
 
Institutionen för informatik 

 

 

 

 

Examensarbete i Informatik  
Kandidatnivå inriktning Systemvetenskap 

 

Användning av NoSQL- och 

Relationsdatabaser 
En undersökning av användarvänlighet och inverkan på 

arbetseffektivitet 
 

Författare: Joakim Gustafsson 

Handledare: Peter Adiels 

Examinator: Niclas Eberhagen 

Termin: VT18 

Ämne: Informatik 

Nivå: Grundnivå (kandidat) 

Kurskod: 2IK10E 



   
 

 

Abstrakt 
 

Syftet med denna studie var att klargöra hur användarvänligheten ser ut för NoSQL- 

respektive Relationsdatabaser samt hur arbetseffektiviteten kan påverkas av dessa 

datamodeller. Denna problematik har belysts med forskningsfrågan ”Hur skiljer sig 

användarvänligheten mellan NoSQL-databaser och Relationsdatabaser, och vad fås för 

inverkan på arbetseffektiviteten vid en blandad användning av de två datamodellerna?” 

samt underfrågan ”Hur påverkar respektive datamodells användarvänlighet 

arbetseffektiviteten?”. En teoretisk grund inom problemområdet upprättades med hjälp av 

olika typer av litterära medel. Genom individuella intervjuer med totalt elva 

uppgiftslämnare samlades sedan datamaterial in, som transkriberades och analyserades 

genom kombinering av kategorier. Studiens resultat visade att de främsta dragen hos 

Relationsdatabasers användarvänlighet är att de är standardiserade sett till tillägg och 

dokumentation samt naturliga för sitt syfte. NoSQL-databaser har sina främsta drag inom 

användarvänlighet i en lättförståelig datastruktur, flexibilitet vid hantering av data samt 

snabba svar och korta väntetider vid frågeställningar. Generellt upplevdes 

Relationsdatabaser ha en högre användarvänlighet än NoSQL-databaser. Vidare pekade 

resultaten på att en negativ inverkan på arbetseffektiviteten är mest trolig vid en blandad 

användning de två datamodellerna. Detta beror främst på att det blir mer tidsresurser på 

inlärning och flera olika system att administrera. Sannolikheten att ingen utmärkande 

inverkan skulle ske är mindre, men det sprungar i fåtal fall ur att modifierbarhet och 

kompabilitet inte är vanliga moment i arbetet. Minst troligt är en positiv inverkan, som i 

sina fall grundar sig i att flera datamodeller ger en bredare modifierbarhet. Likaså nåddes 

resultatet att arbetseffektiviteten kan få en positiv inverkan av Relationsdatabasers 

användarvänlighet i avseendet kompabilitet, och av NoSQL-databasers användarvänlighet 

i avseendet modifierbarhet. På en övergripande nivå kan Relationsdatabasers 

användarvänlighet ha en större positiv inverkan på arbetseffektiviteten än NoSQL-

databasers. 

 

Nyckelord: användarvänlighet, arbetseffektivitet, blandad användning, databas, 

datamodell, deduktiv, fallstudie, informatik, kandidat, kvalitativ, noSQL-databas, 

relationsdatabas 
  

 

 

  



   
 

 

Abstract 
 

This study was performed with the pupose of clarifying the differences in usability between 

Relational databases and NoSQL databases, and how workefficiency is affected by these 

data models. A research question was produced to bring clarity to this field, which follows 

“Which are the differences in usability between Relational databases and NoSQL databases, 

and what affect on workefficiency will a combined usage of these two datamodels have?”. 

Also a subquestion was produced as follows ”How does the usability of the data models  

affect work efficiency?”. A theoretical framework was created by finding relevant literature 

in the field. For data collection, eleven informants took part of individual interviews. This 

data was further on transcribed and analysed by categoric sorting and combining. The results 

of the study shows that Relational databases generally are considered to have a higher 

usability than NoSQL databases, with the biggest characteristics being that they are 

standardized in documentation and add-ons, and perceived as natural for their purpose. 

Regarding NoSQL databases, the biggest usability characteristics are an easily 

understandable data structure, flexible way of datahandling and high speed query responses. 

Further, results show that a combined usage of the two datamodels would most likely lead 

to a negative effect on workefficiency because of time resources needed for learning and 

administrating the systems. It is less likely that no distinguishing effect would be present, 

but this is in some cases motivated by that modifiability and compability rarely are parts of 

database work assigments. Least likely is the possibility of a positive effect, but this is in 

certain cases motivated by that multiple datamodels gives a better modifiability. Also, the 

results show that workefficiency can receive a positive effect by Relational database 

usability in terms of compability, while by NoSQL database usability the most positive 

effect come in terms of modifiability. On a general level, the usability of Relational 

databases can have a bigger positive effect on workefficiency than the one of NoSQL 

databases. 

 

Keywords: bachelor, case study, combined usage, database, data model, deductive, 

informatics, noSQL database, qualitative, relational database, usability, work efficiency 

  



   
 

 

Förord 
 

Författandet av denna uppsats har varit en intressant och lärorik upplevelse. Att gå igenom 

denna process har givit mig som student ett prov på kunskaper från tidigare kurser inom 

Systemvetarprogrammet, och ett intressant samarbete med det fallföretag som uppsatsen 

gjorts tillsammans med. Det berörda ämnet är enligt min uppfattning som författare 

intressant och aktuellt i tiden, i en värld av teknologiska förändringar där IT-klimatet rör sig 

fort. Ett stort tack riktas till företagshandledare på fallföretaget som visat tro på mig och 

bidragit med kunskap. Ett tack går även ut till kursledning samt handledare på 

Linnéuniversitetet för all hjälp ni bidragit med under arbetet, och likaså alla personer som 

tagit sig tid att delta i datainsamlingsprocessen. Avslutningsvis vill jag bara säga att denna 

uppsats ger mig som Systemvetare en bra vägledning för hur akademiska kunskaper kan 

komma till nytta i näringslivet, och jag kommer att bära med mig uppsatsen som en 

bekräftelse på detta.
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1 Introduktion 
I följande kapitel ges en introduktion till ämnet som behandlas i rapporten. En bakgrund till 

problemområdet ges, följt av begreppslista och tidigare forskning. Kapitlet avrundas med 

den specifika problemställningen för undersökningen, samt dess avgränsningar och 

målgrupp. 

 

1.1 Bakgrund 

Den traditionella Relationsdatabasen har länge varit det dominanta alternativet vid val av 

applikationers lagring och bearbetning av data. År 2009 började däremot en utmanare till 

dessa utmärka sig och växa sig större, i den teknologi som ganska brett kallas för NoSQL-

databaser. Orski (2013) påstår att NoSQL-databaser gör det möjligt att hantera stora 

mängder data på ett effektivt sätt. Palovska (2015) menar i sin tur att dem exempelvis lämpar 

sig bättre för applikationer vars innehåll nyttjar en hög grad av skiftande dataenheter samt 

de vars innehåll frekvent förändras. Det finns alltså tydliga fall då NoSQL-databaser 

framstår som det mer lämpade alternativet. 

 

”Data ökar explosionsartat, systemen blir allt mer avancerade 

och slutanvändarna allt mindre toleranta mot väntetider och 

otillgänglighet. För att leverera bra tjänster under hög 

belastning räcker relationsdatabaser helt enkelt inte till.” 

                                                            

                      (Bergström, 2015, s. 1) 

 

Med tanke på den ökade populariteten finns det ett intresse i att undersöka användning av 

NoSQL-databaser och vilka effekter det kan föra med sig i användandet. I dagsläget upplevs 

det redan existera flertalet undersökningar som kartlagt för- samt nackdelar med NoSQL-

databaser kontra Relationsdatabaser. Det som dock uppfattas som tunnare är kunskap kring 

användarvänligheten hos NoSQL-databaser kontra Relationsdatabaser. Likaså finns en 

kunskapslucka i hur användning av både Relationsdatabaser och NoSQL-databaser kan 

påverka verksamheters arbetseffektivitet. Införande av nya teknologier som NoSQL-

databaser kan upplevs kräva en riktig kartläggning för att inte skapa mer arbete än vad de 

underlättar. Det finns alltså fördelar i att arbeta med både NoSQL-databaser och 

Relationsdatabaser. I praktiken kan dock denna blandning ofta leda till problem, vilket 

Roijackers (2012) belyser. 

 

“Separating relational and non-relational data in SQL and 

NoSQL databases respectively certainly has advantages. It is 

however not straightforward to put this into practice without 

any substantial drawbacks.”  

 

                       (Roijackers, 2012, s. 2) 
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Detta arbete utförs hos ett företag som hädanefter benämns som ”fallföretaget”. De arbetar 

med utveckling och tillhandahållande av molntjänster. I skrivande stund använder 

fallföretaget främst Relationsdatabaser för sin strukturerade lagring av data. Det 

förekommer användning av NoSQL-databaser i specifika sammanhang, där det anses 

lämpligt för vissa lösningar. På ett övergripande plan är dock Relationsdatabaser den 

övervägande datamodellen, och det finns generellt mer rutin kring dessa. 

 

I fallföretaget sker dagligt arbete mot databaser i flera olika moment, exempelvis support 

och systemdrift. Resultatet av detta är att över tid kan stora genomslag ske gällande hur 

effektivt personer i verksamheten arbetar. Ett behov finns därav att undersöka hur en mer 

utbredd användning av en förhållandevis okänd datamodell i form av NoSQL-databaser 

hade påverkat arbetet internt i verksamheten. Om fallföretaget skulle verkställa ett införande 

av NoSQL-databaser i en större skala är detta en relativt stor förändring. Av den anledningen 

finns behovet av att kartlägga hur användarvänligheten skiljer sig i ett jämförande av 

NoSQL-databaser och Relationsdatabaser. Ett troligt alternativ vid en mer omfattande 

användning av NoSQL-databaser är att alla Relationsdatabaser inte hade ersatts rakt av, utan 

fortsatt användas i viss mån. Ett sådant beslut hade i sin tur hade ledit till att två olika 

datamodeller används i en bred utsträckning, vilket kan upplevas ge en spretig repertoar av 

teknologier. Detta till skillnad från användning av en enskild datamodell i främsta hand, 

vilket i skrivande stund är fallet med Relationsdatabaser. Därmed finns behovet av att likaså 

undersöka vilken inverkan det kan ge sett till arbetseffektivitet när en verksamhet använder 

båda dessa datamodeller jämsides i en omfattande utsträckning. Här upplevs även 

användarvänlighet spela en viktig roll, och därmed undersöks dess inflytande på 

arbetseffektiviteten i sammanhanget. 

 

1.2 Begreppslista 

Applikation - ett informations- och/eller kommunikationssystem eller ett annat typ av 

system som är framtaget och designat för att utföra en eller flera specifika funktioner 

(Beynon-Davies, 2013). 

 

Data - uppgifter av olika slag, exempelvis siffran 23. I området databaser syftar termen ofta 

till databasers innehåll vid ett visst tillfälle. Siffran 23 kan alltså exempelvis vara ett innehåll 

i en databas (Padron-McCarthy & Risch, 2007). 

 

Databas - en samling av relaterade, lagrade data som kan användas av flera användare inom 

en eller flera verksamheters applikationer. Används ofta istället för datafiler eftersom dess 

tillgänglighet blir bättre för ett mångfaldigt antal användare (Jagadish, Lightstone, Nadeau 

& Teorey, 2011). 
 

Datamodell - en modell som representerar arkitekturen för en viss databas, på så vis att den 

beskriver strukturen för hur data organiseras, lagras och görs åtkomlig i databasen (Beynon-

Davies, 2013). 
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Frågespråk - ett språk som används för att ställa frågor mot en databashanterare. De 

sökningar och kommandon som genomförs mot databashanterare i syfte att hämta eller 

redigera data i databaser kallas ofta för frågor (Padron-McCarthy & Risch, 2007). 

 

DBMS - en förkortning för engelskans Database management system. Det är en mjukvara 

som hanterar kommunikation mellan dataförfrågningar från människor respektive 

applikationer och fysiskt lagrad data i en databas (Harrington, 2009). 

 

SQL - en förkortning för Structured query language. Det är ett typ av frågespråk som 

används för att bearbeta data i en databas genom ett DBMS. SQL är det vanligaste 

frågespråket för kommunikation med Relationsdatabaser, och har runt om i världen fått 

anseendet av att vara standarden för Relationsdatabaser (Harrington, 2009). 

 

Relationsdatabas - en databas där innehållande data är indelad gruppvis i form av tabeller. 

Tabellerna lagrar en samling av datagrupper som är indelade efter typ, storlek och andra 

begränsningar. Varje datagrupp lagras i en kolumn, och varje enhet av gruppen lagras i en 

rad för just den kolumnen (Vaish, 2013). 

 

RDBMS - ett DBMS som grundar sig på relationsdata, en förkortning för Relational 

database management system (Jagadish et al., 2011). 

 

NoSQL-databas - har sitt ursprung sig från de två orden ”No” och ”SQL” och grundar sig 

i behovet hos användare att kunna bearbeta data i en databas utan användning av 

frågespråket SQL. NoSQL är alltså ett generiskt begrepp som används för att beskriva de 

typer av datamodeller som inte följer Relationsdatamodellen. Mer specifikt är data alltså 

inte strukturerad på ett relationellt sätt, den används inte med en RDBMS och bearbetas inte 

med språket SQL (Vaish, 2013). 

 

Molntjänster - applikationer som levereras till användaren som en tillgång genom Internet. 

Vid användning av molntjänster krävs ingen kunskap om specifika platser, inställningar 

eller förutsättningar för applikationen från användarens sida. Användaren behöver bara en 

dator med Internetuppkoppling och i vissa fall inloggningsuppgifter för att nå applikationer 

av denna typ (Beynon-Davies, 2013). 

 

Systemdrift - i fallföretaget beskrivs detta som den avdelning som är ansvarig för att 

verksamhetens applikationer ska ha en så hög tillgänglighet som möjligt. Här är fokus på 

att applikationerna alltid ska fungera och gå att använda på tänkt sätt av intern personal 

respektive kunder. Databasarbete spelar en viktig roll här, då det exempelvis kan innebära 

att hantera lagringen på ett optimalt sätt så att databasers resursbehov fördelas bra, och 

anpassa dess struktur efter vad som lämpar sig i olika fall. 
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Teknisk support - detta beskrivs i fallföretaget som den avdelning som hanterar tekniska 

fel i applikationerna som inte är tillverkningsfel. Arbete mot databaser sker här frekvent i 

form av att exempelvis skriva databasfrågor samt ta bort, redigera och lägga till data. 

 

Användarvänlighet – till vilken grad en datorbaserad applikation ger stöd till användares 

aktiviteter. Fokus är på en tillfredställande såväl som produktiv interaktion mellan människa 

och dator (Boddy, Boonstra & Kennedy, 2008). 

 

Arbetseffektivitet - mängden arbete en avdelning producerar i förhållande till dess budget 

och tidsschema (Henderson & Lee, 1989). 

 

1.3 Tidigare forskning 

Mjukvaruutvecklare upplevde enligt en undersökning vissa problem vid användning av 

NoSQL-databaser. Svårigheter att välja rätt plattform på grund av avsaknad av erfarenhet 

samt brist på hjälpmedel, kundsupport och dokumentation lyftes fram. Likaså att branschen 

riskerar att kasta bort många av de väloptimerade funktioner som långsiktigt tagits fram för 

Relationsdatabaser, exempelvis transaktioner och frågeoptimering (Höggren, Lindahl & 

Tärnström, 2017). 

 

En studie kartlagde kriterier som var för- och nackdelar hos NoSQL-databaser respektive 

Relationsdatabaser. Fördelar hos NoSQL-databaser var att de har lägre krav på utbildning, 

inte kräver någon modelleringsprocess vid framtagandet och har bättre möjligheter för 

skalbarhet. Något som däremot var en nackdel i fallet med NoSQL-databaser var att de har 

ett starkare applikationsberoende och inte är kompatibla med lika komplexa frågor som 

Relationsdatabaser (Söderberg & Eriksson, 2010). 

 

En undersökning genomfördes i syfte att kartlägga en jämförelse av två specifika 

applikationer för databashantering. De var av typen Relationsmodell respektive NoSQL. 

Resultatet pekade på att det var mycket enklare att göra ändringar i databasschemat för 

NoSQL-databasen. Förändringarna applicerades så fort redigeringen var gjord i 

databasschemat, och databasen fungerade direkt igen. Detta till skillnad från fallet med den 

tjänst som grundade sig på Relationsmodellen, som krävde en migrering innan databasen 

kunde användas igen efter en förändring i databasschemat (Skarman & Östelid, 2016). 

 

Användandet av en NoSQL-baserad DBMS kartlagdes i en studie. Resultatet pekade på att 

NoSQL-databaser anses mer kompatibla med ett stort antal andra tekniker samt anses ha ett 

relativt enkelt frågespråk. Vidare fungerar det smärtfritt att gå från diskussion till 

implementation av NoSQL-databaser, vilket sågs som en fördel (Andrén & Petersson 

Sällberg, 2015). 
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1.4 Problemformulering 

Ur perspektivet av fallföretaget ligger ett intresse i att kunna förutse och bedöma ett 

införande av NoSQL-databaser i större utsträckning. I dagsläget används NoSQL-databaser 

i en liten skala, för vissa specifika tjänster. Det finns däremot möjligheter till att expandera 

användandet, exempelvis för olika interna stödsystem där denna typ av datamodell lämpar 

sig bra. Med tanke på att fallföretaget i skrivande stund främst arbetar med 

Relationsdatabaser och har störst erfarenhet inom det området, efterfrågas en bild av hur ett 

sådant införande hade kunnat påverka användarna. Delvis ligger intresset i hur 

användarvänligheten skiljer sig mellan de två datamodellerna, eftersom den anses vara en 

viktig del för att kunna få nytta av en teknologi och arbeta effektivt med den. Väl inne på 

området att arbeta effektivt är även det något som belyses i sammanhanget av olika 

datamodeller. Om fallföretaget skulle tänkas införa NoSQL-databaser i en mer omfattande 

andel, hade det inneburit två olika typer av datamodeller som i en bred utsträckning ska 

hanteras. Med det i åtanke finns ett intresse i att se vilken eventuell inverkan på 

arbetseffektiviteten som kan uppstå vid en användning av blandade datamodeller, istället 

för en dominant användning av en enskild datamodell som i skrivande stund är fallet. Här 

finnes även en intressant korrelation då användarvänlighet hos respektive datamodell kan 

upplevas ha en roll att spela i arbetseffektiviteten. Av den anledningen ska undersökningen 

innefatta ett fokus på hur den funna användarvänligheten hos de olika datamodellerna 

påverkar arbetseffektiviteten. Det specifika kunskapsbehovet är att få en beskrivning av hur 

användarvänligheten hos NoSQL- respektive Relationsdatabaser skiljer sig, samt vilken 

inverkan på arbetseffektiviteten en blandad användning av de två datamodellerna samt dess 

användarvänlighet kan ge. 

 

Tidigare forskning belyser systemutvecklares upplevda problem vid användning av 

NoSQL-databaser, vilket är en intressant faktor sett till användarvänligheten. Skillnaden i 

detta fall är att problemet ska undersökas för andra användningsområden i form av 

systemdrift och support snarare än systemutveckling. Ett annat resultat innefattar hur 

effektivt det går att arbeta med de olika datamodellerna sett till när förändringar genomförs 

i dem. I denna studie är dock tanken att ha ett mer generellt perspektiv och undersöka flera 

andra faktorer som kan påverka arbetseffektivitet vid användning och inte bara just 

förändringar. Vidare presenteras även flertalet resultat kring NoSQL-databasers fördelar 

respektive nackdelar. Detta är delvis det område som ska undersökas, då egenskaper vid 

användning av datamodellerna har framhävts och kan ses samstämma ur perspektivet 

användarvänlighet och arbetseffektivitet. Det här var dock enbart en del av studiernas 

belysande och inte det centrala fokuset. Skillnaden mot nuvarande fall är att en mer komplett 

studie ska göras gällande just användarvänlighet och arbetseffektivitet.  

 

Tidigare undersökningar har även haft andra tillvägagångssätt i sin forskningsmetod och i 

vissa fall en helt annan detaljnivå i sin empiri än vad som är tänkt för denna studie. De hade 

inte heller något specifikt verksamhetsfokus eller centrerade sig kring någon viss bransch. I 

fallet av gällande forskning finns en koppling till fallföretaget som arbetar med 

tillhandahållande av molntjänster, och som följd av det arbetar på ett visst sätt som inte 

nödvändigtvis är fallet i andra branscher. 
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1.5 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att kartlägga hur användarvänligheten skiljer sig mellan NoSQL- 

respektive Relationsdatabaser, samt vilken inverkan som fås på arbetseffektiviteten vid ett 

blandat användande av dessa två datamodeller och deras användarvänlighet. Detta 

kunskapsbidrag är tänkt att vara av beskrivande karaktär, då tanken är att skapa en bättre 

insikt i hur fenomenet ser ut. 

 

Frågeställningen för studien består av en kärnfråga samt en underfråga, och lyder enligt 

följande: 

 

o Hur skiljer sig användarvänligheten mellan NoSQL-databaser och 

Relationsdatabaser, och vad fås för inverkan på arbetseffektiviteten vid en blandad 

användning av de två datamodellerna? 

 

 Hur påverkar respektive datamodells användarvänlighet 

arbetseffektiviteten? 

 

1.6 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att undersöka den gällande situationen hos fallföretaget samt hos 

externa parter som agerar uppgiftslämnare på grund av sin specifika kompetens. Empiri är 

hämtad från anställda på fallföretaget, anställda på andra företag inom samma bransch samt 

universitetsstudenter med utbildningar som berör datateknik samt med erfarenhet inom 

databasteknologier. En naturlig avgränsning sker geografiskt då företagen respektive 

studenterna är lokaliserade i städerna Växjö, Ljungby och Göteborg. 

 

Undersökandet av användarvänlighet och arbetseffektivitet i denna rapport avgränsas till de 

definitioner av respektive begrepp som finns att tillgå i kapitel 2.1. Begreppen 

användarvänlighet respektive arbetseffektivitet kan uppfattas som förhållandevis breda, och 

av denna anledning avgränsas de till att inte fokusera på något annat än det som specificeras 

i hänvisat kapitel. 

 

Vad gäller begreppet arbetseffektivitet, avser det enbart arbete inom yrkesområdena 

systemdrift respektive teknisk support. Yrkesområden som systemutvecklare, 

databasutvecklare, systemarkitekt med flera tas alltså inte i beaktning vid denna 

undersökning. Likaså avser dessa yrkesområden roller i en verksamhet som tillhandahåller 

molntjänster, och inga andra typer av verksamheter. 
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Vidare sker en avgränsning i samband med begreppet ”blandade datamodeller”. Detta avser 

enbart en situation i vilken såväl NoSQL-databaser som Relationsdatabaser används för 

datalagring i en förhållandevis stor andel av de olika interna och externa system som en 

verksamhet nyttjar. Undersökningen avser alltså inte att fokusera på några andra 

datamodeller än Relationsdatabaser och NoSQL-databaser, och inte heller en situation där 

någon av dessa två används i en liten utsträckning i förhållande till den andra. 

Undersökningen avgränsas även från situationer då ett och samma system använder två 

olika datamodeller med en uppdelad datalagring. Fokus är på en situation som innebär att 

olika datamodeller blandas i en och samma verksamhet, men att varje enskilt system enbart 

använder en av de två datamodellerna för datalagring.  

 

1.7 Målgrupp 

Resultaten av denna undersökning ämnas delvis kunna nyttjas av fallföretaget, i form av att 

kunna bedöma hur ett potentiellt införande av NoSQL-databaser kan upplevas av 

användarna och resultera i dess användande. Likaså kan de nyttjas i syfte att kunna förutse 

och motarbeta eventuella förluster i arbetseffektivitet vid införande av blandade 

datamodeller. Utöver detta är tanken även att resultaten ska kunna nyttjas av personer inom 

området informatik, som vill undersöka andra delar av databasers inverkan på verksamheter 

och människor. 

 

1.8 Disposition 

Resterande del av rapporten består av ett antal olika kapitel med specificerade 

fokusområden. I kapitel två beskrivs relevanta teorier inom området. I kapitel tre följer en 

metodbeskrivning där val av vetenskaplig ansats, datainsamlingsteknik, analysteknik med 

mera förklaras. Kapitel fyra innehåller resultaten av datainsamlingen, delvis empirin i ren 

form samt en mer analyserad form av resultaten. Kapitel fem innefattar diskussioner kring 

resultaten utifrån teorin, tidigare forskning samt problemområdet rent generellt. Utöver 

detta innefattas även en reflektion kring den använda metoden. Avslutningsvis följer en 

slutsats av undersökningen i form av vad den rent konkret har ledit till, samt förslag på 

fortsatt forskning inom området. 
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2 Teori 
Detta kapitel innefattar den teoretiska bakgrunden som används för undersökningen. Det är 

uppdelat på två underkapitel. Det ena innefattar beskrivningar av de teorier som ska nyttjas 

i undersökningen, och det senare består av motiveringar till hur de ska användas.  

 

2.1 Teorier inom området 

I följande kapitel finnes olika teorier inom ramen för studien. Detta är teorier som på olika 

vis lyfter fram påståenden som berör de problemområden som i uppsatsen ska belysas. De 

kommer att nyttjas för att forma insamling samt analys av data. 

 

2.1.1 Teorisyntes av The context of use samt Human-computer interaction 

The context of use är enligt Beynon-Davies (2013) tre nyckelfaktorer vid namn usability, 

the user interface samt the use setting, och dessa avgör användarvänligheten hos ett system. 

En liknande disciplin beskrivs i Human-computer interaction av Boddy, Boonstra och 

Kennedy (2008) som menar att optimal användarvänlighet utgörs av egenskaperna 

naturalness, consitency, relevance, supportiveness samt flexibility. För att sammanfatta 

ovan nämnda liknande teorier har ett gemensamt teoriramverk tagits fram, vilket resulterar 

i en lista över egenskaper som kan ses som centrala för användarvänligheten hos system. 

Två punkter har tagits bort i samband med denna syntes, då de upplevdes överflödiga vid 

kombineringen av teorierna. Delvis egenskapen consistency vars innebörd är densamma 

som usability. Likaså the user interface är borttagen, då den har samma mening som flera 

från Human-computer interaction. Nedan presenteras den sammanslagna listan av 

egenskaper i tabell 1 (benämns fortsatt i rapporten som ”egenskaper för 

användarvänlighet”). 
 
Tabell 1: Egenskaper för användarvänlighet 

Egenskap Beskrivning 

Naturalness 
Systemet upplevs som ett naturligt sätt att 

genomföra uppgiften på 

Relevance 
Systemet erbjuder kort och konsist 

information samt undviker redundans 

Supportiveness 
Systemet ger lämplig stödinformation till 

användaren 

Flexibility 
Systemet kan nyttjas av olika roller och 

personer, samt är ej skräddarsytt 

Usability 
Systemet har bra väntetider vid 

transaktioner och ett konsistent beteende 

The use setting 
Systemet är flexibelt att bruka i olika 

miljöer och med olika enheter 
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2.1.2 Teorisyntes av Svårigheter vid IT-investeringar samt Systeminverkan 

Lester och Willcocks (1999) presenterar ett påstående vid namn Svårigheter vid IT-

investeringar, där felskötande, brist på uppmärksamhet samt brist på intresse är vanliga 

svårigheter när det kommer till att få ut värde av en applikation. Enligt Boddy, Boonstra och 

Kennedy (2008) handlar Systemsinverkan om de fem faktorerna support, personal, 

underhåll, driftkompabilitet och öppenhet och hur de påverkar verksamheter. Dessa två 

teorier utgörs av liknande grunder i form av att de innehåller en samling problemområden 

och faktorer som är relaterade till system i verksamheter samt hur de påverkar arbetet med 

system. Av angivna anledningar slås dem samman till en syntes. Egenskapen brist på 

intresse väljs bort då detta område finns i motsvarande vid namn brist på uppmärksamhet 

som här döps till uppmärksamhet. Likaså egenskapen personal tas bort då denna anses 

redundant med tanke på att liknande redan finns vid namn felskötande, som nu döps till 

omskötande. Sammanställningen av denna syntes finns att skåda i tabell 2 (benämns i 

resterande del av rapporten som ”egenskaper för systeminverkan”). 

 
Tabell 2: Egenskaper för systeminverkan 

Egenskap Beskrivning 

Support Upplärning och introduktion till systemet 

Underhåll Underhåll av systemet 

Driftkompabilitet 
Kompabilitet med olika nätverk och 

plattformar hos systemet 

Öppenhet Modifierbarhet hos systemet 

Omskötande Behövd expertiskunskap för systemet 

Uppmärksamhet Utvärdering och kontroll av systemet 

 

2.1.3 Hybrida databaser kan leda till en försvårad situation 

Införande av blandade datamodeller leder ofta till utmanande situationer i verksamheter. 

Utan en korrekt arkitektur för infrastrukturen i sina system, hamnar verksamheter ofta i en 

situation då en hybrid mellan Relationsdatabaser respektive NoSQL-databaser blir ohållbar 

och inte går att hantera på ett tydligt sätt. Införandet av en blandad användning av dessa två 

teknologier kan alltså leda till en försvårad situation i underhåll samt vidare användning av 

de system som styr och använder databaserna (Schram & Anderson, 2012). 

 

2.1.4 Produktivitetsparadoxen 

Beynon-Davies (2013) beskriver det som kallas för The productivity paradox, eller 

Produktivitetsparadoxen, som påvisar att verksamheter som har investerat i system inte 

tycker sig uppleva några betydande förbättringar i graden av effektivitet. Fyra troliga typer 

av orsaker till denna paradox belyses, varav en påstås vara att produktiviteten faller efter på 

grund av lärande och anpassning till systemet. Med denna orsak i åtanke finns det alltså 

risker för att ju fler system som införs i en verksamhet, desto större blir tappet i effektivitet 

på grund av lärande och anpassning hos personal samt andra faktorer i kringliggande miljö. 
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2.2 Val av teorier 

Beynon-Davies (2013) säger att det finns ett antal faktorer som är centrala vad gäller 

användarvänligheten hos ett system. Boddy, Boonstra och Kennedy (2008) pekar på ett antal 

egenskaper som påverkar hur optimal användarvänlighet uppnås. Dessa har sammanställts 

i en syntes vid namn egenskaper för användarvänlighet. Denna utgör ett teoretiskt ramverk 

som ska användas vid utformning av intervjufrågor, samt i ett senare skede även analys av 

resultaten. Med ovan nämnda två områden av användarvänlighet kombinerade täcks en bred 

grund för att belysa området. Utifrån empirin kan en analys göras med perspektivet av vilka 

egenskaper som är mest överensstämmande med respektive datamodell, samt vilka som 

anses mest viktiga och mindre viktiga i sammanhanget. På en högre nivå är tanken att kunna 

se mönster i vilken datamodell som framstår som mest användarvänlig och respektive 

datamodells drag. 

 

Lester och Willcocks (1999) pekar på centrala svårigheter som kan uppstå vid införande av 

nya system i verksamheter. Även Boddy, Boonstra och Kennedy (2008) nämner ett antal 

egenskaper som är centrala vid systems inverkan på verksamheter. De två har olika fokus 

på vilka områden som kan påverkas i verksamheten vilket ger en extra vinkel. På grund av 

detta kombineras dessa teorier i en syntes som har givits namnet egenskaper för 

systeminverkan, för att belysa olika vinklar av hur en verksamhet påverkas av 

systeminföranden. Målet är att använda teorin vid utformning av först intervjufrågor samt i 

senare skede analysen, för att undersöka vilka faktorer som arbetseffektiviteten kan 

påverkas av, och i vilken utsträckning. 

 

Schram och Anderson (2012) påstår att en verksamhets arbetseffektivitet kan påverkas 

negativt av en blandad användning av NoSQL-databaser och Relationsdatabaser. Likaså 

Beynon-Davies (2013) påstår att arbetseffektiviteten internt i ett företag kan påverkas av att 

ha flera olika typer av system. Här beskrivs ett potentiellt resultat av denna undersökning, 

och tanken med teorierna är att jämföra dem med resultaten i syfte att klargöra om 

påståendena stämmer överens med vad de egna resultaten pekar på. På så vis kan teorierna 

antingen stärkas eller motbevisas med resultatet. 
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3 Metod 
I detta kapitel följer beskrivningar av använda metoder och tekniker för undersökningen. 

Det består av fyra underkapitel där vetenskaplig ansats, datainsamling, analys samt etiska 

överväganden tas upp. Kortare förklaringar av metoder samt motiveringar till varför de 

använts står i fokus i kapitlet. 

 

3.1 Vetenskaplig ansats 

En deduktiv ansats tillämpades för denna undersökning. Detta innebär enligt Jacobsen 

(2002) att först skaffa sig vissa förväntningar om hur världen ser ut i form av teori, och 

därefter samla in empiri för att testa om den håller mot dessa förväntningar. Motsatsen 

menas vara induktiv, som beskrivs i form av att gå ut i verkligheten nästan helt utan 

förväntningar, och grunda det mesta på empiri. Valet av deduktiv ansats gjordes med 

anledning av att det fanns intressanta existerande teorier som behandlade delar av det 

berörda området. På den grund ansågs det kunna ge bra nyanser och ett stort värde vid 

analysen. Författarens uppfattning var att en induktiv ansats inte lämpade sig lika bra för 

denna studie, då det krävdes en del antaganden och påståenden för gällande problemområde 

för att kunna utforma en bra datainsamling. 

 
Vidare tillämpades en kvalitativ studieform. Jacobsen (2002) beskriver att det är lämpligt 

när syftet är att skapa större klarhet i ett oklart ämne samt få fram en nyanserad och 

djupgående bild av det. Det vanligaste alternativet till vald studieform hade varit en 

kvantitativ studie, som istället hade lämpat sig för att beskriva ett fenomens frekvens eller 

omfattning. Med valet av det kvalitativa tillvägagångssättet genomfördes forskningen med 

ett färre antal undersökningsenheter än vid ett kvantitativt, och fokus låg vid att gå på djupet 

med dem. Detta val gjordes för att få en riklig bild av situationen och för att det enligt 

författaren lämpade sig bättre för problemställningen, snarare än en ytlig men bred 

undersökning som hade blivit fallet vid det kvantitativa tillvägagångssättet. 

 

Forskningens uppläggning var av intensiv karaktär, vilket enligt Jacobsen (2002) utmärks 

av att i studien gå på djupet med några få undersökningsenheter. Motsatsen hade varit att 

genomföra en extensiv variant, vilket hade inneburit att istället gå på bredden med flera 

undersökningsenheter. Valet föll sig ganska naturligt med tanke på den kvalitativa ansatsen, 

och som tidigare har nämnts var målet att kunna beskriva situationen på ett nyanserat sätt. 

Därför kunde ett tydligt val av en intensiv uppläggning göras. 

 

3.2 Datainsamling 

Kapitlet innehåller beskrivning och motivering av metod för datainsamling. Det inleds med 

en generell beskrivning av hur tillvägagångssättet varit. Efter detta följer två underrubriker 

i som mer detaljerat beskriver urval och genomförande. 
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Datainsamlingen för denna undersökning genomfördes via intervjuer. Mer specifikt genom 

individuella intervjuer, som Jacobsen (2002) kännetecknar i att undersökare och undersökt 

samtalar i en vanlig dialog. De anses lämpliga för att få fram enksilda individers tolkning 

av ett fenomen. Målet med studien var som tidigare nämnts att få fram nyanserade resultat, 

vilket ledde till valet av individuella intervjuer. Med denna datainsamlingsteknik kunde 

informanterna ge tydliga svar på förberedda frågor, men samtidigt ges ett visst utrymme för 

egna reflektioner. 

 

Några alternativ för datainsamling var observationer som innebär att betrakta vad människor 

gör i olika situationer, dokumentundersökningar som innebär att använda olika former av 

nedtecknade data för att hämta in empiri, samt frågeformulär med givna svarsalternativ 

(Jacobsen, 2002). Detta är alternativ som togs i beaktning för gällande undersökning på flera 

sätt. Beslutet att avstå från observationer togs med grunden att de upplevs endast visa 

specifika fall och punktinsatser för användningen hos informanter. Valet att inte genomföra 

dokumentundersökningar grundade sig i att tillgången till primärdata var stor och 

prioriterades. Av ganska naturliga skäl blev inte frågeformulär heller en del av denna studie, 

då dessa enligt Jacobsen (2002) lämpar sig bäst för kvantitativa undersökningar som 

hanterar många undersökningsenheter med den extensiva karaktären. Sammanfattningsvis 

var individuella intervjuer det som av författaren upplevdes kunna ge mest kompletta och 

nyanserade svar. I sin tur kan det ge mer fylliga beskrivningar, vilket är något som låg i 

fokus. 

 

3.2.1 Urval 

Vid ett urval är utgångspunkten vanligtvis en population. Detta beskrivs som den totala 

mängden undersökningsenheter som en given problemställning fokuserar på, och alltså den 

samling som undersökaren önskar uttala sig om (Jacobsen, 2002). Populationen i fallet av 

denna studie definierades som personer som aktivt varit eller är användare av NoSQL- samt 

Relationsdatabaser, och likaså personer som arbetar i yrkesrollerna systemdrift eller teknisk 

support på företag som tillhandahåller molntjänster. 

 

Urvalet för intervjuerna gjordes med ett Informationsurval, även beskrivet som metoden för 

bästa möjliga information. Det innebär val av uppgiftslämnare som kan ge rikligt med 

information och som har stora kunskaper inom det område undersökaren är intresserad av 

(Jacobsen, 2002). Valet av informationsurval gjordes på grunden att området upplevdes vara 

relativt specifikt och kräva en viss kompetens för att kunna uttala sig om. Med tanke på det 

ansågs rätt kompetens vara viktig hos informanter då det kunde ge en stor effekt på studiens 

kvalitet. Informationsurvalet föll sig även ganska naturligt, då det fanns lämpliga 

informanter tillgängliga både på fallföretaget och externt som arbetade med de specifika 

yrkesrollerna eller studerade kunskap inom det specifika området som undersöktes.  
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Informationsurvalet tillämpades också specifikt för de olika intervjufrågorna, och vissa 

uppgiftslämnare tillfrågades att besvara endast vissa av intervjufrågorna. Totalt intervjuades 

elva personer, varav sex av dessa tillfrågades för olika partier av intervjufrågorna beroende 

på deras kunskaper. Detta upplägg användes eftersom vissa informanter hade specifik 

kunskap till att besvara vissa frågor, vilket var prioriterat vid informationsurvalet. 

 

Ett alternativ som övervägdes för urvalsmetodik var det som kallas för Slumpmässigt urval. 

Det beskrivs av Jacobsen (2002) som att ta hela listan över en population, och slumpmässigt 

dra några av dem. Anledningen till att denna metod togs i beaktning är för att författaren 

upplevde detta som ett bra sätt att göra generaliserbarheten hos resultaten mer omfattande. 

Detta valdes bort motiverat med att kompetensen hos informanter upplevdes kunna variera 

för mycket. Trots att populationen innefattade personer med passande yrkesroller och 

erfarenheter, upplevdes det finnas olika grader av kompetens i form av möjlighet att svara 

på frågor på ett givande sätt för undersökningen. Det ansågs kunna bli bristande om denna 

typ av personer hade agerat informanter. 

 

3.2.2 Genomförande 

Vid utformning av intervjufrågor var grundtanken att inleda med öppna frågor som lämnade 

utrymme för enskilda skildringar och förklaringar av fenomenen. Beslutet att göra på det 

viset togs med hjälp av Jacobsen (2002) som menar att en intervju bör inledas med allmänna 

frågor för att få ut det som informanten tycker är viktigt.  Vid alltför precisa frågor i 

inledningen finns en risk för att bara få svar på det som undersökaren själv anser är viktigt. 

De inledande frågorna följdes upp med mer strukturerade frågor med specificerade 

svarsalternativ. De grundades på det teoretiska ramverket, där egenskaper för 

användarvänlighet samt egenskaper för systeminverkan styrde utformningen av frågorna. 

Ett mål med teorierna var att kunna nyttja dem som en grund för intervjufrågorna vilket 

också blev just fallet. Jacobsen (2002) menar att det finns olika grader av strukturering i en 

intervju. Det finns de som är helt ostrukturerade och bara är samtal utan en guide eller 

frågeföljd. Det finns även de som är väldigt strukturerade med frågor som har bestämda 

svarsalternativ i fast följd. Dessa två alternativ utgör ytterligheter och mellan dem sträcker 

sig ett spektrum av struktureringsgrader. I gällande undersökning tillämpades en grad som 

ligger mer åt det strukturerade hållet i nämnd skala. Denna definieras som frågor i fast 

ordningsföljd med inslag av öppna svar. De inledande frågorna var mer öppna i hur svar 

kunde ges, medan de senare hade förberedda svar i form av att informanten väntades svara 

i form av ”mest och icke mest överensstämmande”, ”negativ och positiv” samt bedömningar 

enligt en förberedd skala. Det lämnades alltså fortfarande utrymme för egna nyanserade 

kommentarer, främst i början av intervjuerna, och med den grunden valdes inte den mest 

extremt strukturerade intervjuformen. Det fanns genomgående en fast ordningsföljd vilket 

också lämpade sig bra för denna struktureringsgrad, och anledningen bakom detta var att en 

strukturerad ordning möjliggjorde för effektivare transkribering såväl som analys. 
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De inledande öppna frågorna grundades till stor del direkt ur studiens frågeställning. Det 

resulterade i två frågor, med en som fokuserade på informantens syn på användarvänlighet 

hos NoSQL- kontra Relationsdatabaser samt dess motiveringar, och den andra med fokus 

på effekter från blandade datamodeller samt anledningar bakom det. Vad gäller de mer 

strukturerade frågorna som följde därefter låg som tidigare nämnts det teoretiska ramverket 

till grund för utformningen. Här var tanken att nyttja de två teorierna över egenskaper för 

att få in personers bedömningar av dem i förhållande till frågeställningen.  

I fallet av egenskaper för användarvänlighet skrevs en intervjufråga för respektive sådan, 

och kopplingen gjordes till NoSQL- kontra Relationsdatabaser. Konkretiserat blev svaren 

vilken av de två datamodellerna som anses mest överensstämmande med respektive 

egenskap. Vad gäller teorin egenskaper för systeminverkan utformades intervjufrågorna på 

ett sätt som överensstämde med just systems inverkan på arbetseffektivitet och på så sätt 

blandade datamodeller som var fallet i denna undersökning. För denna fråga blev svaren om 

respektive egenskap hade haft en positiv eller negativ inverkan vid just blandade 

datamodeller. Därmed gjordes en förankring mellan teorin och datainsamlingen. Dessutom 

byggdes de öppna inledande intervjufrågorna på med mer specifika och raka frågor som 

fokuserade på olika delar av det gällande kunskapsområdet. Utöver detta var även målet att 

få in en bedömning av de två teorierna för att kunna stärka eller motsäga dess påståenden. 

Rent konkret skedde det genom intervjufrågor som innefattade att informanten ombads 

värdera respektive egenskap på en trefaldig skala, och på så vis hämtades data även in kring 

själva bedömningen av det teoretiska ramverk som ligger till grund för en stor del av 

resultaten. Samtliga intervjufrågor finns att tillgå i bilaga 1. 

 

Alla tillfrågade personer deltog i intervjuerna, och inget bortfall skedde alltså i denna fasen. 

Vidare genomfördes alla intervjuer ansikte mot ansikte, i syfte att möjliggöra en personlig 

kontakt. Jacobsen (2002) menar att intervjuer som sker ansikte mot ansikte gör det enklare 

att etablera en personlig kontakt och tala ut om ämnen, samt att telefonintervjuer ofta gör 

det lättare för informanten att tala osanning. Vid genomförandet av intervjuerna togs även 

hänsyn till den så kallade kontexteffekten. Denna beskrivs av Jacobsen (2002) som att 

miljön i vilken en intervju försiggår påverkar innehållet i intervjun. I intervjuer med 

personer som var verksamma inom fallföretaget fanns en stark koppling till deras yrkesroll 

samt karriärsmässiga kunskap, och av den anledningen genomfördes alla dessa intervjuer i 

verksamhetens lokaler. Gällande de som inte var verksamma inom fallföretaget, 

genomfördes intervjuerna på platser där personerna var aktiva i sin karriär och det område 

som intervjuerna behandlade, vilket var arbetsplatser samt universitet. Anledningen till det 

valet är för att informanterna under intervjun skulle vistas i en miljö de var vana vid samt 

som relaterade till de kunskapsområden som intervjun behandlade. 

 

Jacobsen (2002) påpekar att längden för en intervju är av central betydelse för dess kvalitet, 

samt att det sällan är klokt att låta en intervju vara längre än en och en halv timme då det 

kan leda till uttröttning hos inblandade parter. Detta är något som togs i beaktning vid 

genomförandet, och en tidsgräns på 100 minuter sattes för varje intervju som gjordes.  
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I de fall då intervjutiden uppgick till 90 minuter gjordes ett uppmärksammande av 

undersökare att det återstod tio minuter av tiden, för att hinna bearbeta alla frågor. Under 

samtliga intervjuer fördes anteckningar av vad som sades. I de fall då ljudinspelning av 

samtalet godkändes gjordes även det, för att på bästa möjliga sätt fånga upp allt som sades. 

Att spela in ljud under intervjuer är enligt Jacobsen (2002) ett bra sätt för att få med allt som 

informanten säger helt ordagrant, vilket var en bidragande anledning till användandet av 

dem i denna studie. 
 

3.3 Analys 

Efter att empiri samlats in så inleddes analysarbetet. Detta utfördes enligt Jacobsens (2002) 

rekommenderade process som består av de tre faserna beskrivning, kategorisering samt 

kombination. Detta innebär att i första steget som är beskrivning sammanfatta insamlad 

rådata till beskrivande texter i annoteringsscheman. I kategoriseringssteget är fokus på att 

hitta nyckelbegrepp och kategorisera centrala belysningar. I det tredje och sista steget vid 

namn kombination handlar det om att hitta samband mellan olika de kategorierna som 

påvisar mönster. Dessa tre faser var centrala i genomförandet av den empiriska analysen. 

 

I den första fasen vid namn beskrivning, var utgångspunkten insamlad rådata. I detta fall 

var det ljudinspelningar samt anteckningar som transkriberades till detaljrika och ovinklade 

texter. Dessa texter kommenterades sedan enligt den defintion som Jacobsen (2002) lyfter 

fram, som lyder att kritiskt genomläsa varje enskild transkriberad intervju och tillföra egna 

kommentarer till vad som beskrivs i texten. Detta resulterade i kommenterade texter som 

beskrev empirin. Utifrån dessa texter gjordes en annotering, vilket Jacobsen (2002) 

beskriver som att kort sammanfatta en större helhet genom att registrera de kommenterade 

transkriberingarna i schemaform med tydliga rubriker för dess innehåll, gärna i ett förberett 

generellt schema. På så vis behandlades de empiriska texterna, genom att de fördes in under 

lämpliga rubriker i annoteringsscheman. Ett generellt schema utformades inför detta steg, 

och detta användes för att annotera respektive informants empiri. Det generella schemat 

finns att tillgå i bilaga 2. 

 

I nästa steg skedde kategorisering, som Jacobsen (2002) beskriver som att lyfta blicken från 

den enskilda intervjun till de ämnen som insamlad data behandlar. Poängen med det är att 

gå från de enskilda datakällorna till de särskilda fenomen som data belyser. Detta gjordes 

genom att ta fram olika kategorier där empiri från samtliga informanter placerades enligt en 

gemensam struktur. Kategoriseringsarbetet inleddes med att ta fram vilka kategorier som 

data skulle grupperas i. Här menar Jacobsen (2002) att kategorier ska tas fram enligt de 

ämnen som data och teorin behandlar. Av denna anledning nyttjades teorierna egenskaper 

för systeminverkan och egenskaper för användarvänlighet. Dessa användes som tidigare 

nämnts även för utformning av intervjufrågor, och lämpade sig av den anledningen bra till 

att forma kategorier. Anledningen till det är att kategorierna blir en central punkt där både 

teori och insamlad data har tydliga kopplingar. Kategorierna innefattade de olika 

egenskaperna från teorierna tillsammans med informanters svar kring om de är positiva eller 

negativa, respektive mer eller mindre överensstämmande.  
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På liknande sätt togs kategorier fram innehållande informanters värderingar av 

egenskaperna i förhållande till hur viktiga de ansåg dem vara i sammanhanget. Även 

informanters angivna anledningar placerades i kategorierna, då detta sågs som en viktig del 

av empirin där enskilda åsikter skildrades. Utöver detta formades även två kategorier 

baserade på de öppna inledande intervjufrågorna, och de var alltså mer rent sprungade ur 

insamlad data snarare än det teoretiska ramverket. Här utgjorde innehållet siffror som 

representerade den totala andelen val av vilken datamodell som har högst användarvänlighet 

respektive positiv eller negativ inverkan. Även informanters angivna anledningar placerades 

i kategorierna, då detta sågs som en viktig del av empirin där som tidigare nämnts enskilda 

åsikter skildrades. Valet att ha några kategorier som var helt baserade på empirin togs för 

att lämna utrymme för kvalitativt djup och nyansering. Sammanfattat kan det alltså 

beskrivas som att kategorierna togs fram delvis utifrån teorin blandat med data samt delvis 

rent utifrån data. Efter att dessa kategorier hade skapats låg fokus vid att hänföra 

undersökningsenheter till kategorierna. Rent praktiskt genomfördes det genom att flytta 

texter från olika specifika informanters annoteringsscheman till gemensamma kategorier. 

Här togs alltså steget från att analysera enskilda undersökningsenheter till att analysera 

gemensamt över flera enheter, vilket även Jacobsen (2002) menar är det centrala syftet med 

kategoriseringsfasen. 

 

Avslutningsvis tog den tredje fasen vid, som kallas för kombinering. Detta beskriver 

Jacobsen (2002) som att sammankoppla de olika kategorierna och hitta samband mellan 

dem. Det gjordes genom att se över sambanden mellan de olika kategorierna i förhållande 

till varandra. Kategorierna grundade på egenskaper för användarvänlighet kombinerades 

med varandra, där informanters värderingar av dessa slogs samman med själva svaren för 

mest överensstämmande datamodeller. På så vis gavs en total bild av användarvänligheten 

och dess nivåer hos datamodellerna. På liknande sätt gjordes med egenskaper för 

systeminverkan, i form av att värderingarna av dem kombinerades med respektive 

egenskaps positiva eller negativa svarsandel för blandade datamodeller. Dessa 

kombineringar öppnade upp för utläsning av hur respektive egenskap från de två listorna 

spelade in på områdena användarvänlighet och arbetseffektivitet. På ett övergripande plan 

gick det att utläsa hur användning av NoSQL- respektive Relationsdatabaser påverkas av 

olika faktorer och användarvänlighetens olika dimensioner i sammanhanget. Vidare gjordes 

två kombineringar av de kategorier som baserade sig på ren empri från de öppna 

intervjufrågorna. Dessa kombinerades mot kategorierna som grundade sig i de teoretiska 

egenskaperna. Resultat från de breda inledande intervjufrågorna kunde här ställas mot 

resultat från de specificerade och teoretiskt grundade intervjufrågorna. Från dessa 

kombineringar kunde utläsningar göras kring vilka angivna anledningar som var mest 

förekommande i de olika fallen, och om informanternas svarsandelar stämde överens eller 

var motsägande. 
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3.4 Etiska överväganden 

Beslutet togs att hålla alla informanter anonyma i denna rapport. Beslutet grundar sig i att 

vissa av dem är anställda hos fallföretaget eller andra företag och av den anledningen bör 

kunna förhålla sig oberoende till detta under intervjuer. Det gjordes även i syfte att skapa 

en generell trygghet hos alla informanter, så att de kunde tala fritt och öppet. På så vis 

behövde dem inte ha i åtanke att det som påstås i intervjun kan kopplas direkt till personen 

i fråga. Även övriga personuppgifter som i samband med intervjuer användes hålls högst 

konfidentiella vid utformning av rapporten. 
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4 Resultat 
Följande kapitel innehåller beskrivningar av resultat för undersökningen. Det består av två 

övergripande underkapitel. I det första beskrivs enbart insamlad rådata, och i det andra 

presenteras analysen som genomförs på rådatan. 

 

4.1 Empiri 

I detta kapitel presenteras inhämtad empiri uppdelad enligt intervjufrågorna för att ge en 

tydlig och fokuserad presentation av data. Vissa svar presenteras i löpande text och andra i 

diagramform, i de fall då detta lämpar sig bättre för framställningen av data. De grafiska 

sammanställningar som presenteras i följande kapitel grundar sig på detaljerade tabeller 

över empirin, som finns att tillgå i bilaga 3-4. 

 

4.1.1 Intervjufråga 1 

Denna intervjufråga lyder ”Anser du att NoSQL-databaser eller Relationsdatabaser 

erbjuder den bästa användarvänligheten? Varför? Av vilka anledningar?” (benämns 

framöver som ”intervjufråga 1”). Besvarande sex informanter är verksamma i näringslivet 

i två olika företag som tillhandahåller molntjänster baserade i Växjö respektive Ljungby. 

Deras yrkesroller är systemdrift och systemarkitektur och samtliga har flera års erfarenhet 

av arbete med olika typer av databaser. Informant 3 och 4 tycker att NoSQL-databaser 

generellt har en bättre användarvänlighet än Relationsdatabaser. Anledningar påstås vara att 

det är smidigt att redigera datastrukturer, att de har mer lättförstådda datastrukturer samt att 

de har lägre krav på förkunskaper inom syntaxer. 
 

”Du behöver inte kunna SQL till att börja med, du bara hämtar 

din data, färdigt.” 

                                                            

   (Informant 4) 

 

Informant 1, 2, 5 och 6 anser däremot att Relationsdatabaser har en bättre användarvänlighet 

än NoSQL-databaser. Här är en vanlig anledning att de är mer väldokumenterade och 

testade, vilket har ledit till att flera tillägg samt speciella funktioner finns tillgängliga. En 

annan återkommande anledning är att Relationsdatabaser inte kräver en lika tydlig förståelse 

för hur de ska byggas upp, medan NoSQL-databaser kräver en stor förståelse gällande vilka 

frågor som ska ställas mot databasen redan vid modellering av datastrukturen. 

 

”Vet jag inte vilka frågor jag vill ställa så vet jag inte hur jag 

ska partitionera databasen, och ändrar jag mig så måste jag 

partitionera om det på något sätt.” 

                                                            

   (Informant 2) 
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4.1.2 Intervjufråga 2 

Intervjufrågan definieras ”Hur tror du att arbete med systemdrift och teknisk support hade 

påverkats effektivitetsmässigt av ett blandat användande av datamodeller i form av NoSQL-

databaser respektive Relationsdatabaser? Varför? Av vilka anledningar?” (benämns 

framöver som ”intervjufråga 2”). De informanter som besvarade denna fråga arbetar på 

företag som tillhandahåller molntjänster baserade i Ljungby och Växjö. Yrkesroller vid 

tidpunkten för datainsamling är systemdrift, teknisk support och systemarkitektur. 

Informant 4 anser att arbetseffektiviteten vid ett införande av blandade datamodeller hade 

påverkats positivt. Anledningen påstås vara att det vid blandade datamodeller kan upplevas 

roligare att gå till jobbet. 

 

Informant 1, 3 och 10 menar snarare att ett införande av blandade datamodeller hade haft 

en negativ inverkan på arbetseffektiviteten. Anledningar är att det blir flera olika produkter 

att administrera, nuvarande lösningar hade kunnat sluta fungera med en annan typ av 

DBMS, och det kan krävas tid till inlärning av miljöer för nya datamodeller. 

 

”Ju mer databaser du slänger på, ju jobbigare blir det ju för 

administratören att få alla att vara lika bra.” 

                                                            

   (Informant 3) 

 

Informant 5 och 6 menar att blandade datamodeller inte hade haft någon utmärkande 

påverkan på arbetseffektiviteten åt något av hållen. Anledningar är bland annat att 

databasteknologier generellt har en relativt liten påverkan på en organisation. 

 

”Det är snarare organisationen som anpassar sig och väljer 

det verktyg som är viktigast för ett problem.” 

                                                            

   (Informant 5) 

 

4.1.3 Intervjufråga 3 

Denna fråga definieras ”Sett till egenskaper för användarvänlighet, vilken av de två 

datamodellerna NoSQL-databas respektive Relationsdatabas anser du stämmer mest 

överens med respektive egenskap? Ge också en motivering till varför du anser det.” 

(benämns framöver som ”intervjufråga 3”). Besvarande informanter är delvis 

yrkesverksamma inom systemutveckling, systemarkitektur och systemdrift på 

mjukvaruföretag lokaliserade i Göteborg, Växjö och Ljungby. Likaså deltar informanter 

som är studerande inom datateknik i Göteborgsområdet. Alla har tidigare erfarenhet av 

arbete med olika typer av databaser. I figur 1 presenteras informanternas val av mest 

överensstämmande datamodell i förhållande till egenskaper för användarvänlighet. En 

beskrivning av anledningar bakom valen följer i stycket efter figuren. 
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Figur 1: Empiri för intervjufråga 3. 

 

Vid fem tillfällen motiverar informanter sina val av Relationsdatabaser med att de är mer 

naturliga för sitt syfte, samt att de är mer standardiserade sett till frågespråk, tillägg och 

dokumentation. Val av NoSQL-databaser motiveras vid fyra tillfällen med att de är mer 

flexibla vid hantering av data och ger snabbare svar på frågeställningar, såväl som att de är 

lättare att lära sig samt har en mer lättförståelig datastruktur. En informant motiverar även 

med att NoSQL-databaser kräver en bra struktur som förhindrar inkonsistens, och en med 

att de fungerar bra med JSON-dataformat. Motiveringen att användaren ges nödvändig 

stödinformation påpekas för båda datamodellerna, där tre stycken förespråkar 

Relationsdatabaser, och två stycken förespråkar NoSQL-databaser. En informant motiverar 

valet av ingen datamodell med att ingen av dem är mer skräddarsydd och specialanpassad 

än den andra. 

 

4.1.4 Intervjufråga 4 

Gällande intervjufråga beskrivs enligt ”Jag kommer gå att igenom samma egenskaper i 

ordning igen. Denna gången vill jag be dig att, för varje egenskap, ge ett rangordningsvärde 

sett till hur pass viktig du anser att just den egenskapen är för ett systems 

användarvänlighet. Använd en skala med värdena ’Oviktig’, ’Förhållandevis viktig’ samt 

’Väldigt viktig’.” (benämns framöver som ”intervjufråga 4”). Besvarande informanter är 

samma som för intervjufråga 3. Informanternas värdering av respektive egenskap för 

användarvänlighet följer nedan (figur 2). 
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Figur 2: Empiri för intervjufråga 4. 
 

4.1.5 Intervjufråga 5 

Följande intervjufråga beskrivs som ”Sett till egenskaper för systeminverkan, tror du att ett 

införande av blandade datamodeller i din yrkesavdelning hade fått positiva eller negativa 

följder? Ge också en motivering till varför du tror så.” (benämns framöver som 

”intervjufråga 5”). Informanter deltagande här är arbetande på molntjänst-företag placerade 

i Ljungby, Växjö samt Göteborg och yrkesområden är systemdrift, systemarkitektur 

respektive teknisk support. I figur 3 nedan visas informanternas val av effekttyp för 

respektive egenskap för systeminverkan. Efter figuren följer en beskrivande text av 

anledningar som angetts för att motivera valen. 
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Figur 3: Empiri för intervjufråga 5. 
 

Val av positiv inverkan motiveras av informanter vid fyra tillfällen med att det ger en 

bredare modifierbarhet tack vare flera teknologier, och vid två tillfällen på ett liknande sätt 

fast med en bredare kompabilitet istället. En informant menar att det blir en större chans att 

personer är bekanta med teknologier sedan tidigare, och en annan menar att fler teknologier 

innebär större möjligheter till kontroll. Vad gäller negativ inverkan, omnämns motiveringen 

att det blir tidsresurser på fler teknologier att arbeta med vid 13 tillfällen. Vid fem tillfällen 

påpekas anledningen att ett ökat behov av expertis kan uppstå, och vid fyra tillfällen tas det 

upp att tidsresurser på inlärning behövs. En informant menar att arbetsvanor behöver ändras. 

Valet av ingen inverkan motiveras vid två tillfällen med att modifierbarhet och kompabilitet 

med inte är vanliga moment i arbetet. En person menar att användares kompetens är mer 

avgörande än teknologin, och en annan att datamodellerna kan göra samma typer av tjänster. 

 

4.1.6 Intervjufråga 6 

Gällande intervjufråga lyder ”Jag kommer gå igenom samma egenskaper i ordning igen. 

Denna gången vill jag be dig att, för varje egenskap, ge ett rangordningsvärde sett till hur 

pass viktig du anser att just den egenskapen är för ett systems inverkan på en verksamhet. 

Använd en skala med värdena 'Oviktig', 'Förhållandevis viktig' och 'Väldigt viktig'.” 

(benämns framöver som ”intervjufråga 6”). Deltagande informanter är samma som för 

intervjufråga 5. Den värdering som informanterna gjorde av egenskaper för systeminverkan 

redovisas här (figur 4). 
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Figur 4: Empiri för intervjufråga 6. 
 

4.2  Analys 

Resultaten av de sex intervjufrågorna har kategoriserats för analys i form av tabeller som 

representerar innehållet. I kategorierna presenteras informanters svar på en gemensam nivå, 

och fokus lyfts från enskilda svar till gemensamma mönster. Kategorierna för respektive 

intervjufråga finns att till gå i bilaga 5-10. I följande kapitel presenteras kombineringar av 

dessa kategorier i olika underkapitel för att sammanställa resultaten mellan de olika 

intervjufrågorna. 
 

4.2.1 Kombinering av intervjufråga 1 och 3 

I tabell 3 presenteras en kombinering av resultaten från intervjufråga 1 och intervjufråga 3. 

Här framgår det att likheter finns i de olika resultaten gällande användarvänlighet. 

Relationsdatabaser är i intervjufråga 1 valda av 66,6 % av informanterna som mest 

användarvänliga, och för intervjufråga 3 är motsvarande siffra 52.7 %. Denna datamodell 

har alltså en majoritet av valen i båda fallen. Den främsta anledningen anges vara att de är 

mer standardiserade sett till tillägg och dokumentation, då denna förekommer i båda 

intervjufrågorna samt har ett högt antal förekomster i förhållande till resterande anledningar. 

Utöver denna anledning utläses även draget att de är mer invanda och naturliga för sitt syfte 

som framträdande, som trots att den endast tas upp i en av intervjufrågorna har en hög 

förekomst i förhållande till resterande. 
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NoSQL-databaser har valts av 33,3 % respektive 36.1 % av informanterna. Ett gemensamt 

mönster utläses mellan de båda, där NoSQL-databaser alltså valts som mest 

användarvänliga av en minoritet. Även i detta fall finns en tydlig främsta anledning som 

förekommer i båda intervjufrågorna till en föhållandevis hög frekvens, som lyder att de har 

en mer lättförståelig datastruktur. Även anledningen att de är mer flexibla vid hantering av 

data och ger snabbare svar på frågeställningar har en hög förekomst i en av intervjufrågorna. 

Förekomsten av svaret ”Ingen” finns endast i intervjufråga 3, av den minsta andelen som är 

11,1 %. Den anledning som omnämns är att ingen av datamodellerna är mer skräddarsydd 

och specialanpassad än den andra. 

 
Tabell 3: Kombinering av intervjufråga 1 och 3. 

Datamodell 

Andel 

informantval i 

intervjufråga 1 

Andel 

informantval i 

intervjufråga 3 

Anledning 

Antal 

förekomster i 

intervjufråga 1 

Antal 

förekomster i 

intervjufråga 3 

Relations-

databaser 
66,6 % 52,8 % 

De är mer invanda och 

naturliga för sitt syfte 
0 5 

De är mer 

standardiserade sett till 

tillägg och 

dokumentation 

2 5 

Användaren ges 

nödvändig 

stödinformation som är 

kort och konsist 

0 3 

De kräver inte en lika 

tydlig förståelse för hur 

de ska byggas upp vid 

modelleringsfasen 

2 0 

NoSQL-

databaser 
33,3 % 36,1 % 

De är mer flexibla vid 

hantering av data och ger 

snabbare svar på 

frågeställningar 

0 4 

De har en mer 

lättförståelig datastruktur 
1 4 

Användaren ges 

nödvändig 

stödinformation som är 

kort och konsist 

0 2 

De kräver en bra struktur 

som förhindrar 

inkonsistens 

0 1 

De fungerar bra med 

JSON-dataformat 
0 1 

De har lägre krav på 

förkunskaper inom 

syntaxen 

1 0 

Ingen 0 % 11,1 % 

Ingen är mer 

skräddarsydd och 

specialanpassad än den 

andra 

0 1 
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4.2.2 Kombinering av intervjufråga 3 och 4 

Tabell 4 nedan innehåller resultat från intervjufråga 3 och intervjufråga 4 som har 

sammanställts. Ur detta kan utläsas att samtliga sex egenskaper för användarvänlighet av en 

majoritet anses som minst förhållandevis viktiga, och dessutom ses tre av dem som väldigt 

viktiga. Ingen av dem ses alltså av en majoritet som oviktig för ett systems 

användarvänlighet. Mest viktig anses egenskapen som lyder systemet upplevs som ett 

naturligt sätt att genomföra uppgiften på. Minst viktig i relation till de andra egenskaperna 

är systemet är flexibelt att bruka i olika miljöer och med olika enheter. Vidare framgår det 

att den egenskap som bedöms viktigast av alla uteslutande har ansetts vara mest 

överensstämmande med Relationsdatabaser. NoSQL-databaser har en majoritetsandel i de 

två näst högst rankade egenskaperna. För samtliga tre resterande egenskaper, som alla anses 

vara förhållandevis viktiga, finns en majoritetsandel hos Relationsdatabaser. Den som mest 

stämmer överens med användarvänligheten hos Relationsdatabaser är därmed att systemet 

upplevs som ett naturligt sätt att genomföra uppgiften på. För NoSQL-databaser är 

motsvarande att systemet har bra väntetider vid transaktioner och ett konsistent beteende. 

 
Tabell 4: Kombinering av intervjufråga 3 och 4. 

Rangordning 

i förhållande 

till resterande 

egenskaper 

Värderingsgrad 

Egenskap för användarvänlighet 

(rangordnade enligt högst 

sammanlagda värdering) 

Mest överensstämmande 

datamodell (majoritetsandel) 

1 Väldigt viktig 
Systemet upplevs som ett naturligt sätt att 

genomföra uppgiften på 
Relationsdatabas 100% 

2 Väldigt viktig 
Systemet har bra väntetider vid 

transaktioner och ett konsistent beteende 
NoSQL-databas 83,30% 

3 Väldigt viktig 
Systemet kan nyttjas av olika roller och 

personer, samt är ej skräddarsytt 
NoSQL-databas 66,60% 

4 
Förhållandevis 

viktig 

Systemet ger lämplig stödinformation till 

användaren 
Relationsdatabas 50% 

5 
Förhållandevis 

viktig 

Systemet erbjuder kort och konsist 

information samt undviker redundans 
Relationsdatabas 66,60% 

6 
Förhållandevis 

viktig 

Systemet är flexibelt att bruka i olika 

miljöer och med olika enheter 
Relationsdatabas 66,60% 

 

4.2.3 Kombinering av intervjufråga 2 och 5 

I tabell 5 nedan utläses mönster mellan andelen informantval i de båda frågorna. Majoriteter 

i form av 50 % respektive 61,4 % väljer en negativ inverkan. Den minsta andelen tror på en 

positiv inverkan, med 16,6 % respektive 21,5 %. Vad gäller den större minoriteten anses det 

att ingen utmärkande inverkan åt något av hållen hade skett, med andelarna 33,3 % samt 

17,1 %. De främsta anledningarna bakom val av negativ inverkan är förekommande i båda 

intervjufrågorna till en relativt hög frekvens, och handlar om mer tidsresurser på inlärning 

samt administrering av flera system. Inga motiveringar bakom att ingen utmärkande 

inverkan skulle ske är förekommande i båda intervjufrågorna. Den med högst antal syftar 

på att modifierbarhet och kompabilitet med inte är vanliga moment i arbetet. Val av en 

positiv inverkan grundas främst på anledningen att det ger en bredare modifierbarhet tack 

vare fler teknologier, dock är denna endast förekommande i en intervjufråga. 
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Tabell 5: Kombinering av intervjufråga 2 och 5. 

Inverkan 

Andel 

informantval i 

intervjufråga 

2 

Andel 

informantval i 

intervjufråga 5 

Anledning 

Antal 

förekomster i 

intervjufråga 2 

Antal 

förekomster i 

intervjufråga 5 

Positiv 16,6 % 21,5 % 

Blandade datamodeller 

kan leda till en roligare 

arbetsupplevelse 

1 0 

En bredare 

modifierbarhet erhålls 

tack vare fler teknologier 

0 4 

En bredare kompabilitet 

erhålls tack vare fler 

teknologier 

0 2 

Större chans att personer 

är bekanta med 

teknologier sedan 

tidigare 

0 1 

Fler teknologier innebär 

större möjligheter till 

kontroll 

0 1 

Negativ 50 % 61,4 % 

Tidsresurser på flera 

olika system att 

administrera 

2 13 

Tidsresurser på inlärning 2 4 

Nuvarande lösningar kan 

sluta fungera med nya 

typer av datamodeller 

1 0 

Arbetsvanor behöver 

ändras 
0 1 

Ett ökat behov av 

expertis kan uppstå 
0 5 

Ingen 

utmärkande 

åt något av 

hållen 

33,3 % 17,1 % 

Databasteknologier 

generellt har ingen stor 

påverkan på en 

organisation 

1 0 

Då modifierbarhet och 

kompabilitet med inte är 

vanliga moment i arbetet 

0 2 

Påverkade individers 

kompetens är mer 

avgörande än själva 

teknologin 

0 1 

De olika datamodellerna 

kan göra samma typer av 

tjänster 

0 1 

Inverkan kan vara delvis 

negativ och delvis 

positiv beroende på 

omständigheter 

 

1 0 
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4.2.4 Kombinering av intervjufråga 5 och 6 

I tabell 6 presenteras kombineringen av intervjufråga 5 och 6. Här framgår det att fyra av 

egenskaper för systeminverkan av en majoritet anses vara förhållandevis viktiga. De två 

resterande ses av en majoritet som väldigt viktiga. Gemensamt för samtliga är att ingen av 

dem anses vara oviktiga av en majoritet. Egenskapen underhåll av systemet anses mest 

viktig av samtliga. Denna anses även uteslutande vara mest överensstämmande med en 

negativ inverkan, och egenskapen ses på så sätt som det främsta draget hos den negativa 

sidan av systeminverkan. Den egenskap som rankas näst högst är modifierbarhet hos 

systemet, och det är också den enda som av en majoritet anses stämma mest överens med 

en positiv inverkan. Med denna grund tolkas den som det främsta draget vad gäller den 

positiva sidan av systeminverkan. Egenskapen kompabilitet med olika nätverk och 

plattformar hos systemet är den enda som enligt en majoritet stämmer mest överens med 

ingen utmärkande inverkan, varvid den ses som det mest utmärkande för den neutrala sidan 

av systeminverkan. Resterande tre egenskaper stämmer mest överens med en negativ 

inverkan, men till skillnad från den förstnämnda är dessa inte lika högt värderade och tas 

inte i samma beaktning för vad som är mest utmärkande för en viss typ av inverkan. Allra 

minst viktig jämfört med de andra i listan är egenskapen behövd expertiskunskap för 

systemet. 

 

Tabell 6: Kombinering av intervjufråga 5 och 6. 
Rangordning 

i förhållande 

till resterande 

egenskaper 

Värderingsgrad 

Egenskap för systeminverkan 

(rangordnade enligt högst 

sammanlagda värdering) 

Mest överensstämmande inverkan 

(majoritetsandel) 

1 Väldigt viktig Underhåll av systemet Negativ 100 % 

2 Väldigt viktig Modifierbarhet hos systemet Positiv 66,6 % 

3 
Förhållandevis 

viktig 
Upplärning och introduktion till systemet Negativ 66,6 % 

4 
Förhållandevis 

viktig 
Utvärdering och kontroll av systemet Negativ 83,3 % 

5 
Förhållandevis 

viktig 

Kompabilitet med olika nätverk och 

plattformar hos systemet 

Ingen utmärkande åt något 

av hållen 
50 % 

6 
Förhållandevis 

viktig 
Behövd expertiskunskap för systemet Negativ 83,3 % 
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5 Diskussion  
Följande kapitel innehåller diskussioner där författaren jämför och kopplar in tidigare delar 

av rapporten. Här är fokus på att föra in egna tankar och bearbeta innehåll från rapportens 

tidigare delar. I det första underkapitlet diskuteras resultaten, och i det andra följer en 

reflektion kring använda metoder samt studiens tillförlitlighet. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

I detta kapitel följer diskussion av de resultat som presenteras i kapitel 4. Diskussionen 

genomförs med utgångspunkter från teori, tidigare forskning samt den generella 

problematiken och kunskapsbehovet i det berörda forskningsområdet. Här är fokus på att 

bearbeta studiens empiriska mönster i förhållande till kunskapsområdet. 

 

5.1.1 Teori 

En central del av teorin är en sammanslagning av Beynon-Davies (2013) samt Boddy, 

Boonstra och Kennedy (2008) som i denna rapport benämns som egenskaper för 

användarvänlighet. Här konstateras att egenskaperna naturalness, relevance, 

supportiveness, flexibility, usability samt the use setting är de delar som utgör 

användarvänligheten hos ett system. Empirin visar att samtliga av dessa sex av en majoritet 

informanter anses vara antingen förhållandevis viktiga eller väldigt viktiga. Dessutom 

bedöms hälften av egenskaperna vara väldigt viktiga av en majoritet. Empirin bekräftar 

alltså teorins påstående om att egenskaperna är avgörande för ett systems 

användarvänlighet. I förlängningen stärker det också empirins påvisande av att 

användarvänligheten hos Relationsdatabaser är större än den hos NoSQL-databaser. Detta 

med tanke på att egenskaper för användarvänlighet är det teoretiska ramverk som används 

för att mäta användbarheten hos de olika datamodellerna i undersökningen. Egenskapen 

naturalness, som handlar om att systemet upplevs som ett naturligt sätt att genomföra 

uppgiften på, ses som mest viktig för ett systems användarvänlighet och har därför störst 

stöd till teorins påstående. Densamma ansågs även uteslutande vara mest 

överensstämmande med Relationsdatabaser. Minst stöd till teorin ger egenskapen the use 

setting, som syftar på att systemet är flexibelt att bruka i olika miljöer och olika enheter. 

Som tidigare nämnts ses dock även denna av en majoritetsandel som förhållandevis viktig 

och motsäger på så sätt inte teorin heller. Vidare framgår att de två näst högst rankade 

egenskaperna stämmer mest överens med NoSQL-databaser. De syftar till att systemet har 

bra väntetider vid transaktioner och ett konsistent beteende, respektive att systemet kan 

nyttjas av olika roller och personer samt ej är skräddarsytt. Det finns alltså många nyanser 

av användarvänligheten, och de båda undersökta datamodellerna har sina fördelar inom 

användarvänlighet hos olika egenskaper. 
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En sammanställning gjordes av Boddy, Boonstra och Kennedy (2008) samt Lester och 

Willcocks (1999) vid namn egenskaper för systeminverkan. Påståendet är att sex egenskaper 

är centrala för ett systems inverkan på en verksamhet och dess arbetseffektivitet. Dessa är 

support, underhåll, driftkompabilitet, öppenhet, omskötande och uppmärksamhet. Empirin 

pekar på att alla dessa egenskaper ses som minst förhållandevis viktiga av en majoritet, och 

flertalet av dem ses även som väldigt viktiga av en majoritet. Empirin bekräftar alltså 

påståendet och stärker teorin om att de nämnda egenskaperna spelar en avgörande roll för 

hur system påverkar den verksamhet som de införs i. Den egenskap som enligt empirin är 

minst viktig i förhållande till resterande är den vid namn omskötande, som syftar till behövd 

expertiskunskap för systemet. Den ger minst stöd till teorin i förhållande till övriga 

egenskaper. Mest viktig anses underhåll vara, som syftar på underhåll av systemet, och detta 

är alltså den egenskap hos teorin som ges mest stöd i empirin. Egenskapen driftkompabilitet, 

som handlar om kompabilitet med olika nätverk och plattformar hos systemet, 

överensstämmer mest med att ingen utmärkande inverkan skulle ske, men det är också den 

enda i sammanhanget. En liknande situation gäller för den positiva inverkan, som endast 

stämmer mest överens med egenskapen öppenhet, som syftar till modifierbarhet hos 

systemet. Ur det kan tolkas att en majoritetsandel anser en negativ inverkan vara mest trolig. 

Å andra sidan framgår även att systeminverkan är ett komplext samspel av olika faktorer, 

och att resultat kan variera beroende på situationer.  

 

Schram och Anderson (2012) påstår att en blandad användning av datamodeller ofta leder 

till utmanande situationer i verksamheter, där resultat kan bli ett försvårat läge i underhållet 

av de system som nyttjar och administrerar databaserna. Beynon-Davies (2013) menar i sin 

tur att vid investeringar i nya system hos verksamheter faller ofta produktiviteten efter på 

grund av lärande och anpassning till systemet, samt orskar ett negativt effektivitetstapp. 

Empirin bekräftar dessa påståenden, eftersom dess mönster pekar på att en negativ inverkan 

är det som är mest troligt vid användning av blandade datamodeller. De främsta 

anledningarna till det pekas ut att vara tidsresurser på fler teknologier att administrera och 

arbeta med, samt tidsresurser på inlärning. Empirin pekar på att det finns minoriteter som 

anser att ingen utmärkande skillnad hade gjort sig bemärkt respektive att en positiv inverkan 

hade skett. Detta talar emot teorin, men med tanke på att majoritetens svar stämmer överens 

med teorin ses den som stärkande i sammanhanget. Vidare kan referenser göras till 

egenskaper för systeminverkan i vilka en systematisk genomgång av sex egenskaper för 

systeminverkan gjorts, och det sammanlagda resultatet stärker att en negativ inverkan är det 

mest troliga utfallet. Den egenskap som rankas högst anses även av samtliga informanter ge 

en negativ inverkan, vilket är ett tydligt exempel på hur den negativa inverkan visat sig som 

den främst förekommande i undersökningen. 
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5.1.2 Tidigare forskning 

Höggren Lindahl och Tärnström (2017) kom fram till några av de största problemen som 

mjukvaruutvecklare upplever vid användning av NoSQL-databaser. Här utpekas avsaknad 

av funktioner som transaktioner och frågeoptimering, svårigheter att välja rätt plattform på 

grund av för lite erfarenhet samt brist på hjälpmedel, kundsupport respektive 

dokumentation. Detta kan ställas mot databasers användarvänlighet, där en tydlig likhet 

finns till den främsta anledningen som angetts för val av Relationsdatabaser i denna 

undersökning, som är att de är mer standardiserade sett till frågespråk samt erbjuder fler 

tillägg och mer dokumentation. Det här är alltså ett återkommande fenomen i empirin, som 

stärker resultaten från Höggren Lindahl och Tärnström (2017). Skillnaden i denna studie är 

att målgruppen av databasanvändare är inom områdena teknisk support och systemdrift, 

snarare än Mjukvaruutveckling. Denna undersökning fokuserar även mer på den generellt 

upplevda användbarheten samt systeminverkan gällande Relationsdatabaser respektive 

NoSQL-databaser, och i fallet av Höggren Lindahl och Tärnström (2017) låg fokus enbart 

på upplevda problem med NoSQL-databaser. 
 

En studie av Söderberg och Eriksson (2010) nämner att fördelar med NoSQL-databaser är 

att de har lägre krav på utbildning, inte kräver någon modelleringsprocess vid framtagandet 

och har bättre möjligheter för skalbarhet. Nackdelar är å andra sidan att de har ett starkare 

applikationsberoende och inte är kompatibla med lika komplexa frågor som 

Relationsdatabaser. I jämförelse med denna undersöknings resultat går det att se till 

egenskaper för systeminverkan där egenskapen support fokuserar på upplärning och 

introduktion till systemet. Empirin pekar på att en majoritet ser det som en negativ inverkan 

vid blandade datamodeller, vilket kan jämföras med Söderberg och Eriksson (2010) i hur 

inlärning hos NoSQL-databaser ses som enklare, vilket till viss del kan ses som motsägelse 

till gällande studies resultat. Vidare kan deras slutsats om att Relationsdatabaser är 

kompatibla med mer komplexa frågor ställas mot egenskapen driftkompabilitet som 

fokuserar på kompabilitet med olika nätverk och plattformar hos systemet. Denna 

undersökning tyder på att en majoritet anser att denna inte har någon utmärkande inverkan 

på arbetseffektiviteten vid blandade datamodeller. Detta i sin tur tyder på en viss typ av 

skillnad i resultaten eftersom Söderberg och Eriksson (2010) menar att NoSQL-databaser 

ska ha större svårigheter vid mer komplexa frågor. Utöver dessa identifierade skillnader i 

resultaten, bör det nämnas att på ett övergripande plan fokuserar denna undersökning mer 

på den kompletta inverkan på arbete och användning som databasteknologier kan ge. 

Söderberg och Eriksson (2010) har varit ett viktigt inslag i tidigare undersökningar inom 

denna gren, men deras  forskning är mer specifikt inriktad på för- samt nackdelar likt 

Skarman och Östelid (2016). Detta faktum mynnar ut i vad som huvudsakligen är det tänkta 

unika kunskapsbidraget med denna undersökning, vilket är en bild av hur arbetseffektivitet 

och databasanvändning i verksamheter kan påverkas av blandade datamodeller där NoSQL-

databaser samt Relationsdatabaser står i fokus. 
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En forskning av Andrén och Petersson Sällberg (2015) pekar på att NoSQL-databaser anses 

kompatibla med ett stort antal andra tekniker samt anses ha ett relativt enkelt frågespråk. 

Det påstås även att det fungerar smärtfritt att gå från diskussion till implementation av 

NoSQL-databaser. I empirin utläses att den främst påstådda anledningen bakom val av 

NoSQL-databaser som mer användarvänliga är att de är lättare att lära sig och de har en mer 

lättförståelig datastruktur som är smidig att redigera. Empirin stärker det Andrén och 

Petersson Sällberg (2015) påstår i att det fungerar smärtfritt att gå från diskussion till 

implementation av NoSQL-databaser. Datastrukturer hos NoSQL-databaser upplevs mer 

lättförstådda och lättimplementerade än för Relationsdatabaser. En olikhet är påståendet att 

NoSQL-databaser är kompatibla med ett stort antal andra tekniker, vilket i empirin inte ges 

stöd av någon informant, och det enda som nämns är att JSON-dataformatet är kompatibelt 

med NoSQL-databaser. Här finns en tydlig olikhet i sammanhanget. Studien av Andrén och 

Petersson Sällberg (2015) sökte efter fördelar med NoSQL-databaser i användandet, vilket 

ledde till en del intressanta resultat att spegla mot denna undersökning. Kunskapsbidraget i 

fallet av denna studie är istället en samlad bild av användarvänligheten och systeminverkan 

hos både NoSQL-databaser respektive Relationsdatabaser. Detta är något som i tidigare 

forskning avsaknats. 
 

Skarman och Östelid (2016) kom fram till att ändringar i databasscheman genomförs 

mycket enklare i NoSQL-databaser. I fallet med en Relationsdatabas innebär det istället mer 

omständigheter innan det är möjligt kan gå tillbaka till att använda databasen som tidigare. 

I förhållande till empirin i denna studie kan tydliga likheter hittas i avseendet 

systeminverkan, och egenskapen öppenhet som handlar om modifierbarhet hos systemet. 

Resultat här visar att denna specifika egenskap av en majoritet anses ha en positiv inverkan 

på arbetseffektiviteten vid blandade datamodeller, vilket pekar mot att resultatet från 

Skarman och Östelid (2016) främjar en likhet i hur NoSQL-databaser kan bidra med en 

större enkelhet i redigerbarheten. Skillnaden i denna undersökning är att ett mer generellt 

belysande av just arbetseffektiviteten såväl som användandet gjorts, och resultaten i detta 

fall kan bidra till en mer generell bild av just hur arbetseffektivitet kan påverkas av blandade 

datamodeller, vilket inte var huvudsyftet med undersökningen av Skarman och Östelid 

(2016). 
 

 

 

  



   
 

32 
 

5.1.3 Grundläggande problematik 

Undersökningen baserar sig på det problem som presenteras i kapitel 1.3, som har det 

centrala fokuset vid hur användarvänligheten hos NoSQL- respektive Relationsdatabaser 

skiljer sig, och vilken inverkan som fås på arbetseffektiviteten vid en blandad användning 

av de två datamodellerna och dess användarvänlighet. Det som kan utläsas vad gäller 

användarvänlighet är att en majoritet informanter upplever Relationsdatabaser som mer 

användarvänliga i båda de intervjufrågor som berör detta område. De mest frekventa 

anledningarna bakom val av Relationsdatabaser är att de är mer standardiserade sett till 

tillägg och dokumentation samt att de är mer invanda och naturliga för sitt syfte. Detta ses 

därmed som de främsta dragen hos Relationsdatabasers användarvänlighet, eftersom att 

flest informanter angivit detta som karakteristiskt hos datamodellen i fråga. Vad gäller 

NoSQL-databaser anses de som tidigare nämnts av en minoritet vara mest användarvänliga. 

Å andra sidan finns det vissa motiveringar bakom val av just denna datamodell som är 

frekvent förekommande och framstående i empirin. Tydligast är dragen att de har en 

lättförståelig datastruktur, flexibilitet vid hantering av data samt snabba svar och korta 

väntetider vid frågeställningar. Dessa kan av denna anledning ses som de främsta 

karaktärsdragen för NoSQL-databasers användarvänlighet i sammanhanget. Vad gäller 

blandade datamodellers inverkan på arbetseffektivitet, menar en majoritet av informanterna 

i båda fallen då detta tas upp under datainsamling att en negativ inverkan är mest trolig. De 

mest frekvent förekommande anledningarna bakom detta uppges vara att det blir mer 

tidsresurser på inlärning och flera olika system att administrera. Å andra sidan förekommer 

det informanter i en liten omfattning som menar att inverkan av blandade datamodeller inte 

skulle bli utmärkande alls. Det motiveras som vanligast med att modifierbarhet och 

kompabilitet inte är vanliga delar i arbetet och därmed sker ingen större skillnad i 

sammanhanget. Detta kan ställas mot de mindre antal informanter som menar att en positiv 

inverkan vid blandade datamodeller är mest trolig, då detta motiveras med att flera 

datamodeller ger just en bredare modifierbarhet. Det finns alltså skiljande åsikter i hur 

blandade datamodeller påverkar arbetseffektiviteten, men där en tydlig majoritet väger över 

på negativ och därför ses det som mest troligt. 

 

Resultat gällande datamodellernas användarvänlighet och inverkan på arbetseffektivitet har 

kunnat nås genom tidigare diskussion. En aspekt i problemställningen som inte bearbetats 

ännu är hur de olika datamodellernas användarvänlighet har inverkan på arbetseffektivitet. 

Detta är något som inte har undersökts på samma direkta sätt genom empiriinsamling och 

analys. Anledningen till detta är att besvarandet av problemet upplevs finnas i det resultat 

som tagits fram och snarare behöver belysas med en diskussion för att tydligt framgå. Sett 

till de resultat som uppkommit i denna undersökning kan kopplingar göras mellan just 

användarvänligheten och dess inverkan på arbetseffektivitet. Vad gäller 

användarvänligheten hos Relationsdatabaser framgår det att de främsta dragen är att de 

upplevs som ett naturligt sätt att genomföra uppgiften på, de är mer invanda för sitt syfte 

samt att de är mer standardiserade sett till tillägg och dokumentation. NoSQL-databaser i 

kontexten användarvänlighet har enligt empirin en mer lättförståelig datastruktur, bra 

väntetider vid transaktioner och ett konsistent beteende. Vidare är de mer flexibla vid 

hantering av data och ger snabbare svar på frågeställningar.  
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Kopplingar kan göras till arbetseffektiviteten inom databasarbete, i vilken resultaten av 

denna undersökning pekar på att egenskaper som är positiva för arbetseffektiviteten är en 

bredare modifierbarhet för systemen och en bredare kompabilitet för systemen. 

Kompabiliteten här kan ses som väl överensstämmande med att Relationsdatabaser är mer 

standaradiserade inom tillägg och dokumentation. De  har enligt detta en högre kompabilitet 

och lämpar sig därför bäst med denna egenskap för arbetseffektivitet. På andra hållet 

framgår det att NoSQL-databasers egenskaper med en lättförståelig datastruktur samt mer 

flexibel datahantering stämmer bättre överens med en bredare modifierbarhet, då det kan 

ses som enklare att modifiera data och datastrukturer i detta sammahang. Relationsdatabaser 

med sin användarvänlighet kan alltså ses som positiva för arbetseffektiviteten i avseendet 

kompabilitet, och NoSQL-databasers användarvänlighet stämmer bäst överens med 

egenskapen modifierbarhet inom området arbetseffektivitet. För att analysera den mer 

övergripande bilden utifrån resultaten för gällande studie kan slutsatsen dras att för 

arbetseffektivitet så kan användarvänligheten hos Relationsdatabaser ha en större positiv 

inverkan, då den generellt sett är högre hos dessa än hos NoSQL-databaser. Detta är dock 

som sagt en grov bedömning, och det finns olika lämpade användningsområden och faktorer 

som kan vägas in för en mer fullständig bild. 

 

Det problem som presenterades i inledningen av denna rapport ges en lösning på så vis att 

det numera finns resultat som besvarar forskningsfrågan. Resultatet belyser hur 

användarvänligheten skiljer sig mellan NoSQL-och Relationsdatabaser, samt vilken 

inverkan som fås på arbetseffektiviteten vid en blandad användning. Vidare besvaras även 

hur användarvänligheten hos respektive datamodell spelar in på arbetseffektivitet, genom 

en utredande diskussion av resultaten. 
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5.2 Reflektion 

Här presenteras en granskande diskussion av genomförande och resultat för studien. Fokus 

ligger på att reflektera över vilka val som tagits för undersökningen och hur de har kunnat 

påverka den och dess resultat. I det första underkapitlet berörs använda metoder för 

undersökningen och vilka beslut som kunde tagits annorlunda, och i det andra följer en 

reflektion gällande studiens tillförlitlighet. 

 

5.2.1 Metod 

Val av metoder för denna undersökning har tagits med hjälp av litterära medel för att uppnå 

ett bra genomförande. I detta finnes olika faktorer att reflektera över och jämföra med andra 

för att kunna bedöma de metodval som gjorts samt belysa hur de kan ha påverkat studien. 

Sett till valet av en deduktiv ansats upplevs det ha varit lämpligt, då det enligt författaren på 

förhand fanns flertalet lämpliga teorier som var relevanta för problemområdet och kunde 

bidra till utformandet av undersökningen på ett positivt sett. Ett val av en induktiv ansats 

hade inte kunnat ge samma förberedelser och utformningslinjer för studien. Å andra sidan 

hade detta kunna ge positiva effekter i form av en mer fristående och ej styrd datainsamling. 

Det hade kunnat ge flera nyanser av uppgiftslämnarnas åsikter, och empirin upplevs inte då 

ha blivit lika formad som den blev med valet av en deduktiv ansats. Författaren tog nämnda 

alternativ i beaktning, och gjorde ett medvetet beslut där fördelarna hos den deduktiva 

ansatsen prioriterades. Valet av en kvalitativ studieform såväl som den intensiva 

uppläggningen har givit vissa fördelar, som att insamlad empiri blivit nyanserad och lämnat 

utrymme för enskilda tolkningar. Å andra sidan kan argument föras med att empirin hade 

kunnat bli än mer djupgående, då en del av den trots allt resulterade i siffervärden. Samtidigt 

upplevs detta av författaren vara ett resultat av använda teorier, där det var svårt att nyttja 

beskrivna ramverk utan en numerisk sammanställning. Det uppfattades som ohållbart att ge 

en överskådlig bild av data utan denna presentationsform. Empirin upplevs inte ha kunnat 

bli det i samma utsträckning vid exempelvis en kvantitativ studieform. En potentiell 

användning av en kvantitativ studieform hade kunnat ge en fördel i form av en större bredd 

av undersökningsenheter och på så sätt kunnat ge bredare omfattning i generaliserbarheten 

hos resultaten. Liknande fördelar hade kunnat fås ur en extensiv undersökningsuppläggning. 

Dessa fördelar avstods för valet av en kvalitativ och intensiv studieform, med tanke på att 

ett centralt fokus var att få ett nyanserat belysande av problemområdet vilket främjades stort 

av metodvalet. Författarens uppfattning är att valen av en deduktiv, kvalitativ och intensiv 

studie lämpar sig bra för den frågeställning som definierar denna undersökning. Med tanke 

på att områden som användarvänlighet och arbetseffektivitet är centrala i studien samt att 

de på många sätt kan kopplas till den mänskliga upplevelsen av ting, lämpar sig en mer 

djupgående studieform bra, snarare än att arbeta på bredden med ett ytligt format. Däremot 

bör det nämnas att andra studieformer hade kunnat påverka denna undersökning på ett 

positivt sätt med de fördelar som erbjuds inom respektive metod. 
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Vad gäller datainsamling finns det flera alternativ till individuella intervjuer som hade 

kunnat nyttjas i fallet av gällande undersökning. Om istället exempelvis observationer skulle 

ha använts hade detta kunnat ge en mer direkt insyn vid praktiskt mänskligt användande av 

de tekniker som problemområdet fokuserar på, vilket kan ge en mer fyllig empiri än vad 

som gavs via intervjuer. Dokumentundersökningar är ett annat alternativ som kan ge 

fördelar i att en väldigt stor mängd kvalitativ empiri kan nyttjas i en enskild studie. Dessa 

tekniker för datainsamling analyserades vid metodvalet, och beslutet att avstå från dem 

motiveras delvis genom att observationer upplevs ge en alltför situationsanpassad bild av 

verkligheten. Dokumentundersökningar i sin tur anses överflödiga när tillgången av 

primärdata är tillräckligt stor. Det finns dock en medvetenhet kring de fördelar som nämnda 

datainsamlingstekniker hade kunnat främja, och undersökningens kvalitet har på vissa sätt 

påverkats av de beslut som tagits i denna fas. En blandad användning av individuella 

intervjuer samt någon annan nämnd datainsamlingsteknik hade även kunnat ge fördelar i 

form av en bredare empiri. Detta på så vis att den då samlats in på flertaliga sätt och därmed 

ger flera olika alternativ för vinkling vid analysen. Det hade kunnat ge studien en mer fyllig 

analys, men hade samtidigt inneburit en minskad omfattning individuella intervjuer på 

grund av undersökningens tidsram. På så sätt har ett medvetet val gjorts, där enbart 

individuella intervjuer ansågs som det bästa alternativet för det upplägg som denna 

undersökning har. En stor hänsyn togs till kontexteffekten, vilket upplevs ha bidragit 

positivt till datainsamlingens genomförande. Med tanke på den genomfördes samtliga 

intervjuer i miljöer lämpliga för det berörda området, vilket av författaren anses ha bidragit 

till kvaliteten hos insamlad data. Utformningen av intervjufrågor tros ha genomförts på ett 

lämpligt sätt. I enighet med litterära påståenden utformades intervjufrågorna på ett sätt som 

inledde ganska brett och sedan smalnade av med mer specifika frågor. Ett beslut som tros 

ha givit informanterna möjligheter att uttrycka individuella åsikter och ämnen som inte tas 

upp av intervjuande part. Samtidigt kunde i ett senare skede mer specifika frågor ställas, 

och ge en givande koppling till teorin i gällande undersökning. Denna utformning gav alltså 

både utrymme för egna tankar, men även en tydlig struktur där den deduktiva ansatsen 

kunde speglas på ett tydligt sätt och färga datainsamlingen. 

 

Vad gäller urvalet upplevs det genomförda informationsurvalet ha fallit ut som önskat, 

genom att de utvalda personerna besatt en förhållandevis avancerad kompetens inom 

problemområdet. Eftersom problemområdet generellt upplevs som relativt svårförstått för 

personer utan relevant utbildning eller yrkeserfarenhet, var en korrekt urvalsmetodik extra 

viktig i sammanhanget. Ett övervägt alternativ till informationsurvalet var slumpmässigt 

urval som istället hade kunnat ge en mindre vinklad empiri. Om slumpmässiga informanter 

valts ur populationen hade det kunnat ge en ännu mer objektiv empiri, då det i så fall inte 

funnits någon baktanke från författares håll vid datainsamlingen. Valet av informationsurval 

anses alltså ha givit en kvalitativ empiri på så vis att utvalda uppgiftslämnare kunnat bidra 

med värdefull kompetens och erfarenhet, men samtidigt anses det ha givit en negativ effekt 

i form av att en viss vinkling av empirin sker på ett övergripande plan vid genomförandet. 

Här togs ett beslut vid att fokusera på informationsurval, då detta sågs som viktigt i 

sammanhanget.  



   
 

36 
 

Personer som tillhör populationen hade exempelvis kunnat vara nybörjare inom det berörda 

området, eller sakna specifika teknologiska kompetenser vilket hade kunnat ge negativa 

följder för de svar som då givits. Av denna anledning prioriterades bästa möjliga 

information som mest aktuellt och viktigast för undersökningen. Något som kan ha påverkat 

urvalet är de geografiska förutsättningar som fanns hos författaren, där ett flertal av 

informanterna som var externa till fallföretaget befann sig inom ett förhållandevis smidigt 

avstånd. Trots att geografiska avgränsningar gjorts för studien kan argument föras för att ett 

bekvämlighetsurval har givit inslag i sammanhanget. Detta trots att det inte är något som 

valts aktivt i undersökningsmetoden. Målet med studien var att bekvämlighet inte skulle 

vara en del av urvalsmetodiken, och på så sätt inte heller påverka resultatet kvalitetsmässigt. 

Argument kan å andra sidan föras emot detta påstående, genom att vissa uppgiftslämnare 

var bosatta på andra orter och att bekvämligheten utmanades av författaren på så vis. Likaså 

finns en uttalad avgränsning som bör beaktas i resultatet. 

 

En generalisering av resultatet kan göras vid beaktning av de metodval, avgränsningar och 

reflektioner som gjorts i avseendet av denna undersökning. För en ännu bredare 

generaliserbarhet hade liknande undersökningar behövts göras i flertalet fallföretag med 

olika produktfokus samt olika geografiska omständigheter. Däremot ger resultatet en bra 

vägledning i införande av både specifikt NoSQL-databaser, men även generellt i införande 

av okända, nya eller svåranalyserade datamodeller överlag. Problembesvarandet ses som 

generaliserbart i den utsträckning att verksamheter som identifierar sig med liknande 

yrkesområden kan nyttja kunskapen samt använda resultaten som en grund för sina 

diskussioner kring införande eller användning av olika datamodeller. Likaså kan resultaten 

användas generellt inom datamodellers användarvänlighet i fallen av de 

användningsområden som behandlas i denna studie. 

 

Analysen i denna undersökning upplevs ha genomförts på ett sätt som stämmer överens med 

den deduktiva och kvalitativa studieformen. Samtidigt kan argumen föras för att en del av 

empirin fick en ganska ytlig utformning när den analyserades, vilket kan ge intrycket av 

mer kvantitativ data. Å andra sidan har all datainsamling skett via individuella intervjuer 

och data har gått igenom en kvalitativ analysmetod. Att empirin presenteras med vissa 

siffervärden handlar om att omfattningen av data är förhållandevis stor och behövde kunna 

presenteras på ett överskådligt sätt. Med tanke på att enbart kvalitativa data samlats in, 

upplevs beskrivningsfasen ha varit viktig för att kunna fånga upp alla påståenden. Detta tros 

ha varit lämpligt då stora delar av intervjuinnehållet kunde fångas upp med hjälp av främst 

kommentering och annotering. Något som i efterhand hade kunnat göras annorlunda är 

sättet som annoteringarna genomfördes på. I studien användes ett generellt 

annoteringsschema för all data, där kommenterad empiri fördes in i tabeller. Att istället ha 

mer flexibla och förändringsbara annoteringsscheman hade kunnat ge en ännu större frihet 

i vilka data som fångas upp vid beskrivningsstadiet. Den teknik som här användes upplevs 

ha givit en effektiv och jämförbar analys, men som samtidigt upplevs kunna ha blivit ännu 

mer rik på kontraster om en mer dynamisk form av annoteringar gjorts. Vad gäller 

kategoriseringen ses denna del som väldigt lämplig för studieutformningen.  



   
 

37 
 

Med tanke på en deduktiv ansats som innebar en teoretisk utgångspunkt, lämpade sig 

kategorisering väldigt bra för att analysera mönster mellan olika informanters svar. Detta 

eftersom att de teorier som formade datainsamlingen på ett liknande sätt kunde forma 

kategorierna och dess olika innehåll. Jämfört med att analysera med exempelvis teman 

sprungade rent ur empirin ses alltså kategorisering som ett mer lämpligt val i 

sammanhanget, med tanke på den deduktiva karaktären. Precis som nämnts tidigare i 

kapitlet kan dock frågan ställas kring vilken inverkan denna deduktiva karaktär har haft på 

resultaten. Med en deduktiv ansats upplevs stora delar av undersökningen formas på ett sätt 

som ger en viss effekt på resultaten. Analysen hade kanske kunnat ses som mer objektiv vid 

en induktiv ansats som nyttjar empirisk tematisering. Däremot hade detta talat emot grunden 

för denna studie som syftar till att nyttja det rika kunskapsområde som redan finns vad gäller 

teorier, vilket är det som format analysen. På liknande sätt som kategoriseringen gav 

fördelar i samband med den deduktiva ansatsen upplevs även kombineringen ha gjort det. 

Vid detta sista skede av analysen gavs väldigt tydliga strukturer i hur kombineringen skulle 

ske. Det ses som naturligt för analysen med tanke på kategoriseringen i tidigare skede som 

i mångt och mycket styrde hur analysen utformades. Kombineringstekniken kan ha påverkat 

undersökningen på så vis att vissa skildringar och sällan förekommande fenomen i empirin 

ges mindre plats än vad de egentligen hade kunnat få via andra analystekniker. Detta 

eftersom kombineringen söker efter gemensamma samband snarare än extrema. En viss 

grad av vinkling på empirin kan därmed ha skett. Här ser författaren dock det som ganska 

naturligt i en analysfas, i vilken hela syftet är att på något sätt utläsa mönster och vinklar ur 

empirin. Valet av kombinering motiveras med grunden av den deduktiva ansatsen och 

tidigare formade kategorier. Sammanfattningsvis kan sägas att analysmetoden upplevs ha 

varit lämplig för denna undersökning, främst med tanke på den deduktiva studieformen som 

ligger till grund för genomförandet. Däremot upplevs den ha haft en viss inverkan på vilka 

delar av empirin som ges mer eller mindre uppmärksamhet, vilket är något som författaren 

tagit i beaktning vid detta val. 

 

5.2.2 Tillförlitlighet 

Jacobsen (2002) menar att en undersökning bör uppfylla de två kraven validitet och 

reliabilitet. Validitet syftar till giltighet och relevans, och delas ofta in i delområdena intern 

giltighet respektive extern giltighet. Intern giltighet syftar till om undersökaren faktiskt 

mäter det som denne tror sig mäta, och extern giltighet innebär om resultat från ett begränsat 

område som en organisation vid en viss tidpunkt är giltiga även i andra sammanhang. 

Reliabilitet syftar på tillförlitlighet och trovärdighet. Det handlar om att undersökningen 

måste gå att lita på, och ifrågasättandet kretsar kring att vid en repetering av exakt samma 

genomförande av studien ska samma resultat uppnås. 

 

Vad gäller den interna giltigheten hos studien, framgår det av syftet att det som avses mätas 

är hur användarvänligheten skiljer sig mellan NoSQL- respektive Relationsdatabaser, samt 

vilken inverkan som fås på arbetseffektiviteten vid blandad användning av de två 

datamodellerna. Likaså hur dess användarvänlighet påverkar arbetseffektiviteten undersöks. 
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Detta kan ställas mot användningen av teorier samt datainsamling för att jämföra mot vad 

som faktiskt mäts i denna undersökning. I teorin finns delvis egenskaper för 

användarvänlighet och egenskaper för systeminverkan som är en viktig del i utformandet 

av intervjufrågor för datainsamling, samt i ett senare skede analysen av insamlad data. Dessa 

grundar sig i just fenomenen användarvänlighet och systeminverkan. Ur ett sådant 

perspektiv upplever författaren att mätningen av användarvänlighet stämmer överens med 

syftet på ett bra sätt, med tanke på att skillnaden mellan användarvänligheten hos NoSQL- 

respektive Relationsdatabaser belyses med teori och datainsamling som kretsar kring 

användarvänlighet snarare än något annat. I fallet med vilken inverkan som fås på 

arbetseffektiviteten vid ett blandat användande, var som tidigare nämnts egenskaper för 

systeminverkan centrala i utformning av datainsamling och analys. Med tanke på att 

arbetseffektiviteten undersöks i förhållande till de olika datamodellernas inverkan kan 

systeminverkan ses som en viktig del i det, och därmed anses mäta korrekta faktorer. Här 

kan motargument föras på grunden att mer effektivitetsmätande faktorer bör användas för 

teori och utformning av intervjufrågor. Detta eftersom trots att systeminverkan upplevs ha 

en tydlig koppling till arbetseffektiviteten här, hade mer specifikt effektivitetsinriktade och 

mätbara grundfaktorer i teorin kunnat ge en mer exakt analys av just arbetseffektiviteten.  

 

När det kommer till den externa giltigheten är faktumet att ett fallföretag har använts en 

viktig del att belysa. En andel av datainsamlingen har skett på fallföretaget vid en specifik 

tidpunkt. Utöver detta har datainsamling skett externt till verksamheten, men i en begränsad 

utsträckning. Därmed bör nämnas att vid generalisering av undersökningens resultat bör 

avgränsningarna och metodreflektionen tas i beaktning. Med tanke på många informanters 

relation till fallföretaget anses resultatet inte vara giltigt i alla typer av sammanhang där 

problemområdet berörs. Sett till de avgränsningar som görs i samstämmighet med 

fallföretaget och de geografiska förutsättningarna, går det däremot att argumentera för att 

forskningens resultat är giltiga i det sammanhanget. 

 

För reliabiliteten hos studien ses det gjorda urvalet som kunna ha inflytande. Den uttalade 

populationen ses som rimlig i förhållande till undersökningens syfte och frågeställning. Å 

andra sidan kan argument föras för en tveksamhet i undersökta enheters kompletta 

representation av populationen. Uttalad population är personer som aktivt varit eller är 

användare av NoSQL- samt Relationsdatabaser, och likaså personer som arbetar i 

yrkesrollerna systemdrift eller teknisk support på företag som tillhandahåller molntjänster. 

Det informationsurval som gjorts leder förvisso till värdefull data från kunniga personer, 

men samtidigt har geografiska förutättningar tillåtits spela en roll vid val av informanter, 

precis som platsen hos fallföretaget. Detta kan ses som att ha haft en inverkan på 

undersökningsenheternas grad av representation för populationen. Samtidigt kan diskussion 

föras emot detta, då det sker en tydlig geografisk avgränsning som en del av undersökningen 

vilket är en förutsättning för resultatet. Undersökningen upplevs trovärdig förutsatt att 

vetskap kring fallspecifika förutsättningar är införstådda hos läsaren. Däremot är författaren 

införstådd med att reliabiliteten kan ha givits en viss negativ inverkan av den geografiska 

avgränsningen. 
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6 Avslutning 
Här presenteras en sammanfattande slutsats av resultaten som nåtts i undersökningen. 

Vidare följer också en kort diskussion kring vilken fortsatt forskning inom problemområdet 

som kan genomföras. Fokus är på att bemöta studiens syfte, som var att undersöka hur 

användarvänligheten skiljer sig mellan NoSQL- respektive Relationsdatabaser, samt vilken 

inverkan som fås på arbetseffektiviteten vid ett blandat användande av dessa två 

datamodeller och dess användarvänlighet. 

 

6.1 Slutsats 

Resultaten visar att användarvänligheten hos Relationsdatabaser skiljer sig genom dragen 

att de är standardiserade sett till tillägg och dokumentation samt naturliga för sitt syfte. 

Generellt upplevs de ha en högre användarvänlighet än NoSQL-databaser, vilka skiljer sig 

via dragen en lättförståelig datastruktur, flexibilitet vid hantering av data samt snabba svar 

och korta väntetider vid frågeställningar. Vidare tyder resultaten på att en blandad 

användning av de två datamodellerna mest troligt leder till en negativ inverkan på 

arbetseffektiviteten, motiverat med att det blir mer tidsresurser på inlärning och flera olika 

system att administrera. Troligheten att ingen utmärkande inverkan skulle ske är betydligt 

mindre, men motiveras i ett fåtal fall med att modifierbarhet och kompabilitet inte är vanliga 

moment i arbetet. En positiv inverkan ses som minst trolig, men i de fallen grundas det på 

att det ger en bredare modifierbarhet tack vare flera datamodeller. Framgår gör också att 

arbetseffektiviteten kan påverkas positivt av Relationsdatabasers användarvänlighet i 

avseendet kompabilitet, och positivt av NoSQL-databasers användarvänlighet i avseendet 

modifierbarhet. På en övergripande nivå kan Relationsdatabasers användarvänlighet ha en 

större positiv inverkan på arbetseffektiviteten än motsvarande för NoSQL-databaser. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Vid fortsatt forskning inom det berörda området finns det vissa delar som kan tas vidare 

baserat på denna undersökning. En sådan är att liknande studier kan göras hos andra 

fallföretag eller utan något fallföretag, i syfte att stärka resultaten än mer. Detta hade kunnat 

ge en starkare validitet till hela kunskapsområdet. Framtida forskning inom ämnet kan även 

ta en större hänsyn till den breda population som representeras i problemområdet och 

därigenom skapa möjligheter till en än mer omfattande generalisering av resultaten. Vidare 

är denna undersökning avgränsad till verksamheter som tillhandahåller molntjänster, vilket 

även är en del som kan arbetas bort i framtida forskning för att ge en bredare grund för 

kunskapen. Likaså kan andra yrkesområden än systemdrift och teknisk support utforskas 

för att skapa en mer generisk kunskap kring arbetseffektivitet i sammanhanget. Roller som 

exempelvis system- och databasutvecklare kan alltså undersökas i liknande problemområde. 

Fortsatt forskning kan också rikta in sig på andra fokusområden inom databasarbete, som 

förslagsvis planeringsarbete. Likaså kan andra datamodeller föras in för att vidga 

kunskapen, och exempelvis NewSQL-databaser kan här ses som en intressant kandidat.  



   
 

40 
 

Referenser 
 

Andrén, E & Petersson Sällberg, F. (2015). Dokumentdatabaser i praktiken: En studie om 

användandet av MongoDB, Kandidatuppsats, Akademin för bibliotek, information, 

pedagogik och IT, Högskolan i Borås. urn:nbn:se:hb:diva-8666 

 

Bergström, A. (2015). Nosql växer upp. Techworld from IDG, 20 mars.  

https://techworld.idg.se/2.2524/1.615979/nosql-vaxer-upp 

 

Beynon-Davies, P. (2013). Business information systems. 2. uppl. Palgrave Macmillan, a 

division of St Martin’s Press LLC, New York. 

 

Boddy, D., Boonstra, A. & Kennedy, G. (2008). Managing information systems: strategy 

and organisation. 3. uppl. Pearson Education Limited, Essex. 

 

Harrington, J. (2009). Relational database design and implementation. 3. uppl. Morgan 

Kaufmann Publishers, Burlington. 

 

Henderson, J. & Lee, S. (1989). I/S Design team performance: A control theory 

perspective. 1. uppl. Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts. 

 

Höggren Lindahl, P. & Tärnström, K. (2017). Utvecklares upplevda problematik vid 

användande av NoSQL-databaser, Kandidatuppsats, Handelshögskolan Informatik, 

Örebro universitet. urn:nbn:se:oru:diva-56967 

 

Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför? Om metodval i förretagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. 1. uppl. Studentlitteratur AB, Lund. 

 

Jagadish, H.V., Lightstone, S., Nadeau, T. & Teorey, T. (2011). Database modeling and 

design: logical design. 5. uppl. Morgan Kaufmann Publishers, Burlington. 

 

Lester, S. & Willcocks, L. (1999). Beyond the IT productivity paradox. 1. uppl. John 

Wiley & Sons Limited, West Sussex. 

 

Orski, M. (2013). Snabb, snabbare, NoSQL. Techworld from IDG, 26 februari.  

https://techworld.idg.se/2.2524/1.492318/snabb-snabbare-nosql 

 

Padron-McCarthy, T. & Risch, T. (2007). Databasteknik. 1. uppl. Studentlitteratur AB, 

Lund. 

 

Palovska, H. (2015). What Can NoSQL Serve an Enterprise. Journal of Systems 

Integration. 6:3, ss. 44-49. doi: 10.20470/jsi.v6i3.240 

 



   
 

41 
 

Roijackers, J. (2012). Bridging SQL and NoSQL, Magisteravhandling, Department of 

mathematics and computer science, Eindhoven university of technology. 

 

Schram, A. & Anderson, K. (2012). MySQL to NoSQL: data modeling challenges in 

supporting scalability. SPLASH '12 Proceedings of the 3rd annual conference on Systems, 

programming, and applications: software for humanity. Tucson, Arizona 19-26 October 

2012, ss. 191-202. doi: 10.1145/2384716.2384773 

 

Skarman, M. & Östelid, J. (2016). Relationsdatabas eller NoSQL?: En jämförelse mellan 

MSSQL och MongoDB, Kandidatuppsats, Fakulteten för hälsa, natur- och 

teknikvetenskap, Karlstad universitet. urn:nbn:se:kau:diva-43255 

 

Söderberg, N. & Eriksson, J. (2010). Utredning av NoSQLdatabaser, Kandidatuppsats, 

Akademin för teknik och miljö, Högskolan i Gävle. urn:nbn:se:hig:diva-6945 

 

Vaish, G. (2013). Getting started with NoSQL: Your guide to the world and technology of 

NoSQL. 1. uppl. Packt Publishing Limited, Birmingham. 
  



   
 

42 
 

Bilagor 
 

Bilaga 1 – Intervjufrågor för datainsamling 

 

Först och främst bör det nämnas att denna intervju bearbetar ämnet användning av NoSQL- 

och Relationsdatabaser. Undersökningen syftar till att besvara hur användarvänligheten hos 

dessa två datamodeller skiljer sig, samt hur arbetseffektiviteten skiljer sig vid en blandad 

användning av de två. Ett begrepp som kommer tas upp är ”blandade datamodeller”, som i 

kontexten av denna intervju syftar till ett blandat dagligt användande av både NoSQL-

databaser och Relationsdatabaser. Frasen ”dagligt användande” syftar till de återkommande 

arbetsuppgifter som anställda på avdelningarna systemdrift och teknisk support ägnar sig 

åt. Begreppet ”Användarvänlighet” syftar i detta fallet på till vilken grad en datorbaserad 

applikation ger stöd till användarnas aktiviteter. Frasen ”Arbetseffektivitet” syftar i 

sammanhanget till mängden arbete som en avdelning producerar tillsammans med 

avdelningens grad av upplevnad till budget och tidsschema. Vissa frågor kommer att vara 

mer öppna för fria svar, och i andra fall kommer du att förses med förberedda 

svarsalternativ. 

 

 Intervjufråga 1: 

Anser du att NoSQL-databaser eller Relationsdatabaser erbjuder den bästa 

användarvänligheten? 

o Följdfråga: Varför? Av vilka anledningar? 

 

 Intervjufråga 2: 

Hur tror du att arbete med systemdrift och teknisk support hade påverkats 

effektivitetsmässigt av ett blandat användande av datamodeller i form av NoSQL-

databaser respektive Relationsdatabaser? 

o Följdfråga: Varför? Av vilka anledningar? 

 

 Intervjufråga 3: 

Sett till följande egenskaper, vilken av de två datamodellerna NoSQL-databas 

respektive Relationsdatabas anser du stämmer mest överens med respektive 

egenskap? Ge också en motivering till varför du anser det. 

o Systemet upplevs som ett naturligt sätt att genomföra uppgiften på. 

o Systemet erbjuder kort och konsist information samt undviker 

redundans. 

o Systemet ger lämplig stödinformation till användaren. 

o Systemet kan nyttjas av olika roller och personer, samt är ej 

skräddarsytt. 

o Systemet har bra väntetider vid transaktioner och ett konsistent 

beteende. 

o Systemet är flexibelt att bruka i olika miljöer och med olika enheter. 
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 Intervjufråga 4: 

Jag kommer gå att igenom samma egenskaper i ordning igen. Denna gången vill jag 

be dig att, för varje egenskap, ge ett rangordningsvärde sett till hur pass viktig du 

anser att just den egenskapen är för ett systems användarvänlighet. Använd en skala 

med värdena ”Oviktig”, ”Förhållandevis viktig” samt ”Väldigt viktig”. 

o Systemet upplevs som ett naturligt sätt att genomföra uppgiften på. 

o Systemet erbjuder kort och konsist information samt undviker 

redundans. 

o Systemet ger lämplig stödinformation till användaren. 

o Systemet kan nyttjas av olika roller och personer, samt är ej 

skräddarsytt. 

o Systemet har bra väntetider vid transaktioner och ett konsistent 

beteende. 

o Systemet är flexibelt att bruka i olika miljöer och med olika enheter. 

 

 Intervjufråga 5 

Sett till följande egenskaper, tror du att ett införande av blandade datamodeller i din 

yrkesavdelning hade fått positiva eller negativa följder? Ge också en motivering till 

varför du tror så. 

o Upplärning och introduktion till systemet. 

o Underhåll av systemet. 

o Kompabilitet med olika nätverk och plattformar hos systemet. 

o Modifierbarhet hos systemet. 

o Behövd expertiskunskap för systemet. 

o Utvärdering och kontroll av systemet. 

 

 Intervjufråga 6 

Jag kommer gå igenom samma egenskaper i ordning igen. Denna gången vill jag be 

dig att, för varje egenskap, ge ett rangordningsvärde sett till hur pass viktig du anser 

att just den egenskapen är för ett systems inverkan på en verksamhet. Använd en 

skala med värdena ”Oviktig”, ”Förhållandevis viktig” och ”Väldigt viktig”. 

o Upplärning och introduktion till systemet. 

o Underhåll av systemet. 

o Kompabilitet med olika nätverk och plattformar hos systemet. 

o Modifierbarhet hos systemet. 

o Behövd expertiskunskap för systemet. 

o Utvärdering och kontroll av systemet 
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Bilaga 2 – Generellt schema för annotering 

 

Intervjunr Informant Intervjudatum Transkriberingsdatum 

    

 

Huvudämne Svar Informants övriga 

kommentarer 

Undersökares 

kommentarer 
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Bilaga 3 – Detaljerad empiri för intervjufråga 3 och 4 

 
Egenskap: Systemet upplevs som ett naturligt sätt att genomföra uppgiften på 

Informant Val av datamodell Motivering till valet Värdering av 

egenskap 

1 Relationsdatabaser Data som ofta bearbetas i DBMS-sammanhang har varit 

välpassande för Relationsmodellen och typisk 

”Relationsdata” 

Väldigt viktig 

2 Relationsdatabaser De känns mest naturliga att använda Väldigt viktig 

5 Relationsdatabaser Då vanan är störst inom dem Väldigt viktig 

7 Relationsdatabaser De är mer naturliga för större backend system som ska 

kunna återanvändas till fler produkter/kunder 

Förhållandevis 

viktig 

8 Relationsdatabaser De är ett mer naturligt sätt för att bygga och använda 

datalagring 

Väldigt viktigt 

9 Relationsdatabaser Saknas Väldigt viktig 

 

 
Egenskap: Systemet erbjuder kort och konsist information samt undviker redundans 

Informant Val av datamodell Motivering till valet Värdering av 

egenskap 

1 Relationsdatabaser Dessa problem har aldrig upplevts i en RDBMS Förhållandevis 

viktig 

2 Relationsdatabaser Saknas Förhållandevis 

viktig 

5 Relationsdatabaser Saknas Förhållandevis 

viktig 

7 NoSQL Då ett JSON-format av data föredras vilket också gör det 

enkelt att använda i både servern och klienten 

Oviktig 

8 NoSQL NoSQL har gränssnitt som stämmer överens med detta Förhållandevis 

viktigt 

9 Relationsdatabaser Så har det upplevts i deras grafiska gränssnitt Förhållandevis 

viktig 
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Egenskap: Systemet ger lämplig stödinformation till användaren 

Informant Val av datamodell Motivering till valet Värdering av 

egenskap 

1 Relationsdatabaser Dessa problem har aldrig upplevts i en RDBMS Förhållandevis 

viktig 

2 Relationsdatabaser Saknas Förhållandevis 

viktig 

5 Ingen Kan ej ge ett svar Väldigt viktig 

7 Relationsdatabaser Ett RDBMS är äldre och nog mer dokumenterat, testat, 

utnyttjat 

Förhållandevis 

viktig 

8 NoSQL NoSQL har ofta gränssnitt som stämmer bra överens med 

det du beskriver 

Förhållandevis 

viktigt 

9 Ingen För lite erfarenhet av den typen av grafiska gränssnitt Förhållandevis 

viktig 

 

 
Egenskap: Systemet kan nyttjas av olika roller och personer, samt är ej skräddarsytt 

Informant Val av datamodell Motivering till valet Värdering av 

egenskap 

1 NoSQL Många NoSQL-lösningar är väldigt enkla i hur data 

lagras och hämtas 

Väldigt viktig 

2 NoSQL Många NoSQL-DBMS har en enklare datamodell än 

Relationsdatabaser och är lättare att förstå 

Väldigt viktig 

5 Relationsdatabaser Saknas Förhållandevis 

viktig 

7 NoSQL NoSQL databaser är lätta att lära sig och utvecklare kan 

ha bra mycket lättare tid att nyttja det än ett RDBMS 

Förhållandevis 

viktig 

8 Ingen Ingen direkt skillnad på de båda – likställt Väldigt viktigt 

9 NoSQL Relationsdatabaser blir lätt mer avancerade med Foregin 

keys, tabellöverskridande beroenden och liknande 

Väldigt viktig 
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Egenskap: Systemet har bra väntetider vid transaktioner och ett konsistent beteende 

Informant Val av datamodell Motivering till valet Värdering av 

egenskap 

1 NoSQL Saknas Väldigt viktig 

2 NoSQL De erbjuder generellt en snabbare hantering av frågor Väldigt viktig 

5 Relationsdatabaser Saknas Väldigt viktig 

7 NoSQL Den är beroende på en bra struktur/design för att prestera 

så bra som möjligt och inte skapa inkonsistenta 

beteenden 

Oviktig 

8 NoSQL De brukar vara snabbare vid frågeställningar Väldigt viktigt 

9 NoSQL De brukar vara snabbare i sina svar Väldigt viktig 

 

Egenskap: Systemet är flexibelt att bruka i olika miljöer och med olika enheter 

Informant Val av datamodell Motivering till valet Värdering av 

egenskap 

1 Ingen Olika enheter upplevs inte speciellt vanligt vid 

databasadministration 

Oviktig 

2 Relationsdatabaser De är väldigt smidiga att använda i olika sammanhang 

och med olika system och programspråk 

Förhållandevis 

viktig 

5 Relationsdatabaser De har ett mer standardiserat querylanguage, så det är 

lättare att jacka in det 

Förhållandevis 

viktig 

7 NoSQL NoSQL är mycket mer flexibelt än SQL när det kommer 

till hantering av data 

Oviktig 

8 Relationsdatabaser De har fler lösningar och funktioner för olika 

sammanhang än vad de lite mer nyfödda NoSQL-

produkterna brukar ha 

Föhållandevis 

viktigt 

9 Relationsdatabaser Det finns många anpassningar och olika klasser i diverse 

språk som gör dem lättbrukliga i olika miljöer 

Förhållandevis 

viktig 
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Egenskap: Sammanställning av alla egenskaper 
Egenskap för 

användarvänlighet 

Informanters valda 

datamodell (antal) 

Informanters anledningar 

(antal) 

Informanters värdering av 

egenskap (antal) 

Systemet upplevs som 

ett naturligt sätt att 

genomföra uppgiften 

på 

Relationsdatabas 6 

Störst vana inom dem (1) 

 

Mer naturliga för större system 

som ska kunna återanvändas (1) 

 

Mer naturliga för sitt syfte (3) 

Oviktig 0 

NoSQL-databas 0 Saknas Förhållandevis viktig 1 

Ingen 0 Saknas Väldigt viktig 5 

Systemet erbjuder kort 

och konsist 

information samt 

undviker redundans 

Relationsdatabas 4 

Egenskapen stämmer överens 

med upplevelsen av dessa 

gränssnitt och DBMS (2) 

Oviktig 1 

NoSQL-databas 2 

Egenskapen stämmer överens 

med upplevelsen av dessa 

gränssnitt och DBMS (1) 

 

JSON-dataformat möjliggör 

denna egenskap (1) 

Förhållandevis viktig 5 

Ingen 0 Saknas Väldigt viktig 0 

Systemet ger lämplig 

stödinformation till 

användaren 

Relationsdatabas 3 

De är mer dokumenterade, 

testade och utnyttjade (1) 

 

Egenskapen stämmer överens 

med upplevelsen av dessa 

gränssnitt och DBMS (1) 

Oviktig 0 

NoSQL-databas 1 

Egenskapen stämmer överens 

med upplevelsen av dessa 

gränssnitt och DBMS (1) 

Förhållandevis viktig 5 

Ingen 2 
Har för lite erfarenhet för att 

kunna ge ett svar (1) 
Väldigt viktig 1 

Systemet kan nyttjas 

av olika roller och 

personer, samt är ej 

skräddarsytt 

Relationsdatabas 1 Saknas Oviktig 0 

NoSQL-databas 4 

NoSQL-databaser är lättare att 

lära sig och förstå datastrukturen 

(4) 

Förhållandevis viktig 2 

Ingen 1 Samma nivå för båda (1) Väldigt viktig 4 

Systemet har bra 

väntetider vid 

transaktioner och ett 

konsistent beteende 

Relationsdatabas 1 Saknas Oviktig 1 

NoSQL-databas 5 

Snabbare svar på frågeställningar 

(3) 

 

Kräver en bra struktur som 

förhindrar inkonsistens (1) 

Förhållandevis viktig 0 

Ingen 0 Saknas Väldigt viktig 5 

Systemet är flexibelt 

att bruka i olika 

miljöer och med olika 

enheter 

Relationsdatabas 4 

Har ett mer standardiserat 

frågespråk, och erbjuder fler 

anpassningar och flexibilitet (4) 

Oviktig 2 

NoSQL-databas 1 
Är mer flexibelt när det kommer 

till hantering av data (1) 
Förhållandevis viktig 4 

Ingen 1 
Har för lite erfarenhet för att 

kunna ge ett svar (1) 
Väldigt viktig 0 
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Bilaga 4 – Detaljerad empiri för intervjufråga 5 och 6 

 
Egenskap: Upplärning och introduktion till systemet 

Informant Inverkan Motivering till valet Värdering av 

egenskap 

1 Negativ Det blir ett tidstapp främst till en början Förhållandevis viktig 

2 Negativ Då fler mantimmar på upplärning hade behövt läggas som 

annars kunde sluppits 

Förhållandevis viktig 

5 Negativ Det blir sak till att lära sig Väldigt viktig 

9 Negativ En del tid hade säkerligen hade gått åt till att lära sig nya 

gränssnitt och produkter 

Förhållandevis viktig 

10 Ingen Det är nog mer beroende på personen än på teknologin Förhållandevis viktig 

11 Positiv  Då det är större chans att en av teknologierna är bekant sedan 

tidigare 

Väldigt viktig 

 

 
Egenskap: Underhåll av systemet 

Informant Inverkan Motivering till valet Värdering av 

egenskap 

1 Negativ Det blir fler teknologier och ett spritt fokus i driftarbetet Väldigt viktig 

2 Negativ Det blir en teknologi till att ta hand om Väldigt viktig 

5 Negativ Det blir fler saker att ta hand om Väldigt viktig 

9 Negativ Det blir mer omständigt att delvis drifta en RDBMS och 

dessutom en stor NoSQL-lösning 

Väldigt viktig 

10 Negativ Olika syntaxer ska arbetas med samtidigt vilket kan bli 

tidskrävande 

 

Vanor måste ändras vilket kan bli tidskrävande 

Oviktig 

11 Negativ  Det krävs olika slags resurser för att underhålla olika slags 

teknologier 

Väldigt viktig 
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Egenskap: Kompabilitet med olika nätverk och plattformar hos systemet 

Informant Inverkan Motivering till valet Värdering av 

egenskap 

1 Positiv Ju fler teknologier du har, desto större blir sannolikheten att 

någon av dem är kompatibel med en viss plattform 

Förhållandevis viktig 

2 Positiv Då kompabilitet erhålls för en så stor mängd saker som möjligt 

vid ett bredare teknikutbud 

Förhållandevis viktig 

5 Negativ Då det blir mer att göra Förhållandevis viktig 

9 Ingen Saknas Väldigt viktig 

10 Ingen Då arbetet inte innebär att sitta och koda så mycket, utan mest 

rena databasfrågor 

Förhållandevis viktig 

11 Ingen  Då de "utifrån sett" kan utföra samma typer av tjänster Oviktig 

 

 
Egenskap: Modifierbarhet hos systemet 

Informant Inverkan Motivering till valet Värdering av 

egenskap 

1 Positiv Ju fler teknologier som används, desto större blir sannolikheten 

att någon av dem är modifierbar på önskat sätt 

Väldigt viktig 

2 Positiv Att ha både NoSQL och RDBMS ger en bredd i teknikutbudet 

jämfört med att endast ha en av dem 

Väldigt viktig 

5 Negativ Då det blir mer att göra Förhållandevis viktig 

9 Positiv NoSQL har väldigt enkelt för att utökas och byggas på via 

noder, vilket blir en möjlighet här 

Väldigt viktig 

10 Ingen Då arbetet inte innebär att sitta och koda så mycket, utan mest 

rena databasfrågor 

Oviktig 

11 Positiv  Eftersom att de olika teknologierna kan täcka olika framtida 

behov 

Väldigt viktig 
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Egenskap: Behövd expertiskunskap för systemet 

Informant Inverkan Motivering till valet Värdering av 

egenskap 

1 Negativ Det behövs mer expertiskunskap om du har både RDBMS 

och NoSQL än om du bara har RDBMS 

Förhållandevis viktig 

2 Negativ Då mer resurser behöver läggas på att anförskaffa expertis Förhållandevis viktig 

5 Negativ Risken finns att det behövs mer Förhållandevis viktig 

9 Negativ Då ny expertiskunskap behöver anförskaffas, istället för en 

kunskap som redan finns inlärd 

Förhållandevis viktig 

10 Ingen Saknas Oviktig 

11 Negativ  Mer expertiskunskap kan behövas eftersom blandade 

databasteknologier kan innebära väldigt komplexa samband 

Förhållandevis viktig 

 

 
Egenskap: Utvärdering och kontroll av systemet 

Informant Inverkan Motivering till valet Värdering av 

egenskap 

1 Negativ Det är mer att utvärdera, mer att kontrollera Förhållandevis viktig 

2 Negativ Det blir en teknologi extra att hålla reda på i arbetet Förhållandevis viktig 

5 Negativ Det blir mer att göra med en till teknologi Väldigt viktig 

9 Negativ Då det blir mer omständigt vid två olika produkter som ska 

skötas jämfört med en ensam 

Förhållandevis viktig 

10 Negativ Då det blir en sak till att kontrollera Oviktig 

11 Positiv  Mer teknologier innebär mer möjligheter och därmed större 

kontroll av systemet 

Förhållandevis viktig 
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Egenskap: Sammanställning av alla egenskaper 

Egenskap för 

inverkan på 

verksamhet 

Informanters 

valda 

inverkan 

(antal) 

Informanters anledningar (antal) 

Informanters 

värdering av 

egenskap (antal) 

Upplärning och 

introduktion till 

systemet 

Positiv 1 
Större chans att personer är bekanta 

med teknologier sedan tidigare (1) 
Oviktig 0 

Negativ 4 Tidsresurser på inlärning (4) 
Förhållandevis 

viktig 
4 

Ingen 1 
Det är mer beroende på personen än 

på teknologin (1) 
Väldigt viktig 2 

Underhåll av 

systemet 

Positiv 0 Saknas Oviktig 1 

Negativ 6 

Tidsresurser på fler teknologier att 

arbeta med (6) 

 

Arbetsvanor behöver ändras (1) 

Förhållandevis 

viktig 
0 

Ingen 0 Saknas Väldigt viktig 5 

Kompabilitet med 

olika nätverk och 

plattformar hos 

systemet 

Positiv 2 
En bredare kompabilitet erhålls tack 

vare fler teknologier (2) 
Oviktig 1 

Negativ 1 
Tidsresurser på fler teknologier att 

arbeta med (1) 

Förhållandevis 

viktig 
4 

Ingen 3 

De olika datamodellerna kan göra 

samma typer av tjänster mot andra 

system (1) 

 

Då arbetet inte innefattar så mycket 

inom detta område (1) 

Väldigt viktig 1 

Modifierbarhet 

hos systemet 

Positiv 4 
En bredare modifierbarhet erhålls 

tack vare fler teknologier (4) 
Oviktig 1 

Negativ 1 
Tidsresurser på fler teknologier att 

arbeta med (1) 

Förhållandevis 

viktig 
1 

Ingen 1 
Då arbetet inte innefattar så mycket 

inom detta område (1) 
Väldigt viktig 4 

Behövd 

expertiskunskap 

för systemet 

Positiv 0 Saknas Oviktig 1 

Negativ 5 
Då ett ökat behov av expertis kan 

uppstå (5) 

Förhållandevis 

viktig 
5 

Ingen 1 Saknas Väldigt viktig 0 

Utvärdering och 

kontroll av 

systemet 

Positiv 1 
Fler teknologier innebär större 

möjligheter till kontroll (1) 
Oviktig 1 

Negativ 5 
Tidsresurser på fler teknologier att 

arbeta med (5) 

Förhållandevis 

viktig 
4 

Ingen 0 Saknas Väldigt viktig 1 
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Bilaga 5 – Kategorisering av resultat för intervjufråga 1 

 

I denna kategori visas sammanfattade data för intervjufråga 1 enligt kategorisering. De två 

datamodellerna presenteras utefter hur stor andel informanter som ansett dem vara mer 

användarvänliga, och förekommande anledningar som angetts vid dessa val har även listats. 

 

Informanters valda 

datamodell 

Andel av totala 

informanter 
Informanters anledningar (antal) 

Relationsdatabaser 66,6 % 

 De erbjuder fler tillägg och mer dokumentation (2) 

 De kräver inte en lika tydlig förståelse för hur de ska byggas 

upp vid modelleringsfasen (2) 

NoSQL-databaser 33,3 % 

 Dess datastrukturer är mer lättförstådda och smidiga att redigera 

(1) 

 De har lägre krav på förkunskaper inom syntaxer (1) 
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Bilaga 6 – Kategorisering av resultat för intervjufråga 2 

Här presenteras kategorisering av data för intervjufråga 2. De olika typerna av inverkan 

vid blandade datamodeller listas, tillsammans med hur stor andel informanter som valt 

respektive typ och med anledningar som motiverar dessa val. 

 
Informanters 

valda inverkan 

Andel av totala 

informanter 
Informanters anledningar (antal) 

Positiv 16,6 % 
 Blandade datamodeller kan leda till en roligare 

arbetsupplevelse (1) 

Negativ 50 % 

 Det blir flera olika system att administrera (2) 

 Det krävs tid till inlärning och installation av nya miljöer 

(2) 

 Nuvarande lösningar kan sluta fungera med nya typer av 

datamodeller (1) 

Ingen utmärkande 

åt något av hållen 
33,3 % 

 Databasteknologier generellt har ingen stor påverkan på 

en organisation (1) 

 Inverkan kan vara delvis negativ och delvis positiv 

beroende på omständigheter (1) 
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Bilaga 7 – Kategorisering av resultat för intervjufråga 3 

 
Tabellen nedan innehåller kategoriserad data för intervjufråga 3, och presenterar hur stor 

genomsnittlig andel av informanterna som anser respektive datamodell som mest 

användarvänlig, vilka egenskaper för användarvänlighet som av en majoritet informanter 

anses stämma mest överens med respektive datamodell, samt anledningar bakom dessa val. 

 
Genomsnittlig 

andel för alla 

egenskaper 

Informanters 

valda 

datamodell 

Mest överensstämmande 

egenskaper (majoritetsandel) 
Informanters anledningar (antal) 

52,8 % Relationsdatabas 

Systemet upplevs som ett 

naturligt sätt att genomföra 

uppgiften på (100 %) 

 

Systemet ger lämplig 

stödinformation till 

användaren (50 %) 

 

Systemet erbjuder kort och 

konsist information samt 

undviker redundans (66,6 %) 

 

Systemet är flexibelt att bruka i 

olika miljöer och med olika 

enheter  

(66,6 %) 

 De är mer invanda och naturliga för 

sitt syfte (5) 

 De är mer standardiserade sett till 

frågespråk, tillägg och 

dokumentation (5) 

 Användaren ges nödvändig 

stödinformation som är kort och 

konsist (3) 

36,1 % NoSQL-databas 

Systemet har bra väntetider vid 

transaktioner och ett konsistent 

beteende  

(83,3 %) 

 

Systemet kan nyttjas av olika 

roller och personer, samt är ej 

skräddarsytt (66,6 %) 

 De är mer flexibla vid hantering av 

data och ger snabbare svar på 

frågeställningar (4) 

 De lättare att lära sig och har en mer 

lättförståelig datastruktur (4) 

 Användaren ges nödvändig 

stödinformation som är kort och 

konsist (2) 

 De kräver en bra struktur som 

förhindrar inkonsistens (1) 

 De fungerar bra med JSON-

dataformat (1) 

11,1 % 
Ingen Inga 

 Ingen av dem är mer skräddarsydd 

och specialanpassad än den andra (1) 
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Bilaga 8 – Kategorisering av resultat för intervjufråga 4 

 
I denna tabell följer kategoriserad data för intervjufråga 4. De sex egenskaperna för 

användarvänlighet presenteras, samt hur informanterna har värderat dem, vad respektive 

egenskaps slutgiltiga värdering blir, samt hur respektive egenskap rangordnas i förhållande 

till de andra. Här är 1 viktigast på skalan, och 6 minst viktig.  

 

Rangordning 

i förhållande 

till resterande 

egenskaper 

Egenskap (rangordnade 

enligt högst sammanlagda 

värdering) 

Värdering (andel av totala 

informanter) 

Slutgiltig värdering 

(majoritet av 

informanter) 

1 
Systemet upplevs som ett 

naturligt sätt att genomföra 

uppgiften på 

Oviktig 0% 

Väldigt viktig Förhållandevis viktig 16,60% 

Väldigt viktig 83,30% 

2 
Systemet har bra väntetider 

vid transaktioner och ett 

konsistent beteende 

Oviktig 16,60% 

Väldigt viktig Förhållandevis viktig 0% 

Väldigt viktig 83,30% 

3 
Systemet kan nyttjas av olika 

roller och personer, samt är 

ej skräddarsytt 

Oviktig 0% 

Väldigt viktig Förhållandevis viktig 33,30% 

Väldigt viktig 66,60% 

4 
Systemet ger lämplig 

stödinformation till 

användaren 

Oviktig 0% 

Förhållandevis viktig Förhållandevis viktig 83,30% 

Väldigt viktig 16,60% 

5 
Systemet erbjuder kort och 

konsist information samt 

undviker redundans 

Oviktig 16,60% 

Förhållandevis viktig Förhållandevis viktig 83,30% 

Väldigt viktig 0% 

6 
Systemet är flexibelt att 

bruka i olika miljöer och 

med olika enheter 

Oviktig 33,30% 

Förhållandevis viktig 
Förhållandevis 

viktig 
66,60% 

Väldigt viktig 0% 
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Bilaga 9 – Kategorisering av resultat för intervjufråga 5 

 

Följande tabell innehåller resultat för intervjufråga 5 i en kategoriserad struktur. Följer gör 

respektive genomsnittlig andel informanter som valt de olika typerna av inverkan. Även de 

egenskaper för systeminverkan som är mest överensstämmande med respektive typ av 

inverkan listas, och likaså anledningar som motiverar dessa val. 

 
Genomsnittlig 

andel för alla 

egenskaper 

Informanters 

valda 

inverkan 

Mest överensstämmande 

egenskaper 

(majoritetsandel) 

Informanters anledningar (antal) 

21,5 % Positiv 
Modifierbarhet hos 

systemet (66,6 %) 

 En bredare modifierbarhet erhålls tack vare 

fler teknologier (4) 

 En bredare kompabilitet erhålls tack vare 

fler teknologier (2) 

 Större chans att personer är bekanta med 

teknologier sedan tidigare (1) 

 Fler teknologier innebär större möjligheter 

till kontroll (1) 

61,4 % Negativ 

Underhåll av systemet 

(100 %) 

 

Upplärning och 

introduktion till systemet 

(66,6 %) 

 

Utvärdering och kontroll 

av systemet (83,3 %) 

 

Behövd expertiskunskap 

för systemet (83,3 %) 

 Tidsresurser på fler teknologier att arbeta 

med (13) 

 Då ett ökat behov av expertis kan uppstå (5) 

 Tidsresurser på inlärning (4) 

 Arbetsvanor behöver ändras (1) 

17,1 % 

Ingen 

utmärkande åt 

något av 

hållen 

Kompabilitet med olika 

nätverk och plattformar 

hos systemet (50 %) 

 Då modifierbarhet och kompabilitet med 

inte är vanliga moment i arbetet (2) 

 Påverkade individers kompetens är mer 

avgörande än själva teknologin (1) 

 De olika datamodellerna kan göra samma 

typer av tjänster mot andra system (1) 
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Bilaga 10 – Kategorisering av resultat för intervjufråga 6 

 
Här redovisas kategorisering av resultaten för intervjufråga 6. Egenskaper för 

systeminverkan listas tillsammans med hur informanter har värderat dessa. Den slutgiltiga 

värderingen av varje egenskap beskrivs, och likaså hur de olika egenskaperna rangordas i 

kontexten av denna lista. 1 representerar viktigast på skalan, och 6 representerar minst 

viktig.  

 

Rangordning 

i förhållande 

till resterande 

egenskaper 

Egenskap 

(rangordnade 

enligt högst 

sammanlagda 

värdering) 

Värdering (andel av totala informanter) 

Slutgiltig 

värdering 

(majoritet av 

informanter) 

1 
Underhåll av 

systemet 

Oviktig 16,6 % 

Väldigt viktig Förhållandevis viktig 0 % 

Väldigt viktig 83,3 % 

2 
Modifierbarhet hos 

systemet 

Oviktig 16,6 % 

Väldigt viktig Förhållandevis viktig 16,6 % 

Väldigt viktig 66,6 % 

3 
Upplärning och 

introduktion till 

systemet 

Oviktig 0 % 

Förhållandevis 

viktig 
Förhållandevis viktig 66,6 % 

Väldigt viktig 33,3 % 

4 
Utvärdering och 

kontroll av systemet 

Oviktig 16,6 % 

Förhållandevis 

viktig 
Förhållandevis viktig 66,6 % 

Väldigt viktig 16,6 % 

5 

Kompabilitet med 

olika nätverk och 

plattformar hos 

systemet 

Oviktig 16,6 % 

Förhållandevis 

viktig 
Förhållandevis viktig 66,6 % 

Väldigt viktig 16,6 % 

6 
Behövd 

expertiskunskap för 

systemet 

Oviktig 16,6 % 

Förhållandevis 

viktig Förhållandevis viktig 83,3 % 

Väldigt viktig 0 % 


