
Big Data syftar på datamängder för stora eller för ostrukturerade för att hanteras och 
analyseras med hjälp av traditionella medel. Exempel på sådan data är multimedia, sökningar 
på Google och forskningsdata. Bara Google hanterar varje dag över 24 PB data. Gemensamt 
för all denna data är att den inte är formaterad för att passa in i en relationsdatabas. NoSQL-
databaser är särskilt utvecklade för detta syfte och offrar mycket av den avancerade 
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funktionalitet som vuxit fram under de senaste decennierna för de snabba svarstider som 
behövs för ändamålet (Davenport, Barth & Bean, 2012). 
 
Cavanillas, Curry & Wahlster (2016) säger att NoSQL används främst för att lösa ett 
affärsmässigt problem och att förmågan att hantera och analysera stora mängder data idag är 
en förutsättning och i många branscher ett måste för att kunna konkurrera. De säger att många 
företag baserar stora delar av sin verksamhet på att just utvinna affärsmässig kunskap och 
insikt ur stora datamängder. Även Davenport et al. (2012) håller med om vikten av big data i 
den moderna affärsvärlden. De säger också att big data ställer höga krav på en organisations 
förmåga att förändra sitt förhållande till IT och välja pålitliga verktyg som är rätt för sitt 
sammanhang. För att lyckas kommer företagen behöva utbilda sina anställda och rekrytera en 
arbetsstyrka med förmåga att använda dessa verktyg (Davenport et al., 2012). 

2.1.3 NoSQL 

Fokus på tekniska prestandajämförelser 
En stor del av forskningen inom NoSQL-databaser är olika typer av prestandajämförelser. 
Boicea, Radulescu & Agapin (2012) och Gyorödi, C., Gyorödi, R., & Sotoc (2015) ställer 
MySQL respektive Oracle Database mot MongoDB i jämförelser av svarstider vid olika typer 
av förfrågningar. Gemensam för den här typen av artiklar är det polariserade 
förhållningssättet. Utöver dessa finns en mängd mer omfattande artiklar utformade för att 
fungera som riktlinjer och hjälpmedel vid val av NoSQL-databas. Lourenço, Cabral, Carreiro, 
Vieira och Bernardino (2015) jämför sju olika NoSQL-databaser och jämför de genom elva 
olika variabler. Resultatet presenteras i en tabell där respektive databas styrkor och svagheter 
presenteras. Liknande undersökningar görs även av Srivastava, Goyal & Kumar (2015) och 
Andrés & Pabón (2014). Gemensamt för majoriteten av dessa tekniska prestandajämförelser 
är att de upplevs ha en positiv och relativt okritisk inställning till de nya databastekniker som 
innefattas av NoSQL. 

Anledningar till oro 
Inte alla är positiva, utan det finns även kritiker. Mohan (2013) och Leavitt (2010) medger att 
styrkorna är många. Dock anser de, i synnerhet Mohan (2013), att det finns en mängd 
problem med att i stor utsträckning börja använda NoSQL-databaser utan att tänka långsiktigt. 
Plötsligt verkar många ha glömt bort hur viktig standardiseringen inom databasbranschen har 
varit för att inte låsa utvecklare till en specifik databas. Mohan (2013) menar att branschen 
riskerar att kasta bort tre decennier av funktionalitet och sofistikerade optimeringar. 
Avancerade koncept såsom transaktioner, frågeoptimering och hantering av concurrency som 
har utvecklats under lång tid kommer med majoriteten av NoSQL-databaserna idag att behöva 
implementeras av systemutvecklarna. Något som ställer höga krav på kompetens och tekniska 
färdigheter (Mohan, 2013). 
 
Wayner (2012) instämmer med Mohan (2013) när han talar om hur NoSQL-databasers 
överlägsna svarstider beror på att man helt enkelt offrar funktionalitet för prestanda. Om 



10 
 

denna funktionalitet vid ett senare tillfälle kommer att behövas så kommer det ställa till med 
problem i utvecklingsarbetet (Wayner, 2012).  
 
Även Leavitt (2010) lyfter många av de punkter som Mohan (2013) tar upp. Han talar också 
om hur det kan bli svårt att välja rätt plattform för ett projekt när så många utvecklare saknar 
erfarenhet av NoSQL-teknik. Mohan (2013) talar om floran av hjälpmedel som finns 
tillgängliga för exempelvis datamodellering och databashantering vid arbete med 
relationsdatabaser. Leavitt (2010) talar istället om den brist på hjälpmedel, kundsupport och 
dokumentation som finns för många NoSQL-databaser.  
 
Mohan (2013) och Leavitt (2010) är de artiklar i vilka den teoretiska grunden till vår 
undersökning har hämtats. De problem som i artiklarna påstås uppstå för systemutvecklare 
vid användning av NoSQL-databaser är grunden för vår enkätundersökning och 
frågeställning. 

3.  Metod 
Här kommer vi att beskriva vår undersöknings metod och tillvägagångssätt. Vi har använt oss 
av en kvantitativ enkätundersökning. Den kvantitativa forskningen intresserar sig 
huvudsakligen av mätning och i vårt fall handlar det om en mätning av systemutvecklares 
upplevelse av en samling påståenden i tidigare forskning. 

3.1 Litteratursökning 
Vår litteratursökning har huvudsakligen skett genom Summon. De artiklar vi ansåg relevanta 
för undersökningen lästes igenom och stycken som av oss ansågs intressanta sparades i ett 
dokument. Sedan gick vi igenom relevanta artiklars källor för att hitta ytterligare artiklar. Det 
fanns gånger då vi inte kunde hitta dessa artiklar i Summon och vi har i de flesta fallen använt 
Google Scholar eller ACM Digital Library. För rent historisk eller icke forskningsrelaterad 
information som inte gått att hitta på annat sätt har vi använt oss av ett antal böcker och 
webbartiklar som hittats antingen genom andra artiklar, källor på Wikipedia eller genom 
sökningar på Google eller biblioteksdatabaser.  
 
En lista på de söktermer som använts vid sökning i vetenskapliga databaser följer nedan:  
 

Söktermer 

nosql 

nosql problems 

no sql problems developer 

non relational problems 
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big data 

nosql big data 

big data problem 

nosql vs sql 

nosql comparison 

database comparison 

object oriented databases 

object oriented database failure 

oodbms 

development lifecycle 

sdlc 

database 
 

3.2 Enkätundersökningen 
Frågeställningen bestod av påståenden där respondenten svarade med ett alternativ på en 
likertskala. En likertskala består av skala där respondenten väljer i vilken grad denne håller 
med om en item (ett påstående). Likertskala valdes därför att den är väl passande för att mäta 
personers attityder och känslor (Bryman, 2011).  
 

3.2.1 Utformning 
Enkätundersökningen genomfördes i formen av en självadministrerad enkät. Oates (2006) 
nämner flera anledningar till att göra en webbaserad enkät varav två var särskilt relevanta för 
vår undersökning. Först och främst användes en webbaserad enkät för att få in så många svar 
som möjligt inom uppsatsens begränsade tidsramar. Dessutom säger Oates (2006) att 
självadministrering minimerar risken att på något sätt påverka respondenternas svar och får 
där medhåll från Bryman (2011).  
 
Slutna frågor användes huvudsakligen då enkäten baserades på de problem som beskrivs av 
Mohan (2013) och Leavitt (2010). Dessutom är slutna frågor lätta att svara på och ger 
standardiserade svar som är lätta att analysera (Oates, 2006). För att fånga upp eventuella 
problem som inte nämns i alternativen baserade på Mahon (2013) och Leavitt (2010) så 
användes avslutningsvis en öppen fråga där respondenterna i fritext kunde beskriva 
oförutsedda problem (Bryman, 2011). 
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De inledande frågorna i enkäten handlade om respondentens yrkeserfarenhet inom 
systemutveckling respektive yrkeserfarenhet av NoSQL-databaser. I dessa frågor valde vi att 
använda fritextfält där respondenten fick fylla i antal år. Med detta svarssätt kunde vi om så 
behövdes dela upp respondenterna i relevanta grupper i analysfasen. 
 
Inledningsvis och avslutningsvis var vi noggranna med att uttrycka tacksamhet och hur viktigt 
deras deltagande var för oss. Detta får enligt Oates (2006) respondenterna att känna att deras 
åsikt är viktig och motiverar dem att göra ett bra jobb med enkäten  

3.2.2 Systemutvecklingslivscykeln 
Om respondenten svarade “Håller med” eller “Håller med fullständigt” på en huvudfråga 
skickades denne vidare till den andra delen av frågan. Följdfrågan tar upp i vilket eller vilka 
skeden av systemutvecklingslivscykeln problemet upplevs och i vilken grad. För denna 
undersökning har vi valt följande definition av systemutvecklingslivscykeln (SDLC) som 
hämtats ur Sharm & Singh (2015):  
 

 
 

3.2.3 Val av frågor 
Under vår litteratursökning lästes en stor mängd artiklar om NoSQL-databaser igenom och vi 
märkte efter ett tag att det fanns ett antal forskare som kände oro inför den snabba 
utvecklingen och vad de verkade uppleva som en förhastad implementering av NoSQL-
teknik. Mohan (2013) och Leavitt (2010) var de två artiklar som huvudsakligen fångade vårt 
intresse. Vi identifierade i dessa artiklar en problembild relaterad till utvecklares arbete med 
NoSQL. Det fanns dock ett tomrum i forskningen. Ingen av artiklarna frågade sig i vilken 
omfattning dessa problem faktiskt påverkar utvecklare i praktiken. När problemen var 
sammanställda började vi arbetet med enkäten och utformade enkätens frågeställning utifrån 
dessa. Vi la dock till problemet “Bristfällig dokumentation” själva. Vi ansåg det tillräckligt 
intressant att undersöka eftersom det går att relatera till “Bristfällig kundsupport” och 
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“Bristande kunskap vid val av NoSQL-databas”. Tabellen nedan visar dessa problem samt de 
motsvarande påståenden som respondenten skulle ta ställning till: 
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NoSQL-problem Påstående 

Avsaknad av ett standardiserat frågespråk Jag upplever avsaknad av ett 
standardiserat frågespråk som 
problematiskt i mitt arbete med NoSQL-
databaser. 

Avsaknad av verktyg för databashantering Jag upplever avsaknad av verktyg för 
databashantering som problematiskt i mitt 
arbete med NoSQL-databaser. 

Avsaknad av verktyg för datamodellering Jag upplever avsaknad av verktyg för 
datamodellering som problematiskt i mitt 
arbete med NoSQL-databaser 

Avsaknad av fullständig ACID-funktionalitet Jag upplever avsaknad av fullständig 
ACID-funktionalitet som problematisk i 
mitt arbete med NoSQL-databaser. 

Bristande kunskap vid val av NoSQL-databas Jag upplever det problematiskt att välja 
NoSQL-databas på grund av jag har 
brister i min kunskap gällande de olika 
databasernas för- och nackdelar. 

Bristfällig dokumentation Jag upplever det problematiskt att 
dokumentationen som finns tillgänglig för 
den valda NoSQL-databasen är 
otillräcklig eller ofullständig. 

Bristfällig kundsupport Jag upplever det problematiskt att den 
valda NoSQL-databasen inte erbjuder 
någon kommersiell kundsupport eller att 
kundsupporten är bristfällig. 

3.2.4 Fritextfråga 
I den avslutande delen av enkäten fanns en öppen fråga för att fånga upp eventuella problem 
som Mohan (2013) och Leavitt (2010) inte tar upp.  

3.2.5 Pilotstudie 
Efter ett stort antal iterationer och utskick till handledare och vänner ansåg vi enkäten färdig 
att skickas ut som pilot till ett begränsat antal respondenter. Bryman (2011) menar att en 
pilotstudie kan vara bra för att fånga upp misstag eller problem med exempelvis frågor som 
feltolkas, redan i ett tidigt stadie. Vi hade tidigare varit i kontakt med två företag som vi visste 
hade kompetens inom NoSQL-databaser och skickade pilotenkäten till dem eftersom vi 
snabbt kunde få respons och fånga upp eventuella felaktigheter. Flera av respondenterna 
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uppfattade enkäten som negativt vinklad mot NoSQL-databaser vilket ledde till att vi, för att 
undvika framtida problem, lade till en kort förklarande text om uppsatsens avgränsning till 
just den upplevda problematiken.  

3.2.6 Datainsamling 
Den första omgången företag som kontaktades för den skarpa enkäten hittades genom 
jobbannonser på arbetsförmedlingen. Eftersom vi inte ansåg att vi fick tillräckligt stort 
statistiskt underlag från den enkäten valde vi att översätta enkäten till engelska och göra en ny 
sökning bland jobbannonser på Monster.com. Sökordet “NoSQL” användes tillsammans med 
namnen på några av de största NoSQL-databaserna; Redis, MongoDB, Cassandra, Hadoop 
och Hbase. Alla företag med annonser som matchade sökorden kontaktades. Oates (2006) 
menar att en påminnelse kan ha stor effekt vid enkätundersökningar och på grund av svalt 
deltagande valde vi att följa den rekommendationen. Dessutom valde vi att på samma gång 
kontakta en större mängd konsultfirmor som vi inte visste om de använde sig av NoSQL-
teknik för att ytterligare öka chanserna att få fler svar. Dessa två åtgärder visade sig ge bättre 
resultat än tidigare utskick.  

3.2.7 Urval 
Undersökningens urval utgörs av vad Merriam (1994) kallar för ett icke-probabilistiskt 
kriterierelaterat urval.  Det innebär att alla som uppfyller vissa urvalskriterier väljs ut att delta 
i undersökningen. Våra kriterier är yrkesaktiva systemutvecklare med minst 1 års erfarenhet 
samt minst 1 års erfarenhet av att arbeta med NoSQL-databaser. För att säkerställa detta 
används en inledande fråga i enkätundersökningen. 

3.3 Analysmetod 
För att bearbeta det kvantitativa data som samlats in genom enkätundersökningen har vi 
använt av oss av kalkylprogrammet Excel 2013. Från datan har diagram av olika typer skapats 
för att göra det tydligt för läsaren hur svarsfördelningen ser ut på de olika enkätfrågorna. 
Huvudsakligen använder vi oss av univariat analys och de presenteras i formen av olika listor, 
tabeller och diagram. Univariat analys har använts för att underlätta analysen (Bryman, 2011).   
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4. Resultat och Analys 
Här redovisar vi resultatet från vår enkätundersökning samt en lista på de problem som 
identifierats i litteraturen. Varje resultat presenteras först kort och följs direkt av en analys. 
Tolkning sker i koppling till tidigare forskning i den omfattning det varit möjligt. 

Resultat 1: Identifierade problem  
Nedan följer en lista på den problembild som insamlats från Mohan (2013) och Leavitt 
(2010). Problemen listas utan inbördes ordning men med siffror för att underlätta referering i 
efterföljande stycke:  
 

1. Avsaknad av ett standardiserat frågespråk 
2. Avsaknad av verktyg för databashantering 
3. Avsaknad av verktyg för datamodellering 
4. Avsaknad av fullständig ACID-funktionalitet 
5. Bristande kunskap vid val av NoSQL-databas 
6. Bristfällig dokumentation 
7. Bristfällig kundsupport 

Analys 
Flera av dessa identifierade problem är kopplade till den funktionalitet som NoSQL-databaser 
i stor utsträckning saknar till skillnad från relationsdatabaser. Leavitt (2010) nämner explicit 
(1), (2), (4), (5) och (7). Mohan nämner explicit (1) och (4) medan (2) och (3) går att utläsa ur 
andra saker som nämns i artikeln. 

Resultat 2: Erfarenhet av NoSQL-databaser 
Genomsnittlig yrkeserfarenhet: ca 10 år 
Genomsnittlig erfarenhet av NoSQL-databaser: ca 4 år 

 



17 
 

Analys 
Den genomsnittliga yrkeserfarenheten är 10 år. Detta tyder på en hög generell yrkeserfarenhet 
bland respondenterna. Erfarenheten av NoSQL-databaser är generellt lägre. Dock har 5 av 33 
personer angett att de har 9 års erfarenhet. En erfarenhet som eventuellt sträcker sig hela 
vägen tillbaka till 2007 som Leavitt (2010) pekar ut som det år när NoSQL-hajpen hade sin 
start. Google Trends är en tjänst där det går att se statistik över en sökterms historiska 
förekomst. Enligt Google Trends (u.å.) är det under 2009 som termen NoSQL ökade 
lavinartat i popularitet. En möjlighet är att vissa av våra respondenter kan ha arbetat med 
relationsfria databaser innan de omfattades av begreppet NoSQL då Leavitt (2010) säger att 
relationsfria databaser har funnits sedan slutet av 60-talet men att det är först nu som de i nya 
tappningar och iterationer har blivit populära på nytt.  

Resultat 3: Avsaknad av ett standardiserat frågespråk

 

Analys 
Det vanligaste svaret är “Håller inte med” med 36,4%. Lägger man ihop “Håller inte med” 
och “Håller inte alls med” (27,3%) bildar de en tydlig majoritet med 63,7% . Endast 27,3% av 
respondenterna svarade “Håller med” vilket tyder på att det inte upplevs problematisk i någon 
större omfattning. Mohan (2013) anser att det är problematiskt att arbetet med att utarbeta 
standarder för databaser som pågått under de senaste tre decennierna verkar ha övergetts till 
förmån för hajpad NoSQL-teknik. Både Mohan (2013) och Leavitt (2010) ser avsaknaden av 
ett standardiserat frågespråk som ett problem. Leavitt (2000) säger att objektorienterade 
databaser aldrig blev den succé som förutspåddes under mitten av 1980-talet, något som han 
säger berodde bland annat på just avsaknad av ett standardiserat frågespråk i likhet med SQL 
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samt svårigheter att enas om standarder i allmänhet. Resultatet tyder på att ett standardiserat 
frågespråk kanske inte är lika betydelsefullt i fallet med NoSQL-databaser som det var för 
objektorienterade databaser. 

Resultat 4: Avsaknad av ett standardiserat frågespråk - fasvis 

 

Analys 
Frågan besvarades totalt av 9 st personer. Det vanligaste svaret var “Håller med” under 
faserna implementation (8 st), testning (5 st) och förvaltning (7 st). Under design har inget 
svar majoritet och lika många personer har svarat “Håller med”, “Håller inte med” och “Vet 
ej”. Ingen upplever problemet under “Kravanalys”. Resultatet tyder på att av de som svarat på 
frågan i störst omfattning upplever problemet efter att implementationen är påbörjad. Vi anser 
att det är rimligt att påstå att frågespråk inte är relevanta för faserna kravanalys och design.  
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Resultat 5: Avsaknad av verktyg för databashantering 

 

Analys 
Majoriteten av respondenterna har svarat “Håller med” med 45,5%. Slår man dock ihop  
“Håller inte med” (18,2%) och “Håller inte alls med” (36,4%) bildar de tillsammans majoritet 
med 54,6%. Resultatet visar att den sammanlagda majoriteten ställer sig negativ till 
påståendet. Men med en så stor andel som 45,5% så går det ändå att tolka som att det finns ett 
behov för bättre verktyg, något som stöds av Leavitt (2010) och Mohan (2013) som säger att 
det saknas verktyg för hantering av NoSQL-databaser. 

Resultat 6: Avsaknad av verktyg för databashantering - fasvis 
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Analys 
Frågan besvarades totalt av 15 st personer. Det vanligaste svaret var “Håller med” under 
faserna implementation (10 st), testning (11 st) och förvaltning (10 st). Under övriga faser var 
det vanligaste svaret “Håller inte med”. Tre personer har svarat att det upplever problemet 
under designfasen. Resultatet tyder på att problematiken precis som i Resultat 4 uppstår under 
designfasen för att sedan uppenbara sig tydligare under de tre senare faserna implementation, 
testning och förvaltning.  

Resultat 7: Avsaknad av verktyg för databasmodellering 

 

Analys: 
Det vanligaste svaret är “Håller inte med” med 42,4%. Tillsammans med “Håller inte med 
alls” (36,4%) har de sammanlagt 78,8%. Enbart 3% håller med om att avsaknad av verktyg 
för datamodellering är ett problem, och 18,2% är osäkra eller anser att det inte berör deras 
arbete. Problemet upplevs alltså nästan inte i någon omfattning. Leavitt (2010) säger: 
“Because they don’t have all the technical requirements that relational databases have, 
proponents say, most major NoSQL systems are flexible enough to better enable developers 
to use the applications in ways that meet their needs.” (s. 14). Det stödjer en slutsats om att 
behovet av datamodellering när man jobbar med NoSQL-databaser är litet till följd av dess 
flexibla datamodell. Detta skulle betyda att problematiken kring en avsaknad av verktyg för 
datamodellering som Mohan (2013) nämner inte är så kritisk som han verkar vilja få oss att 
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tro. Alternativt kan dock verktyg för datamodellering sedan Mohan skrev sin artikel år 2013 
ha utvecklats till det bättre.  

Resultat 8: Avsaknad av verktyg för databasmodellering - fasvis 

Analys 
Då enbart en respondent har svarat “Håller med” på föregående fråga och därför har vi fått 
väldigt dåligt med underlag till denna fråga, och vi anser att det inte räcker för att dra några 
slutsatser eller analysera resultatet vidare. 

Resultat 9: Avsaknad av fullständig ACID-funktionalitet 

 

Analys  
Både “Håller med” och “Håller inte alls med” har fått 36,4%. Sammanlagt har dock “Håller 
inte med” och “Håller inte alls med” (27,3%) majoritet med 63,7%. Enligt Leavitt (2010) är 
en av de huvudsakliga skillnaderna på relationsdatabaser och NoSQL-databaser just att den 
förstnämnda har native (se begreppslista) stöd för ACID-funktionalitet och den sistnämnda 
inte har det. Han poängterar dock att problematiken i detta varierar mellan olika typer av 
applikationer och deras tillämpningar. Mohan (2013) påpekar att Facebook stötte på så pass 
mycket problem när de försökte utveckla sitt meddelandesystem att de valde att använda 
Hbase som är en NoSQL-databas med robustare, om än inte fullständig, ACID-funktionalitet. 
Resultatet kan utifrån det Leavitt (2010) och Mohan (2013) säger tolkas som att majoriteten 
av respondenterna utvecklar applikationer där fullständigt ACID-stöd inte är en avgörande 
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faktor, alternativt att man funnit andra implementationsmässiga lösningar för att kringgå 
problemet. 
 

Resultat 10: Avsaknad av fullständig ACID-funktionalitet 

 

Analys 
Totalt har 12 personer svarat på frågan. Under faserna design och implementation är “Håller 
med” det vanligaste svaret. Under övriga faser är antingen “Håller inte med”, “Håller inte alls 
med” eller de båda tillsammans det vanligaste svaret. Resultatet går läsa som att 
problematiken uppstår under faserna design och implementation. Det stämmer överens med 
att både Mohan (2013) och Leavitt (2010) säger att ACID-funktionalitet är något som måste 
implementeras i applikationen själv om det behövs. 
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Resultat 11: Svårigheter vid val av NoSQL-databas på grund av 
kunskapsbrist 

 
 

Analys 
Det vanligaste svaret är “Håller med” med 45,5%. Lägger man ihop “Håller inte med” och 
“Håller inte med alls” så har även de tillsammans 45,5%. Det betyder att inget alternativ har 
majoritet. Även om det inte finns någon majoritet är det en stor andel respondenter som svarat 
att de anser att det är problematiskt. Leavitt (2010) nämner explicit att avsaknad av erfarenhet 
kan göra valet av databas till ett potentiellt problem. Davenport et al. (2012) talar om vikten 
av att rekrytera personal med goda kunskaper inom NoSQL-databaser för att framgångsrikt 
utvinna affärsnytta ur stora datamängder.  
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Resultat 12: Svårigheter vid val av NoSQL-databas på grund av 
kunskapsbrist 

Analys 
Totalt har 15 personer svarat på frågan. “Håller med” är det vanligaste svaret i designfasen 
med 8 personer. Vilket gör det till den enda fasen där “Håller med” har majoritet. Under 
övriga faser är resultatet spretigt men sammanlagt har den negativa sidan majoritet. Resultatet 
kan förklaras med att val av databas inom livscykelmodellen sker just i designfasen och att 
förändringar av den typen under senare faser kan vara tidskrävande och kostsamma. 
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Resultat 13: Bristfällig dokumentation 

 

Analys 
Det vanligaste svaret är “Håller inte med” med 54,5%, lägger man dessutom till de som svarat 
“Håller inte alls med” blir det hela 81,8% av respondenterna. Det indikerar att 
systemutvecklare inte upplever dokumentationen som finns tillgänglig för de olika NoSQL-
databaserna som bristfällig. Påståendet om bristfällig dokumentation var något som vi själva 
valde att undersöka då det kändes väldigt nära kopplat till Resultat 12 och Resultat 15. Detta 
för att god dokumentation är något vi själva uppfattat som viktigt för att kunna göra 
kvalificerade beslut både vid val av teknik och för att hantera problem som uppstår vid 
användning. En uppfattning som stärks av Earle, Rosso & Alexander (2015) som säger att 
systemutvecklare i stor utsträckning vänder sig till dokumentation när problem uppstår i 
utvecklingsprocessen. 
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Resultat 14: Bristfällig dokumentation - fasvis 

 

Analys 
Totalt har 6 personer svarat på frågan. De vanligaste svaret är “Håller med” i faserna design 
(5 st), implementation (5 st), testning (3 st) och förvaltning (5 st). Ingen har svarat “Håller 
med” under fasen kravanalys. Totalt sett har en väldigt liten del av respondenterna svarat på 
frågan men av de som svarat verkar det vara konsekvent i vilka faser de hade önskat att 
dokumentationen var bättre. Vi ser det som att kravanalys normalt sett inte innefattar någon 
större användning av mjukvarudokumentation. 
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Resultat 15: Bristfällig kundsupport 

 
 

Analys 
Inget svar har majoritet i frågan. Lägger man dock ihop “Håller inte alls med” och “Håller 
inte med” får de tillsammans en majoritet med 54,6%.  Frågan har den största andelen “Berör 
inte mig/Vet ej” av alla frågor.  Det är Leavitt (2010) som uttrycker att många NoSQL-
databaser saknar kundsupport. Resultatet kan tolkas som att Leavitt (2010) har fel, men också 
som att behovet av kundsupport är litet. 
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Resultat 16: Bristfällig kundsupport - fasvis 

 

Analys 
Totalt svarade 9 personer på frågan. Det vanligaste svaret i samtliga faser förutom design är 
“Håller inte med”. Det är svårt att läsa ut något ur resultatet då det är väldigt många som har 
svarat att de inte håller med, trots att “Håller med” är krav på föregående fråga för att skickas 
vidare till denna. Kravanalys (4 st) och design (4 st) är de två faser där “Håller med” angetts 
som svar i störst utsträckning. Även om det inte har majoritet skulle man kunna tolka det som 
att det är där flest personer hade önskat mer stöd i sitt arbete i formen av kundsupport. 
 

Resultat 17: Fasvis sammanfattning 
Diagrammet representerar en sammanslagning av all svarsdata från samtliga följdfrågor i 
enkätundersökningen. Varje enhet innebär ett inskickat svar på en av de fem faserna under en 
av följdfrågorna.   
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 <

 

Analys 
Enligt vår sammanställning av alla livscykelfaser så upplever de flesta tillfrågade problem 
med NoSQL i implementationsfasen. Minst problem verkar upplevas under fasen kravanalys 
där bara 10 av de tillfrågade svarat att de upplevt något av problemen i enkäten (Resultat 1). 
Andelen respondenter som svarat “Håller inte alls med” är även mer än summan av alla de 
övriga fasernas antal “Håller inte alls med” (19 mot 17). Då tidigare forskning saknas vad 
gällande utvecklingsfaser och upplevda problem med NoSQL-databaser diskuteras detta 
istället i undersökningens slutdiskussion. 

Resultat 18: Topplista problem 
 

Problem Håller med % 

1. Svårigheter vid val av NoSQL-databas 45% 

2. Avsaknad av verktyg för databashantering 45% 

3. Avsaknad av fullständig ACID-funktionalitet 36% 

4. Avsaknad av ett standardiserat frågespråk 27% 

5. Bristfällig kundsupport 27% 

6. Bristfällig dokumentation 18% 

7. Avsaknad av verktyg för datamodellering 3% 
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Analys 
I tabellen ovan tydliggörs vilka av de identifierade problem som av respondenterna ansågs 
vara mest omfattande. Det problem som upplevs i högst omfattning är svårigheter med att 
välja NoSQL-databas på grund av kunskapsbrist. Mohan (2013) säger: “Over the last few 
years, many new types of database management systems (DBMSs) have emerged which are 
being labeled as NoSQL systems.” (s. 11). Med ett stort antal alternativ med så många olika 
styrkor och svagheter är det svårt för oerfarna utvecklare att välja rätt teknik. Leavitt uttryckte 
redan år 2010 oro för att detta skulle kunna bli ett problem.  
 
På andra plats kommer avsaknaden av verktyg för databashantering. Mohan (2013) påstår att 
verktyg för hantering och modellering av NoSQL-databaser helt saknas. Det borde betyda att 
avsaknad av verktyg för datamodellering (7) också borde vara ett av de mest omfattande 
problemen. Så är dock inte fallet då (7) är på sista plats med enbart 3% av de tillfrågade som 
har svarat “Håller med”. 
 
Resterande problem (3, 4, 5, 6) har en viss del av de tillfrågade svarat att de upplever, men 
andelarna är varken stora eller små i relation till de ovan nämnda problemen (1, 2, 7). 
Resultatet bekräftar att de problemområden som beskrivs av bland annat Mohan (2013) och 
Leavitt (2010) fortfarande existerar inom NoSQL-databaser, om än i de flesta fallen i relativt 
liten utsträckning. 

Resultat 19: Vanligaste svaret på respektive huvudfråga 
I denna tabell har vi valt att sammanfoga “Håller med”/”Håller med fullständigt” och “Håller 
inte med”/”Håller inte alls med” med varandra respektive för att skapa ett tydligt, binärt svar 
som antingen håller med eller inte. 
 

Problem Svarsalternativ Andel % 

1. Avsaknad av ett standardiserat frågespråk Håller inte med 63% 

2. Avsaknad av verktyg för databashantering Håller inte med 55% 

3. Avsaknad av verktyg för datamodellering Håller inte med 79% 

4. Avsaknad av fullständig ACID-funktionalitet Håller inte med 64% 

5. Svårigheter vid val av NoSQL-databas Håller med/Håller inte med 45% 

6. Bristfällig dokumentation Håller inte med 82% 

7. Bristfällig kundsupport Håller inte med 55% 
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Analys 
Om man bortser från (5) är det på samtliga av enkätens problemformuleringar en majoritet av 
respondenterna som svarat att de inte upplever dessa som problematiska. Vi har dock visat i 
Resultat 18 att många av problemen trots detta upplevs av en relativt hög andel av de 
tillfrågade. 

5. Diskussion 
Undersökningens resultat visar att majoriteten av de problem som insamlats i litteraturen inte 
upplevs problematiska i någon dominerande omfattning. Utav de som faktiskt anser sig 
uppleva problemen upplever de flesta dessa i faserna implementation, testning och 
förvaltning. Majoriteten av dagens utvecklare upplever alltså inte den problematik som 
Mohan (2013) och Leavitt (2010) tillsammans beskriver. Bland problemen finner vi dock 
följande tre vilka fler än en tredjedel av de tillfrågade faktiskt upplever som problematiska:  
 
● Svårigheter vid val av NoSQL-databas (45%). 
● Avsaknad av verktyg för databashantering (45%). 
● Avsaknad av fullständig ACID-funktionalitet (36%). 

 
Systemutvecklare verkar i stor omfattning inte ha den kompetens som krävs för att kunna 
göra ett kvalificerat val av NoSQL-databas som passar bäst för applikationens specifika 
tillämpning. Mohan (2013) säger att det under de senaste åren har kommit en mängd nya 
databaser baserade på NoSQL-teknik. Eftersom problemet med att välja databas som Leavitt 
(2010) oroar sig för kvarstår än idag, sex år senare, anser vi att det är rimligt att anta att 
utvecklingen inte har stannat upp utan att ännu fler databaser finns tillgängliga på marknaden. 
Det är möjligt att den stora mängden guider och riktlinjer för val av NoSQL-databas som 
finns tillgängliga (exempelvis Lourenço et al. (2015) och Srivastava et al. (2014)) inte når 
yrkesverksamma systemutvecklare eller att de inte är tillräckliga. Förmågan att rekrytera 
personer med rätt kompetens och att utbilda sin redan existerande personalstyrka för att bäst 
dra nytta av den nya tekniken behöver alltså förbättras (Davenport et al., 2012).   
 
Bristfällig programvara för databashantering var ett problem även under mitten av 1980-talet 
då objektorienterade databaser spåddes konkurrera ut relationsdatabaser (Leavitt, 2000). Är 
det databasutvecklare som gör samma misstag igen, eller kan det finnas andra förklaringar?  
Vi tror att övergången från relationsdatabas till NoSQL-databas för många är allt annat än 
smärtfri.  Myriaden av hjälpmedel som finns tillgängliga för relationsdatabaser har utvecklats 
över ett spann av tre decennier (Mohan, 2013). Det finns databashanteringsverktyg även för 
NoSQL-databaser, ofta i formen av en kommandorad. Efter en snabbare efterforskning på 
Google upptäckte vi dock snabbt att det även finns en mängd grafiska hjälpmedel. Det är 
dock möjligt att det är omfattande verktyg såsom Microsofts SQL Server Management Studio 
eller Oracles MySQL Workbench som Mohan (2013) syftar på när han säger att det inte 
existerar verktyg för hantering av NoSQL-databaser och att det är den nivå av sofistikation 
som systemutvecklare saknar i de verktyg som finns tillgängliga.  
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För att uppnå hög tillgänglighet i distribuerade system offrar de flesta NoSQL-databaser 
fullständig ACID-funktionalitet (Mohan, 2013). Ansvaret för implementation av ACID-
funktionalitet ligger istället hos utvecklaren, vilket ställa höga krav på utvecklarens 
kompetens (Leavitt, 2010). Problemet upplevs i faserna design och implementation. Det går 
att tolka på två sätt, antingen upplevs avsaknaden av ACID-funktionalitet som problematisk i 
dessa faser eller så upplever de tillfrågade helt enkelt problem och utmaningar i deras eget 
arbete med att implementera detta. En framtida utmaning för databasutvecklarna kan komma 
att bli att implementera funktionaliteten utan att förlora prestanda då det är just den avskalade 
funktionaliteten som är NoSQL-databasers styrka då det resulterar i hög prestanda och 
skalbarhet (Wayner, 2012). 
 
Hur kommer det då sig att systemutvecklare inte verkar sakna verktyg för datamodellering? 
Leavitt (2010) menar att på grund av att NoSQL-databasers datamodeller saknar de många 
restriktioner som appliceras i en relationsdatabas är de simplare och lättare att hantera. Mohan 
(2013) menar dock att det är i denna frihet som komplexitet lätt skapas och att verktyg för att 
hantera dessa modeller är något som behövs utvecklas. Inget problem i undersökningen 
upplevs i så liten omfattning som detta. Detta tyder på att Mohan (2013) oroar sig i onödan. 
Vi tror utifrån vår egen erfarenhet av objektorienterade programmering att problem med 
datamodellering inte är lika utmärkande när man arbetar med en NoSQL-databas då datan inte 
nödvändigtvis behöver mappas mellan applikation och databas. 
 
Objektorienterade databaser (OODB) hade enligt Leavitt (2000) sin tid i rampljuset för att 
sedan tappa de moment som det samlat upp. Han menar att OODB slutade som nisch-
databaser som idag används inom ett fåtal områden. Vi nämner i den tidigare forskningen de 
anledningar som han anser mest bidrog till detta. I fallet med NoSQL-databaser visar dock vår 
undersökning att bara en liten andel av de tillfrågade saknar ett standardiserat frågespråk och 
eftersom ingen angav att de höll med fullständigt om problemet så är det rimligt att anta att de 
som upplever problemet inte anser att det är en kritisk faktor på det sätt som Leavitt (2000) 
beskriver med OODB. De andra anledningarna han talar om är relationsdatabasernas starka 
position på marknaden och det stora utbud av hjälpmedel och verktyg som fanns och än idag 
finns tillgängliga. Det är sannolikt att vi i framtiden kommer se en utveckling där utvecklarna 
av relationsdatabaser kommer utnyttja sin dominanta position på marknaden för att införa 
funktionalitet som idag är NoSQL-specifik i sina databaser, på samma sätt som de gjorde när 
de införde sin version av stöd för objektorientering och XML (Mohan, 2013). Vi tror att 
användare har mycket att vinna på vidare undersökning av möjligheter att införa viss NoSQL-
specifik teknik i relationsdatabaser.  

5.1 Metoddiskussion 
Nedan följer viss kritik av metodval som gjorts för undersökningen. Kritiken gäller i viss mån 
medvetna val men vi har också i efterhand insett en del fel och problem som i varierande mån 
har påverkat slutresultatets användbarhet.  
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Vi valde att endast godta respondenter som hade minst ett års erfarenhet av NoSQL-
databaser. Genom att göra så exkluderade vi de personer som jobbat mindre än ett år och 
potentiellt kan ha upplevt den nya tekniken så pass problematisk att de återgått till äldre väl 
beprövade tekniker som exempelvis relationsdatabaser. 
 
Bryman (2011) talar om vikten av att respondenten har nog med kunskap för att besvara 
enkätens frågor. Det är svårt att avgöra hur mycket kunskap respondenter har om ett ämne 
och vilken terminologi denne är van vid inom kunskapsområdet. Detta gör mängden 
inledande information till en balansakt då man vill behålla respondentens intresse och 
samtidigt ge nog med kunskap för att uppfatta enkätens frågor korrekt. En webbaserad enkät 
har svagheten att oavsett om man har inledande kontrollfrågor ändå måste förlita sig på att det 
är rätt personer som har svarat och att de har fått nog med inledande information. 
 
Fritextfrågan gällande upplevda problem utöver de som beskrivs i enkäten genererade endast 
tre svar. Huruvida detta beror på att den insamlade problembilden är så pass bred att den 
täcker de problem som uppstår med NoSQL-databaser eller att intresset för att svara på de 
frivilliga frågorna varit lågt kan vi omöjligtvis svara på. Vi har insett att istället för en 
fritextfråga hade det som Bryman (2011) säger varit bra att innan pilotstudien genomföra en 
kortare kvalitativ studie med ett begränsat antal personer. Vi hade då även kunnat dubbelkolla 
terminologi och fått en bättre känsla av hur mycket inledande information som skulle 
inkluderas i uppsatsen. Detta hade varit bra även för att komplettera den problembild som 
samlats in från Mohan (2013) och Leavitt (2010).  
 
En stor majoritet av problemen har visat sig upplevas från designfasen och framåt. Det är 
rimligt att anta att man inte upplever några större databasrelaterade problem under kravanalys 
men det kan också bero på att våra respondenter i huvudsak har varit just programmerare och 
att det finns en underrepresentation av övriga inriktningar inom systemutveckling. Något som 
talar för detta är att de tillfrågade under implementationsfasen har svarat “Berör inte mitt 
arbete/Vet ej” i hälften så stor utsträckning som i övriga faser. 

6. Slutsatser 
● Undersökningen tyder på att majoriteten av utvecklare inte upplever de problem med 

NoSQL-databaser som insamlats. Dock verkar det finnas en mindre men relativt stor 
grupp som upplever problematiken, men inte i någon kritisk grad.  

● Något problem upplevs av de tillfrågade i varje fas av livscykelmodellen. De faser där 
problemen var mest framstående var från och med designfasen och framåt med en 
tydlig topp under implementationsfasen.  

6.1 Bidrag 
 Undersökningens resultat är dels en sammanställning av de problem som teoretiker oroar sig 
för kring användandet av NoSQL-databaser och dels en empirisk prövning av dessa problem 
mot systemutvecklares faktiska upplevelser. Således är vårt huvudsakliga bidrag en 
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jämförande sammanställning av teoretikers syn på, respektive, praktikers upplevelse av 
problematiken kring användandet av NoSQL-databaser. Att identifiera och minimera risker 
tidigt kan vara avgörande för ett projekts framgång. Vårt bidrag gör projektledare och 
systemutvecklare varse om den potentiella problematiken och de kan använda den som 
utgångspunkt för att förbättra planering, resursfördelning och riskanalys inom 
systemutvecklingsprojekt. 

6.2 Vidare forskning 
Vi har till skillnad från andra undersökningar inom NoSQL fokuserat på hur utvecklarna 
själva upplever problematiken med att arbeta med NoSQL-databaser. Nedan följer några 
förslag på vidare undersökningar som skulle vara intressanta:  

Undersökningar som bygger vidare på denna uppsats:  
● Undersöka vilka ytterligare problem systemutvecklare upplever genom intervju eller 

annan kvalitativ forskningsmetodik. 
● Undersöka vilka faktorer som enligt systemutvecklare ligger till grund för den 

upplevda problematiken. 
● Undersöka vilka som är de bidragande faktorerna till att NoSQL-databaser verkar gå 

ett att annat öde till mötes än objektorienterade databaser gjorde. 
● Undersöka vilka lösningar i form av stöd och hjälpmedel som systemutvecklare 

behöver för att övervinna de problem som de upplever. 
● Undersöka vilken funktionalitet som systemutvecklare efterfrågar i en applikation för 

hantering av NoSQL-databaser. 
● Undersöka vart systemutvecklare brister i sin kunskap när det gäller val av NoSQL-

databas och varför de eventuellt anser de guider och riktlinjer som finns tillgängliga 
som otillräckliga. 

Andra nära relaterade undersökningar:  
● Undersöka vilka fördelar systemutvecklare upplever i arbetet med NoSQL-databaser 

jämfört med relationsdatabaser. 
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Bilaga I: Enkät 

Utvecklares erfarenhet av NoSQL-databaser och deras 
inverkan på utvecklingsprocessen 
Denna enkät är huvudsaklig datainsamling för en undersökning som berör NoSQL-databaser och de eventuella 
problem som användandet av dessa kan medföra för systemutvecklare. Vi vänder oss till dig som arbetar som 
systemutvecklare och har minst 1 års yrkeserfarenhet av systemutveckling och NoSQL-databaser. 
 
Enkäten tar mindre än 10 min att genomföra och innehåller en fråga per sida. Lägg gärna lite extra tid på att 
försöka ge ett så exakt svar som möjligt på varje fråga.  
 
Frågorna kan uppfattas som vinklade. Detta beror på att vår frågeställning och enkät utgår från en artikel kritisk 
mot NoSQL-teknik och vår enkäts syfte är att testa artikelns påstådda utvecklarproblem mot utvecklares verkliga 
upplevelser. 
 
Du som deltar i studien samt din organisation kommer vara anonyma och allt insamlat material kommer att 
hanteras med konfidentialitet. Materialet kommer uteslutande att användas för forskningsändamål. Studien 
kommer att presenteras i form av en kandidatuppsats vid Örebro Universitet. 
 

NoSQL 
I denna enkät avgränsar vi oss till en definition av NoSQL som databaser vilka är av någon av följande typer: 
key-value store, document-based store och column-oriented databases. 
 

Systemutvecklingens faser 
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Bedömningsfrågor 
Enkäten består av ett flertal frågor där du väljer det alternativ som stämmer bäst överens på i vilken mån 
påståendet upplevs av dig. Om påståendet inte berör ditt arbete svarar du "Berör ej mitt arbete/Vet ej".  
 

Fritextfrågor 
Avslutningsvis används ett fåtal frivilliga frågor som besvaras i fritext. Frågorna är ämnade att fånga upp 
problem som undersökningen har missat men som kan vara av intresse för vidare efterforskning. 
 

Enkätfrågor 
 
Är du en systemutvecklare med minst ett års erfarenhet av systemutveckling och NoSQL-databaser? 
[ ] Ja 
[ ] Nej 
 
Erfarenhet 
Avrunda till närmaste heltal. Exempel: 5 år och 6 månader = 6 år. 
 
Hur många års yrkeserfarenhet har du av systemutveckling?  
Fritext: _________ 
 
Hur många års erfarenhet har du av NoSQL-databaser? 
Fritext: _________ 
 
Avsaknad av ett standardiserat frågespråk 
 
Jag upplever avsaknad av ett standardiserat frågespråk som problematiskt i mitt arbete med NoSQL-
databaser. 
 
[ ] Håller inte alls med 
[ ] Håller inte med 
[ ] Vet ej / Berör inte mitt arbete 
[ ] Håller med 
[ ] Håller med fullständigt 
 
Jag upplever avsaknad av ett standardiserat frågespråk som problematiskt i mitt arbete med NoSQL-
databaser under följande utvecklingsfaser:  
 

 Håller inte alls 
med 

Håller inte 
med 

Vet ej / Berör 
inte mitt arbete 

Håller med  Håller med 
fullständigt 

Kravanalys [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Design [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Implementation [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Testning [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
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Förvaltning [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
 
Jag upplever avsaknad av verktyg för databashantering som problematiskt i mitt arbete med NoSQL-
databaser. 
 
[ ] Håller inte alls med 
[ ] Håller inte med 
[ ] Vet ej / Berör inte mitt arbete 
[ ] Håller med 
[ ] Håller med fullständigt 
 
Jag upplever avsaknad av verktyg för databashantering som problematiskt i mitt arbete med NoSQL-
databaser under följande utvecklingsfaser:  
 

 Håller inte alls 
med 

Håller inte 
med 

Vet ej / Berör 
inte mitt arbete 

Håller med  Håller med 
fullständigt 

Kravanalys [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Design [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Implementation [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Testning [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Förvaltning [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
 
Jag upplever avsaknad av verktyg för datamodellering som problematiskt i mitt arbete med NoSQL-
databaser 
 
[ ] Håller inte alls med 
[ ] Håller inte med 
[ ] Vet ej / Berör inte mitt arbete 
[ ] Håller med 
[ ] Håller med fullständigt 
 
 
Jag upplever avsaknad av verktyg för datamodellering som problematiskt i mitt arbete med NoSQL-
databaser under följande faser: 
 

 Håller inte alls 
med 

Håller inte 
med 

Vet ej / Berör 
inte mitt arbete 

Håller med  Håller med 
fullständigt 

Kravanalys [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Design [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Implementation [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Testning [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Förvaltning [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
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Jag upplever avsaknad av fullständig ACID-funktionalitet som problematisk i mitt arbete med NoSQL-
databaser. 
 
[ ] Håller inte alls med 
[ ] Håller inte med 
[ ] Vet ej / Berör inte mitt arbete 
[ ] Håller med 
[ ] Håller med fullständigt 
 
 
Jag upplever avsaknad av fullständig ACID-funktionalitet som problematisk i mitt arbete med NoSQL-
databaser under följande faser:  
 

 Håller inte alls 
med 

Håller inte 
med 

Vet ej / Berör 
inte mitt arbete 

Håller med  Håller med 
fullständigt 

Kravanalys [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Design [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Implementation [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Testning [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Förvaltning [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
 
Jag upplever det problematiskt att välja NoSQL-databas på grund av jag har brister i min kunskap 
gällande de olika databasernas för- och nackdelar. 
 
[ ] Håller inte alls med 
[ ] Håller inte med 
[ ] Vet ej / Berör inte mitt arbete 
[ ] Håller med 
[ ] Håller med fullständigt 
 
 
Jag upplever det problematiskt att välja NoSQL-databas på grund av jag har brister i min kunskap 
gällande de olika databasernas för- och nackdelar. Problematiken uppenbarar sig i följande faser:  
 

 Håller inte alls 
med 

Håller inte 
med 

Vet ej / Berör 
inte mitt arbete 

Håller med  Håller med 
fullständigt 

Kravanalys [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Design [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Implementation [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Testning [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Förvaltning [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
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Jag upplever det problematiskt att dokumentationen som finns tillgänglig för den valda NoSQL-
databasen är otillräcklig eller ofullständig. 
 
[ ] Håller inte alls med 
[ ] Håller inte med 
[ ] Vet ej / Berör inte mitt arbete 
[ ] Håller med 
[ ] Håller med fullständigt 
 
Jag upplever det problematiskt att dokumentationen som finns tillgänglig för den valda NoSQL-
databasen är otillräcklig eller ofullständig. Problematiken uppenbarar sig i följande faser:  
 

 Håller inte alls 
med 

Håller inte 
med 

Vet ej / Berör 
inte mitt arbete 

Håller med  Håller med 
fullständigt 

Kravanalys [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Design [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Implementation [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Testning [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Förvaltning [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
 
Jag upplever det problematiskt att den valda NoSQL-databasen inte erbjuder någon kommersiell 
kundsupport eller att kundsupporten är bristfällig. 
 
[ ] Håller inte alls med 
[ ] Håller inte med 
[ ] Vet ej / Berör inte mitt arbete 
[ ] Håller med 
[ ] Håller med fullständigt 
 
Jag upplever det problematiskt att den valda NoSQL-databasen inte erbjuder någon kommersiell 
kundsupport eller att kundsupporten är bristfällig i följande faser:  
 

 Håller inte alls 
med 

Håller inte 
med 

Vet ej / Berör 
inte mitt arbete 

Håller med  Håller med 
fullständigt 

Kravanalys [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Design [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Implementation [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Testning [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Förvaltning [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
 
Upplever du några problem i ditt arbete med NoSQL-databaser utöver de som nämns i tidigare frågor? 
(ej obligatorisk) 
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Eventuella följdfrågor 
Om du skulle kunna tänka dig att finnas tillgänglig vid eventuella följdfrågor skulle det vara ovärderligt. Om så 
är fallet, fyll i din e-postadress nedan. 
 
E-post (ej obligatorisk) 
Fritext: _________ 
 
Har du några synpunkter på denna enkät? (ej obligatorisk) 
Fritext: _________ 


