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Abstract
The use of document-oriented databases for information management has seen an increase in
the recent years and the technology is now represented among the top four of the most widely
used databases in the world. This study aims to investigate the use of document-oriented
databases and to explore what may be the motive behind the decision of using them. To study
the use of document-oriented databases the most popular one of them, MongoDB, was chosen
to be the case of the study. The study was conducted by studying research articles and
published material about the database technology and by conducting interviews with users of
the technology. MongoDB has been described as suitable for use in the management of
various types of applications and systems with the need to handle unstructured data and also
for use in scalable environments. It has also been described as easily accessible and easy to
learn much because there is a free version of the database and that there are a lot of manuals
online. The study has shown that the document-oriented databases can be used to manage
information within applications of clear boundaries such as mobile or web applications, but
also in scalable systems with large amounts of data. Document-oriented databases have also
proven to be chosen thanks to their ability to manage flexibility in data structure and data
volume. To be able to offer flexibility around the structure and volume of data certain
sacrifices have been made regarding transaction security and data integrity within the
database. This has been shown to be one of the primary reasons for using document-oriented
databases, but also one of the primary reasons not to use them.
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Sammanfattning
Informationshantering med dokumentdatabaser har ökat i omfattning de senaste åren och
tekniken finns nu representerad bland de fyra mest använda databaserna i världen. Den här
studien undersöker användningen av dokumentdatabaser samt vad som kan ligga bakom valet
att börja använda dem. För att studera användandet av dokumentdatabaser har den mest
populära dokumentdatabasen, MongoDB, valts ut som studiens undersökta fall. Studien har
genomförts genom att studera litteratur och publicerat material om databastekniken samt
genom att utföra intervjuer med användare av denna. MongoDB har beskrivits som lämplig
för användning vid hantering av olika typer av applikationer eller system med ostrukturerad
data och för användning i skalbara miljöer. Den har även beskrivits som lättillgänglig och
enkel att lära sig då den har en gratisversion och mycket manualer på internet. Studien har
visat att dokumentdatabaser kan användas för att hantera information i avgränsade miljöer så
som mobil- eller webbapplikationer men även i skalbara system med stora mängder data.
Dokumentdatabaser har visat sig motiveras för användning tack vare sin möjlighet att hantera
flexibilitet i datastruktur och datavolym. För att kunna erbjuda flexibilitet kring struktur och
volym har vissa avkall gjorts gällande transaktionssäkerhet och dataintegritet för
dokumentdatabaser. Detta har kunnat påvisas som de främsta motiveringarna för användning
av dokumentdatabaser men också som en av de främsta motiveringarna emot att använda
dem.

Nyckelord: Dokumentdatabas, MongoDB, NoSQL
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1 Inledning
Kapitlet behandlar bakgrunden till studien och ger läsaren ramarna för det studerade ämnet.
Studiens syfte och frågeställning presenteras och läsaren får ta del av de avgränsningar som
har gjorts. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av rapportens struktur och
kapitelindelning.

1.1 Bakgrund
Informationshantering är en central uppgift i alla företag idag. Alla företag måste på något sätt
lagra och hantera den information som används i verksamheten. Informationen lagras
vanligtvis i databaser och idag är den s.k. relationsdatabasen den vanligaste typen av
databaser (DB-Engines Ranking 2015). En relationsdatabas lagrar data i relationer efter en
relationsdatamodell som är designad så att data alltid ska vara aktuell och sammanhängande
för de som använder den.
De senaste åren har intresset för en ny typ av datahantering vuxit fram och relationsdatabasen
har fått konkurrens av en teknik som kallas NoSQL (från Not only SQL) (Pokorny 2013).
NoSQL är ett samlingsbegrepp som används för att beskriva ett antal tekniker inom
datahantering. Dessa tekniker har gemensamt att data som lagras inte nödvändigtvis behöver
struktureras efter en strikt datamodell. Den övergripande tekniken för NoSQL är en
distribuerad databasteknik som gör det möjligt att hantera flexibla datamängder med en hög
tillgänglighet. NoSQL kan även erbjuda flexibilitet gällande strukturen och representationen
på de data som ska lagras. Databaserna som grupperas under begreppet NoSQL har ökat i
användning de senaste åren tack vare möjligheten att hantera förändrade datahanteringsbehov
(Jiang, Zhang, Liao, Jin & Peng 2014).
Det finns både möjligheter och risker med att använda en NoSQL-databas i jämförelse med
att använda en relationsdatabas. Möjligheter som användandet medför är att man kan vara mer
flexibel, både vad gäller struktur och datarepresentation men också vad gäller kapacitet i
datahanteringssystemen. En annan fördel är att man kan utnyttja inbyggda analysverktyg för
att analysera och hitta sammanhängande mönster i lagrade data. Nackdelar med att använda
NoSQL-databaser är bl.a. att man inte kan säkerställa att lagrade data alltid representerar den
senaste versionen av databasen. Då NoSQL är ett distribuerat system kommer det att uppstå
en s.k. inkonsistensperiod, då data har uppdaterats någonstans i systemet men inte hunnit
uppdateras i alla replikerade noder i nätverket (Kuznetsov & Poskonin 2014).
Den mest använda typen av NoSQL-databas är dokumentdatabasen som lagrar data i en
datastruktur som kallas semistrukturerade dokument. Dokumenten i en dokumentdatabas
följer inte ett strikt dataschema, vilket betyder att de kan förändras beroende på vad man
väljer att lagra i dem. Den mest använda dokumentdatabasen är MongoDB (namnet kommer
från engelska ”humongous data”, vilket på svenska kan översättas till ”enorma mängder av
data”). Danielsson (2014) beskriver hur fler företag de senaste åren har fått upp ögonen för
MongoDB och valt att använda den i någon del av sin verksamhet. Detta bekräftas av statistik
över databasanvändande från år 2015 (DB-Engines Ranking).
Även om många har intresserat sig för dokumentdatabaser och dess möjligheter de senaste
åren är det fortfarande ett område inom datahantering som befinner sig under utveckling. Den
ökning av användande av dokumentdatabaser som har skett gör det därför intressant ur
datahanteringssynpunkt att titta närmare på vilken plats dokumentdatabasen kan komma att få
i olika verksamheters datahantering. Det har gjorts få vetenskapliga studier som behandlar just
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detta och vad dokumentdatabaser faktiskt kan användas till i praktiken, samt varför företag
allt oftare väljer att använda dem. Den här studien tittar närmare på detta för att bidra med en
ökad förståelse om hur användningen av dokumentdatabaser ser ut i verkligheten.

1.2 Problemdiskussion
NoSQL-databaser bygger på distribuerade system och kan därigenom hantera flexibla
mängder data genom att dela upp databasen på flera maskiner. När data delas upp och
replikeras mellan maskiner i ett databasnätverk kan ibland en inkonsistensperiod uppstå, då
data i databasen ska uppdateras. Användare av databasen riskerar under den perioden att titta
på olika versioner av samma data. Med en distribuerad datahantering görs det avkall på
prioriteringen att data alltid ska vara konsistent. Istället för att alltid tillhandahålla konsistent
data kan databaser inom NoSQL erbjuda hög tillgänglighet. Den datainkonsistens som kan
uppstå i NoSQL-databaser gör dock att de inte lämpar sig väl för verksamheter där
informationsaktualitet är kritisk (Kuznetsov & Poskonin 2014). Ett exempel på en sådan
verksamhet kan vara inom sjukvården, där man alltid måste kunna garantera att uppgifterna i
t.ex. medicinlistor alltid är aktuella.
Dokumentdatabaser lagrar data i semistrukturerade dokument. Denna datalagringsstruktur
erbjuder ingen möjlighet att säkerställa s.k. dataintegritet. Detta innebär att det är omöjligt att
garantera att ett fält i ett dokument som t.ex. ska innehålla ett personnummer alltid kommer
att innehålla samma typ av data. Data i det fältet kan när som helst bytas ut mot ett annat
värde med en annan datatyp. Dokumentdatabaser saknar förutom dataintegritet även vad som
inom datahanteringsområdet kallas transaktionssäkerhet (Bhat & Jadhav 2010). En
transaktion i en databas bör traditionellt sett utföras enligt tydliga och strikta regler som ska
säkerställa att förändringar som utförs inte lämnar databasen i ett inkonsistent läge. För att
göra det möjligt att erbjuda en hög tillgänglighet i dokumentdatabaser har
transaktionssäkerhet fått kompromissas bort. Att transaktionssäkerhet saknas kan vara ett
problem för verksamheter som t.ex. hanterar pengar. Datahanteringssystem inom sådana
verksamheter måste kunna garantera att information (i det här fallet potentiellt en
pengatransaktion) inte kan gå förlorad vid en förändring i databasen.
Dokumentdatabasen är med sina fundamentala designskillnader mot den traditionella
relationsdatabasen inte en självklar ersättare av relationsdatabasens uppgifter. Vissa
användningsområden kan på grund av tekniska begränsningar rent av anses vara olämpliga för
dokumentdatabaser att hantera. Dessa områden är t.ex. de verksamheter som kräver
informationsaktualitet eller de som har höga krav på konsistent data. Samtidigt kan man se att
användningen av dokumentdatabaser tydligt har ökat de senaste åren (DB-Engines Trend
Popularity 2015). Man kan även se att utvecklingen inom datahantering har lämnat utrymme
för databastekniker som inte självklart hanterar samma data som relationsdatabaser.

1.3 Syfte och frågeställning
Studien syftar till att belysa området dokumentdatabaser genom att undersöka vad de används
till samt varför företag väljer att använda tekniken framför andra databastekniker. Genom att
undersöka detta kan studien bidra till en ökad kunskap för vad datahantering med
dokumentdatabaser har för påverkan på datahanteringsområdet. Detta görs genom att titta
närmare på dokumentdatabasen som datalagringsteknik samt genom att studera ett antal
användningsområden som tekniken faktiskt har ute hos företag.
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Den övergripande forskningsfrågan för denna studie är:
Vad använder företag dokumentdatabaser till och varför har man valt att använda
dokumentdatabasen?
För att undersöka forskningsfrågan har vi valt att endast fokusera på den mest populära
dokumentdatabasen, MongoDB. MongoDB används i den här studien för att ge möjlighet att i
detalj studera ett fall med en dokumentdatabas som har ökat i popularitet de senaste åren.
MongoDB används även i studien för att undersöka de motiveringar som företag kan ha till att
välja en dokumentdatabas före någon annan databasteknik. MongoDB är den fjärde mest
använda databasen enligt DB-Engines Ranking (2015) och den mest använda NoSQLdatabasen. Den innehar alla de grundläggande egenskaper som utmärker en dokumentdatabas
(Kuznetsov & Poskonin 2014).
För att svara på studiens forskningsfråga med hjälp av MongoDB används två delfrågor:
1. Vad har företag valt att använda MongoDB till?
2. Vilka skäl anger företag till att välja MongoDB?
Genom att undersöka och svara på delfrågorna om MongoDB kan användandet av den mest
använda dokumentdatabasen tydliggöras. Detta gör att studiens övergripande frågeställning
kan besvaras med MongoDB som exempel på den studerade tekniken. Den första delfrågan
belyser vilka användningsområden en dokumentdatabas kan ha i ett företag. Den andra
delfrågan behandlar företags motiveringar till att använda just en dokumentdatabas som
datalagringsteknik.

1.4 Avgränsningar
Studien fokuserar på dokumentdatabasen MongoDB. Områden som uteslutits från närmare
undersökning är vilka effekter, positiva eller negativa, som användandet av
dokumentdatabaser leder till för företag. Detta hamnade utanför studien på grund av
resursbegränsningar samt för att behålla möjligheten att göra en detaljerad studie med
begränsat omfång. Dessutom anser vi att effekter av användningen av dokumentdatabaser är
intressant nog att kunna utgöra ämnet i en separat studie. Andra typer av databaser inom
NoSQL än dokumentdatabaser, samt deras användning har också lämnats utanför den här
studien. Läsaren av den här studien förutsätts vara bekant med grundläggande principer inom
databashantering och systemutveckling, såsom t.ex. agila utvecklingsmetoder.

1.5 Förväntat resultat
Studiens förväntade resultat är att ta fram en överblick över vilka användningsområden som
dokumentdatabasen faktiskt används till, samt vad som motiverar företag till att välja en
dokumentdatabas före någon annan databasteknik. Studiens resultat ställs i relation till den
teoretiska referensramen om datahantering i allmänhet och dokumentdatabaser i synnerhet.
Denna överblick kan bidra till att öka förståelsen för varför användningen av
dokumentdatabaser har ökat samt huruvida tekniken kan förväntas överta större andelar av
databasanvändningen i framtiden.
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1.6 Struktur
Kapitel 2 beskriver vilka metodval som har gjorts för att undersöka det valda
forskningsområdet samt vilka överväganden som legat till grund för de gjorda valen. Metoder
för datainsamling och analys beskrivs i detalj. Kapitlet innehåller även en reflektion över
alternativa metodval. I kapitel 3 presenteras studiens teoretiska referensram och den
litteraturstudie som har genomförts. Kapitel 4 presenterar studiens fallbeskrivning av studiens
undersökta fall. Kapitel 5 presenterar studiens genomförda intervjuer med företag som
använder den studerade tekniken. Kapitel 6 behandlar studiens genomförda analys av den
insamlade empirin. Kapitel 7 innehåller studiens diskussion av de funna resultaten. Kapitel 8
innehåller studiens slutsatser samt ett avsnitt om vad som kan anses vara studiens
vetenskapliga kunskapsbidrag. Kapitel 9 innehåller en utvärdering av studien i förhållande till
vald utvärderingsmetod. Kapitel 10 presenterar ett antal förslag på framtida forskning som har
dykt upp under studiens genomförande.
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2 Metod
Kapitlet beskriver de metodval som har gjorts för att genomföra studien och svara på studiens
frågeställning. En design av studien presenteras och de datainsamlingsmetoder samt
analysverktyg som har använts beskrivs.

2.1 Kunskapskaraktärisering
Göran Goldkuhl (2011) beskriver kunskapskaraktärisering som en viktig del i en studies val
av forskningsstrategi. Kunskapskaraktärisering innebär att man karaktäriserar vilka
kunskapstyper som studien förväntas resultera i. Genom att kunskapskaraktärisera varje
forskningsfråga kan en lämplig forskningsstrategi väljas baserat på vilka kunskapsbidrag
studien förväntas generera.
För att svara på studiens forskningsfråga krävs kategoriell kunskap om tekniker för
datahantering och dokumentdatabasers egenskaper. Detta krävs dels för att urskilja intressant
information ur den insamlade empirin samt för att särskilja vad som ingår i begreppet
datahantering och vilken information som inte hör till det studerade området.
Studiens forskningsfråga resulterar i dels klassificerande kunskap där man kan dela upp
användningen av dokumentdatabaser i olika användningsområden, dels i förklarande kunskap
som beskriver motiveringar som företag kan ha till att använda dokumentdatabaser.

2.2 Forskningsstrategi
För att svara på studiens frågeställning har en fallstudie med deskriptiv forskningsansats
tillämpats. Merriam (1994) beskriver fallstudien som en undersökning som görs av en specifik
och tydligt definierad företeelse. Detta kan vara en situation, en händelse, ett program eller en
person. Fallstudien är koncentrerad på att undersöka en företeelse, och genom att göra detta
strävar man efter att belysa viktiga faktorer och variabler som företeelsen är uppbyggd av.
Detta innebär att inom det avgränsade området för företeelsen beskrivs den med en hög
detaljrikedom. Merriam (1994) beskriver att slutprodukten av en fallstudie ska vara en ”tät”,
beskrivning, vilket innebär att den undersökta företeelsen är beskriven fullständigt och
bokstavligt. Fallstudien som metod ansågs vara lämplig för den här undersökningen då
användningen av MongoDB är en tydligt definierad och avgränsad typ av användning av
dokumentdatabaser. En deskriptiv ansats valdes för att ge möjlighet att öka förståelsen för det
studerade ämnet (Sandelowski 2000).

2.3 Design av studie
Studien inleddes med genomförandet av en litteraturstudie över datahantering med databaser.
Litteraturstudien gav en historisk bakgrund till datahanteringsområdet och bidrog till en
teknisk kunskap även för modern datahantering. Merriam (1994) beskriver att en lämplig
fallstudieforskare bör vara väl insatt i det studerade området och genom att tillskansa sig en
överblick över teorin på området blir man som forskare mer sensitiv för vad som är teoretiskt
intressant bland den information man samlat in. Denna litteraturstudie har sedan legat till
grund för studiens teoretiska referensram. Den teoretiska referensramen har använts vid både
studiens analysarbete samt vid värderingen av olika datainsamlingskällor vid studiens
empiriinsamling.
Fallstudien har sedan inletts med en detaljerad fallbeskrivning av dokumentdatabasen
MongoDB. Denna har genomförts för att det belysa det undersökta fallet och för att sätta det i
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kontext till den genomförda litteraturstudien. Forskarens förmåga att vara objektiv och tolka
information är en av de viktigaste aspekterna vid genomförandet av en fallstudie menar
Merriam (1994). Fallbeskrivningen i den studien blir en återgivning över vad vi som forskare
har tagit del av gällande fallet med MongoDB. Den fungerar även som en förlängning av den
genomförda litteraturstudien där vi skapar en mer detaljerad bild av det studerade fenomenet.
Fallstudiebeskrivningen har efterföljts av vidare datainsamling genom intervjuer med företag
som använder MongoDB. Semistrukturerade intervjuer valdes för att ge intervjupersonerna
möjlighet till att utförligt och med viss frihet kunna svara på de ställda intervjufrågorna.
Därigenom har fler detaljer kring fallet kunnat samlas in och användas i studiens analysarbete.
Intervjumetoden ger även möjlighet till följdfrågor vilket har kunnat användas för att närmare
undersöka intressanta områden som vid utformandet av studien har varit svåra att förutse
(Recker 2013). Valet att använda semistrukturerade intervjuer har även motiverats av
karaktären på studiens frågeställning, då de söker svar av ”vad”- och ”varför”-karaktär
(Sandelowski 2000). Semistrukturerade intervjuer lämpar sig väl för sådana typer av
forskningsfrågor enligt Sandelowski (2000) eftersom de ger möjlighet till att under
intervjuerna kunna efterfråga förklaringar och samband för det undersökta fenomenet. För den
här studien innebär det att vi har kunnat undersöka vad för användningsområden som de
intervjuade företagen använder dokumentdatabaser till samt varför. Följdfrågor har kunnat
användas för att förtydliga omkringliggande information, såsom omfattningen av
användningen osv.
Därefter har insamlade data från fallbeskrivningen och de genomförda intervjuerna
analyserats genom att relatera den till den teoretiska referensramen, vad som också kallas
triangulering. Recker (2013) beskriver triangulering som en fundamental metod inom
kvalitativ forskning där man ställer data från olika typer av källor mot varandra och mot teori
för att få en nyanserad bild av vad som samlats in vid datainsamlingsprocessen.

2.4 Informationsbehov
Studiens ämnesområde gav upphov till en inledande litteraturstudie över tidigare populära
databastekniker samt hur datalagring med databaser har förändrats historiskt. Denna inledande
översikt var nödvändig för att undersöka vilka databastekniker som varit populära historiskt
och för att sätta dokumentdatabasen i ett perspektiv ur datahanteringssynpunkt. Vidare
behandlades användningen av relationsdatabasen och transaktionssäkerhet för att belysa vad
man kan kalla traditionell databashantering. Viktiga begrepp som behandlades för att beskriva
dagens förändrade behov vid datahantering var CAP-teoremet, distribuerad datalagring,
NoSQL och dokumentdatabaser samt dess egenskaper.
Relaterade studier behandlades för att undersöka vad tidigare studier inom samma
forskningsområde har resulterat i. I den här studien innebar det att vetenskapliga studier med
fokus på användningen av dokumentdatabasen MongoDB behövde samlas in och behandlas.
Slutsatserna från tidigare studier användes för att behandla det insamlade empiriska
datamaterialet vid analysarbetet.
För att skapa en överblick över vilka egenskaper databasen MongoDB har samt hur den har
implementerat dokumentdatabasens egenskaper valde vi att titta på dokumentation och
manualer som publicerats om den.
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2.4.1 Litteraturstudie
Enligt Randolph (2009) är det viktigt att genomföra en litteraturöversikt då den kan medföra
metodologiska insikter om hur studien bör gå till genom att titta på hur andra forskare tidigare
har studerat området. En litteraturöversikt ger också möjlighet till att avgränsa
forskningsproblemet och identifiera rekommendationer för vidare forskning. Vår
litteraturstudie om användningen av databastekniker har delats upp i två delar.
Den första delen är en genomgång av litteratur som behandlar olika databastekniker samt
deras egenskaper. Litteraturöversikten sträcker sig från de olika databasteknikerna som
använts och varit populära sedan databaser först började användas för datahantering, till de
tekniker som har dykt upp de senaste åren för att möta förändrade krav inom datahantering.
Den andra delen av litteraturstudien innebar att gå igenom relaterade studier som har
behandlat det studerade området tidigare. Studier som på något sätt har undersökt
användningen av databasen MongoDB granskades därför och behandlades för att kunna
jämföras mot det insamlade datamaterial som studien presenterar.
Källor som använts till litteraturstudien har varit vetenskapliga artiklar. Källorna hittades
genom sökning i Högskolan i Borås biblioteksdatabas Summon. De artiklar som har hittats
har filtrerats till att endast visa de som är publicerade som vetenskapliga artiklar samt som
blivit granskade enligt peer-review. Sökord som har använts är bland annat: Database history,
Relational database history, SQL, CAP-theorem, document-oriented storage etc.
Litteraturkällorna för den första delen av litteraturstudien hade fokus på att belysa tidigare
tekniker och förändringar inom databasområdet. Vid beskrivande av historiska händelser som
på ett betydande sätt har förändrat synsättet för datahantering såsom Navigerande
datahantering, SQL och CAP, har originalkällor som beskriver hur tekniken presenterades i
originalformat använts. Användandet av originalkällor för dessa historiska händelser inom
datahantering ger studien en ökad trovärdighet och bidrar med att de olika delarna i den
teoretiska referensramen beskrivs på ett korrekt sätt.
Den andra delen av litteraturstudien har haft fokus på att hitta relaterade studier om
användningen av MongoDB. Även till denna del användes Summon och sökord som använts
har varit: NoSQL, document-oriented database, MongoDB. Syftet med denna del av
litteraturstudien var att få en överblick över den existerande forskningen inom området och att
kunna relatera studiens kunskapsbidrag till denna. Detta gav möjlighet till att arbeta vidare på
existerande kunskap och bidra med perspektiv till det studerade forskningsområdet.

2.5 Insamlingsmetoder
Studien har tillämpat två datainsamlingsmetoder. Den ena är dokumentstudier som har
använts för att studera och granska dokumentation, manualer samt annat publicerat material
om MongoDB. Den andra är semistrukturerade intervjuer.
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2.5.1 Dokumentstudie för fallbeskrivning
Dokumentstudier tillämpades för att genomföra fallbeskrivningen genom att undersöka
publicerat material om MongoDB. Syftet med användandet av dokumentstudier var att:
 Undersöka och beskriva vad MongoDB är,
 Ta reda på vilka tekniker och egenskaper MongoDB har,
 Få en förståelse för hur de viktigaste av dessa fungerar, och
 Få en överblick över hur användare kan ta del av den publicerade informationen.
Vid dokumentstudierna hade vi ett annat fokus än vid litteraturstudien gällande aktualitet på
källorna vi använde. Vid dokumentstudierna ville vi i största möjliga mån använda aktuella
källor. Detta motiverades av att området som skulle undersökas är i utveckling och aktuella
källor bidrar därför till en ökad validitet och reliabilitet för studien.
En del av de källor som använts vid dokumentstudierna har varit vetenskapliga artiklar. Dessa
har egenskapen att de på ett vetenskapligt korrekt sätt beskriver t.ex. centrala begrepp inom
datahantering med MongoDB. Vetenskapliga källor har därför varit att föredra framför icke
vetenskapliga källor.
2.5.2 Intervjuer
Intervjuerna delades upp i två omgångar. Vid den första intervjuomgången genomfördes en
intervju med en representant från det företag som utvecklar och underhåller databasen
MongoDB. Vid den andra intervjuomgången genomfördes sju intervjuer med
företagsrepresentanter från olika företag som har erfarenhet av att använda MongoDB.
Totalt genomfördes alltså åtta intervjuer. Sex stycken av dessa var telefonintervjuer som fick
genomföras med de företagsrepresentanter som inte hade möjlighet att intervjuas ansikte mot
ansikte. En respondent intervjuades ansikte mot ansikte på det representerade företagets
kontor. En respondent valde på grund av tidsbrist att svara på intervjufrågorna via email.
För att svara på studiens frågeställning behövde vi komma i kontakt med företag som använde
eller tidigare hade använt dokumentdatabasen MongoDB. Endast företag eller personer från
företag som använt MongoDB var intressanta som deltagare till studiens datainsamling.
Företagens storlek eller vilken typ av data som hanterats var inte av betydelse för studiens
genomförande. Företagen till studien hittades via en social plattform på internet för personer
som är intresserade av databasen MongoDB. Plattformen används för att arrangera och
administrera Meetup-evenemang och används av många olika grupper och sammanhang
(Meetup.com). Studiens deltagande företag hittades i en grupp med namnet ”Stockholm
MongoDB User Group” och de kontaktades även via plattformen.
Dokumentdatabasen som datahanteringsmetod har inte existerat länge (Bhat & Jadhav 2010).
Detta hade kunnat innebära svårigheter för att kunna få tillgång till tillräckligt många
studieobjekt vid en studie som denna. Detta har vi också fått erfara då en stor utmaning har
varit att hitta verksamhetsroller som är villiga att dela med sig av sina erfarenheter.
Sammanlagt gjordes 50 försök till kontakt via plattformens meddelandetjänst, varav 15
stycken svarade. Fem av de 15 personerna som svarade var villiga att delta i studien. De
resterande 3 personerna som har deltagit i studien kom från tips av antingen intervjuade
personer eller andra personer på plattformen.
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Etik
Recker (2013) diskuterar etiska riktlinjer i samband med intervjuer. Vid varje intervjutillfälle
tillfrågades intervjupersonerna i studien om deras namn samt företagsuppgifter fick lov att
nämnas i studien. Recker (2013) beskriver detta som en respondents rättigheter, dvs. de kan
om de vill kräva anonymitet och sekretess. För ett av de deltagande företagen saknas ett
godkännande för att nämnas i studien. För det företaget används istället ett påhittat namn och
respondenten benämns endast med förnamn. Recker (2013) tar vidare upp frivillighet som en
grundläggande rättighet för respondenter. Alla företag som deltagit i studien har gjort ett
frivilligt val att delta.
För att tillfredsställa vad Recker (2013) kategoriserar som de ”deltagande respondenternas
behov”, har alla respondenter blivit tillfrågade om de önskar att ta del av det slutgiltiga
resultatet av studien som de deltagit i. Varje intervju har även transkriberats och
sammanfattats, vilket har kunnat säkerställa att det som sagts under intervjun har blivit
korrekt refererat (Recker 2013).
Förberedelser
För att formulera relevanta och användbara intervjufrågor är en förutsättning för goda resultat
att man är påläst på det studerade ämnet. Genom att vara påläst kan man formulera frågorna
på ett sätt som har en större möjlighet att ge svar på det man vill få svar på. Känner man till
området som ska studeras, vad som är relevant för ämnet och vem man kan intervjua för att
undersöka området kan man formulera bra intervjufrågor beskriver Brinkmann & Kvale
(2005). Intervjufrågorna togs fram för att behandla delfrågorna som formulerats för
fallstudien. Intervjufrågorna bearbetades med studiens teoretiska referensram samt med den
insamlade information som dokumentstudierna till fallbeskrivningen bidragit med. Detta
utgjorde en bred bakgrund till det studerade området och gav möjlighet till att formulera
relevanta intervjufrågor.
Intervjufrågorna finns att läsa i Bilaga 1.
Som insamlingsinstrument vid telefonintervjuerna användes Voice over IP-applikationen
Skype. Telefonintervjuerna spelades in med hjälp av en programvara med namn: ”MP3 Skype
Recorder”. Den intervju som genomfördes ansikte mot ansikte spelades in med en inbyggd
ljudinspelare i en Iphonetelefon. Den intervju som genomfördes via email sparades efter
genomförande ner till PDF-format för att kunna användas vid analysarbetet.

2.6 Analysmetod
För att analysera studiens insamlade empiri har tematisk innehållsanalys (eng. thematic
coding analysis) tillämpats. Tematisk innehållsanalys beskrivs av Robson (2011) som en
metod där forskarna följer nedanstående steg:
1. Sätter sig in i det insamlade datamaterialet och markerar intressanta stycken.
2. Tar fram förslag på kategorier från de markerade styckena som kan användas för att
identifiera teman.
3. Identifierar teman baserat på kategorierna och skapar en överblick över de funna
temana.
4. Jämför identifierade teman med teori för att hitta förklaringar till dem. Teori används
även för att förklara samband eller olikheter som kan finnas mellan teman.
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Tematisk innehållsanalys beskrivs vidare av Robson (2011) som en mycket lämplig metod för
att analysera kvalitativt innehåll. Den här studiens insamlade empiri kommer från olika källor
och i olika format. En tematisk innehållsanalys gör det möjligt att analysera dessa på ett
likvärdigt sätt. Metoden möjliggjorde att vi kunde hitta likheter och skillnader i det funna
resultatet med fokus på studiens forskningsfråga. Genom att titta på återkommande teman
eller avvikelser mellan insamlade data kunde resultatet kategoriseras och resoneras kring på
ett sammanhängande vis trots varierande källor och insamlingstekniker.
Den valda analysmetoden användes för att svara på studiens övergripande forskningsfråga.
Detta gjorde med hjälp av steget som Robson (2011) kallar trianguleringsfasen. I
trianguleringsfasen används de tematiserade resultaten från analysen och dessa kopplas till
den teoretiska referensramen för att förklara eventuella olikheter eller samband emellan dem.
Med hjälp av den teoretiska referensramen och genom att jämföra olika teman med varandra
kan man sätta studiens analyserade resultat i ett större sammanhang.

2.7 Metodreflektion
Recker (2013) beskriver att en nackdel med fallstudier är att resultaten är svåra att
generalisera. Detta beskriver han är för att replikerbarheten är låg då studien är begränsad till
att endast undersöka ett fall. Studieformen ställer höga krav på att forskarna förhåller sig
objektiva till området och den insamlade empirin. Det kommer alltid att finnas ett visst mått
av subjektivism i en kvalitativ studie, särskilt de med fokus på tolkande, beskriver Recker
(2013). Tolkningen av respondenternas åsikter leder till en viss osäkerhet kring studiens
validitet. Enligt Robson (2011) är de två främsta hoten gällande validitet för en kvalitativ
studie att man av misstag kan råka missa väsentlig information eller göra feltolkningar av
insamlade data. Det är därför viktigt att förhålla sig kritiskt till all insamlad data och att
exempelvis använda triangulering för att nyansera insamlat material (Recker 2013).
Metoden för urval av intervjupersoner som den här studien har tillämpat kan medföra ett visst
mått av osäkerhet kring objektivitet gällande intervjupersonernas åsikter om tekniken. Detta
har hanterats på samma sätt som den insamlade dokumentationen för fallbeskrivningen dvs.
all insamlad data har genomgått trianguleringsfasen. Då vi dessutom varit medvetna om
intervjupersonernas möjligtvis partiska åsikter kring tekniken har vi även kunnat behandla det
genomgående under studien genom att eftersträva transparens av källor samt att behålla ett
kritiskt förhållningssätt.
2.7.1 Alternativa metodval
Ett alternativt metodval som hade varit applicerbart för studiens första forskningsfråga var att
utföra deltagande observationer av användningen av dokumentdatabaser. Deltagande
observationer hade kunnat samlas in genom på-plats-studier på olika företag som använder
någon typ av dokumentdatabas. Merriam (1994) beskriver deltagande observationer som den
viktigaste metoden för datainsamling till en kvalitativ studie. Detta eftersom den ger en
förstahandsbeskrivning av det studerade fenomenet. Deltagande observationer som
insamlingsmetod fick dock väljas bort på grund av begränsade tidsresurser.
Datainsamling genom enkäter hade kunnat användas för att svara på studiens andra
forskningsfråga. Enkätundersökningar hade kunnat genomföras resursmässigt men
osäkerheten kring antalet respondenter som hade varit villiga att delta talade emot en sådan
insamlingsmetod. För att få ett tillräckligt generaliserbart resultat genom tillämpande av en
enkätundersökning krävs en stor mängd deltagare enligt Recker (2013). Det studerade
forskningsområdet uppskattades till ett område med en begränsad tillgång till respondenter.
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Enkätundersökningar kan enligt Recker (2013) inte heller erbjuda uttömmande, genomtänkta
och detaljerade svar från respondenter på samma sätt som intervjuer med respondenter kan.
Målet med fallstudien var att undersöka användandet av dokumentdatabasen MongoDB och
att beskriva varför den används. Detta gjorde att vi valde bort enkätundersökning som
datainsamlingsmetod då området bättre kunde beskrivas med en kvalitativ forskningsansats.
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3 Teori
Teorikapitlet tar upp olika typer av databaser som har varit populära historiskt. Därefter
behandlas uppkomsten av NoSQL samt de nya krav som ställs på datahantering idag. Till sist
beskrivs dokumentdatabasen och olika tekniker som kan användas för att möta de nya kraven.

3.1 Historisk översikt
3.1.1 Navigerande datalagring
Under tidigt 1970-tal genomgicks ett skifte i synsätt för hur datasystem bör hantera data.
Tidigare hade data betraktats som en inbyggd central del i datasystemen och programmeraren
fick förhålla sig till det datalagret. Det nya synsättet fokuserade istället på data som en egen
komponent i datasystemet och programmeraren kunde då ta en mer aktiv roll (Bachman
1973). De tidigaste exemplen på databaser, ursprungligen implementerade på hålkort,
fungerade genom en sekventiell åtkomst av lagrad data. Teknikutvecklingen från hålkort till
magnetband och därefter till magnetdiskar innebar en utveckling av lagringsmedia som gav
ökad möjlighet till större filstorlekar och reducerade tiden det tog att få åtkomst till datan.
Synsättet förblev dock oförändrat under tiden och databaserna tillämpade fortsatt en
sekventiell sökning i lagringsmediet för att hitta rätt datapost. Traditionell sökning i
sekventiella databaser innebär att man traverserar dataposternas primära nycklar tills man
hittar den önskade dataposten (Bachman 1973).
Teknikutvecklingen av lagringsmedia gav möjlighet för databaser att tillämpa direkt åtkomst
av data. Detta gjorde att synsättet förändrades från rollen av den passiva programmeraren som
använder data som spelas upp från lagringsmedia, till programmeraren som en mer aktiv
navigerande roll som kan undersöka och traversera databasen när det önskas. Istället för att
sekventiellt söka i databasen utvecklades nya tekniker för att traversera dataposterna. Ett
exempel på det är indexsekventiell åtkomst, vilken också använder den primära nyckeln för
dataposten men traverserar genom ett flernivåindex. Därigenom uppnåddes en reducerad
åtkomsttid då man inte längre behövde traversera varje datapost i databasen (Bachman 1973).
3.1.2 Hierarkisk databas
Hierarkisk databaslagring introducerades under 1960-talet. Data i en hierarkisk
datalagringsstruktur lagrar data i hierarkier. Endast en-till-många relationer är möjlig i en
hierarkisk databas (Meier, Dippold, Mercerat, Muriset, Untersinger, Eckerlin & Ferrara
1994). IBMs datahanteringssystem Information Management System (IMS) och Cullinets
Integrated Database Management System (IDMS) är två exempel på hierarkiska
databashanteringssystem som var populära under 70-talet. De båda användes för att hantera
fakturor, materialresurser och andra områden med specifika processer inom olika
verksamheter (Haderle & Saracco 2013).
3.1.3 Nätverksmodellen
Nätverksmodellen är en utveckling av den hierarkiska datamodellen som tillåter många-tillmånga-relationer för datahantering. Nätverksdatabasen som fick störst genomslag var
Integrated Data Store. Nätverksmodellen för datahantering fick dock inte något brett
genomslag på databasmarknaden och en stor anledning till det var företaget IBM. IBM var en
stor aktör på datalagringsmarknaden under 70-talet och de gjorde valet att behålla den
hierarkiska modellen i sina system. Detta anses vara den huvudsakliga anledningen till varför
nätverksdatabasen inte fick ett större genomslag (Taylor & Frank 1976).
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3.1.4 Relationsmodellen
Edgar Frank Codd presenterade relationsmodellen på en konferens år 1969 (Codd 1969). I en
artikel från 1970 beskrev han hur användare av stora datalager inte tvunget ska behöva känna
till den interna representationen i datalagren. Med relationsmodellen visade han hur data
istället kunde beskrivas naturligt med sin logiska struktur utan att blanda in
maskinrepresentation (Codd 1970). Relationsmodellen hanterade relationsdata som tidigare
hade varit uppdelad i två delar, en del som var data, en annan del som berättade vilka
relationer den hade. Detta kunde med relationsmodellen kombineras utan att göra någon
informationsförlust enligt Codd (1970).
Codd skrev flera artiklar som beskrev relationsmodellen under tidigt 70-tal. Han beskrev den
bl.a. som en bas för ett framtida datahanteringsspråk som skulle kunna användas på en hög
nivå, oberoende av program och maskinrepresentaton. Codd tog fram en detaljerad
beskrivning på hur ett sådant frågespråk för datahantering skulle kunna se ut och hur det
skulle kunna användas i olika programmeringsspråk (Codd 1971).
3.1.5 SQL
Datahanteringsspråket SQL började utvecklas 1971 av IBM som hade inspirerats av Codds
relationsmodell samt hans språkförslag för att hantera data. 1974 presenterades den första
versionen SQL (Chamberlin & Boyce 1974). Den första relationsdatabasen utvecklades av
IBM 1976 och hette System R. System R introducerade användningen av SQL och använde
det för att manipulera och söka i data (Astrahan, Blasgen, Chamberlin, Eswaran, Gray,
Griffiths, King, Lorie, McJones & Mehl 1976). SQL marknadsfördes av IBM som ett språk
som skulle kunna användas maskinoberoende. År 1982 efter förhandlingar mellan olika
företag som tagit fram varianter på Codds datahanteringsspråk accepterades SQL som
industristandard för att hantera data i relationsdatabaser (Deutsch 2013).
SQL är både ett Data Definition Language, där definition av struktur, integritetsvillkor,
primärnycklar och referenser för en databasinstans bestäms, och ett Data Manipulation
Language där manipulation av befintlig data görs (Chamberlin & Boyce 1974).
3.1.6 IBM och Oracle
IBM och Oracle gjorde relationsdatabasen tillsammans med SQL till den dominerande
tekniken för datalagring från och med 1980 (Grad 2012). Oracle grundades 1977 som ett
databashanteringsföretag och använde redan från början SQL för att hantera data i sina
produkter. Bob Miner på Oracle hade hört talas om relationsmodellen genom Codds artiklar
från början av 70-talet och såg potentialen i en sådan teknik. Visionen på Oracle var att ta
fram en relationsdatabashanterare som uteslutande använde SQL. 1979 introducerade Oracle
en sådan relationsdatabashanterare som var baserad på informationen som IBM publicerat om
System R (Haderle & Saracco 2013). 1980 var intresset stort för en relationsdatabashanterare
hos kunder med ökande komplexitet i sina datacenter. Trots detta intresse var det få stora
aktörer som konkret hade tagit steget från den hierarkiska datalagringsmodellen (Preger
2012).
Företagen som använde IBMs produkter hade klagat på komplexiteten i att hantera sina
datacenter. Med databashanteraren System R var det enkelt att skapa nya databaser och
program, framförallt för dataanalys och generering av rapporter. System Rs
datahanteringssystem var grunden i IBMs relationsdatabashanterare DB2. Utvecklingen av
DB2 startade år 1980 och produkten blev tillgänglig för allmänheten 1985.
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IBMs fråge- och rapportskrivningsapplikation QMF gjorde det möjligt för programmerare och
IT-personal att skriva färdiga skript för att generera rapporter i DB2. Detta gjorde det möjligt
för företagens olika roller att dra nytta av färdiga skript som kunde köras med
dygnsintervaller. Detta var mycket populärt hos bl.a. ekonomiavdelningar som då kunde få
rapporter genererade dagligen. DB2 blev snabbt en attraktiv produkt för kunder och en av de
viktigaste egenskaperna förutom förprogrammerade skript var att den hade transaktionsstöd
(Haderle & Saracco 2013).
I slutet på 80-talet hade kravet på tillgänglighet vuxit till ett av de mest prioriterade för IBMs
kunder. I början på 80-talet arbetade organisationer med ca 16 timmars upptid, måndag till
lördag, dvs. det fanns perioder då databasen inte behövde vara aktiv. Under 1989 arbetade
många organisationer med en konstant aktiv databas, detta ökade kraven på att databasen
skulle kunna hantera anrop när som helst (Haderle & Saracco 2013).
3.1.7 Objektdatabasen
Objektdatabasen presenterades under 1980-talet i samband med att objektorienterad
programmering ökade i popularitet. Objektdatabasen skiljer sig från relationsdatabasen genom
att den:
1) Bygger på komplexa objekt istället för relationer.
2) Integrerar väl med objektorienterade programmeringsspråk.
Objekten i en objektdatabas byggs upp på samma sätt som i ett objektorienterat
programmeringsspråk dvs. består av olika delar. Delarna kan vara heltal, decimaltal, booleska
värden, textsträngar osv. Objektdatabasen stödjer de traditionella databasegenskaperna såsom
transaktionssäkerhet och distribuerad åtkomst. Distribuerad åtkomst betyder i det här fallet att
databasen kan användas och hanteras från en oberoende maskin (Bancilhon 1996).
SQL kan inte användas till objektdatabaser eftersom det saknar stöd för objektmodellen.
Språket som används är istället OQL, Object Query Language som även kan användas för att
anropa lagrade metoder i databasen. Objektdatabasen blev aldrig populär hos en bred publik
och relationsdatabasen förblev den mest använda tekniken för datahantering (Bancilhon
1996). Statistik från fyra år tillbaka visar att ingen objektdatabas har varit bland de mest
använda de senaste åren (DB-Engines Ranking 2015).

3.2 Relationsdatabasen
Relationsdatabasen är den mest använda tekniken för datalagring idag (DB-Engines Ranking
2015). Relationsdatabasen strukturerar data med relationsmodellen och manipulerar data
genom användning av SQL. En grundfunktionalitet i relationsdatabasen är att den tillämpar
transaktionssäkerhet för förändring av data. Transaktioner i databasen ska säkerställa att data
inte går förlorad och att databasen inte hamnar i ett inkonsistent läge (Pokorny 2013).
3.2.1 ACID-transaktioner
En transaktion i en databas innebär att man utför en samling operationer på lagrad data.
Transaktioner enligt ACID (eng. Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) är ett sätt att
säkerställa att en transaktion är:
 Fullständig - antingen sker alla steg i transaktionen eller så sker den inte alls.
 Konsistent - databasen förblir i ett konsistent läge även efter att transaktionen är
genomförd.
 Enskild - en transaktion interagerar inte med data i en annan transaktion.
 Genomförd - efter en transaktion är förändringarna permanenta.
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Transaktionssäkerhet är av stor vikt för applikationer som är beroende av att data som
används är konsistent. Exempel på sådana verksamheter är de som hanterar pengar. En bank
måste kunna säkerställa att en överföring av pengar inte kan försvinna på grund av ett fel i
datahanteringen (Pokorny 2013).
Databaser som inte tillämpar ACID-transaktioner kan inte säkerställa att data alltid är
konsistent. Man riskerar då att under en viss tidsperiod ha data i olika versioner. Att minska
på databasens konsistenskrav kan dock ge möjlighet till att förbättra databasens tillgänglighet
och skalbarhet. Det finns där en avvägning att göra gällande verksamhetens behov (Kuznetsov
& Poskonin 2014).

3.3 CAP-teoremet
Avvägningen verksamheten behöver göra mellan konsistens och tillgänglighet uttrycks i det
s.k. CAP-teoremet (eng. Consistency, Availability, Partition tolerance). CAP-teoremet
presenterades år 2000 av Eric Brewer (Gilbert & Lynch 2002) och beskriver hur det är
omöjligt för ett distribuerat system att samtidigt tillhandahålla följande tre krav:
 Konsistent - alla replikerade noder innehåller alltid aktuell data.
 Tillgängligt - systemet fungerar även om några noder inte kan användas.
 Partitionerbart - systemet kan delas upp och fortfarande fungera i isolation.
(Pokorny 2013).
Enligt CAP-teoremet kan en databas antingen erbjuda konsistens, vilket betyder att den inte
kan vara fullständigt tillgänglig, eller erbjuda hög tillgänglighet och göra avkall på att alltid
vara fullständigt konsistent. Den traditionella relationsdatabasen prioriterar att erbjuda
konsistent data över hög tillgänglighet och partitionerbarhet (Pokorny 2013).
Brewer publicerade 2012 sina uppdaterade åsikter gällande CAP-teoremet. Han beskrev då
hur hans beskrivning av CAP från 2000 skapat ett osunt förhållningssätt hos användare för
hur man antingen kan erbjuda konsistens eller tillgänglighet. Han menade i sin artikel att med
dagens teknik och databaslösningar behöver det inte vara en avvägning där man väljer det ena
och utesluter det andra. Han tar även upp hur dagens ökande datavolymer ställer nya krav på
att kunna partitionera databasen (Brewer 2012).

3.4 Modern datahantering med NoSQL
Mängden data som produceras runt om i världen har ökat kraftigt de senaste 20 åren.
Begreppet Big Data används ofta för att beskriva de stora mängder data som produceras.
Särskilt snabbt ökande är datamängderna som produceras inom webb- och internetindustrin.
Varje månad behandlar företag som Google och Facebook flera hundra Petabytes1 data.
Vidare är Internet of Things ett begrepp som har uppkommit som beskriver hur data inte
längre bara produceras av människor. Internet of Things avser producerandet av data som
uppkopplade sensorer runt om i världen genererar och som bidrar till de växande
datamängderna (Chen, Mao & Liu 2014).
De stora datamängderna som produceras har bidragit till nya krav på datainsamling och
datahantering. Det är svårt att organisera och strukturera stora datamängder eftersom det
potentiellt kommer från vitt skilda datakällor. Relationsdatabasens huvudsakliga
användningsområde gäller hantering av strukturerad data. Den är inte optimerad för att
1

1 Petabyte = 1 000 000 gigabytes
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hantera varken varierande datavolymer eller varierande datastruktur (Chen, Mao & Liu
2014).
Begreppet NoSQL har sedan 2009 varit ett samlingsbegrepp för distribuerade
datahanteringssystem som tagit ett steg bort från den traditionella relationsdatabasen. Istället
för att lagra data i en relationsmodell kan data lagras i t.ex. grafer, semistrukturerade
dokument eller i originalformat (Kuznetsov & Poskonin 2014). NoSQL-databaser har
gemensamt att de är distribuerade datalagringssystem och kan därför inte garantera
transaktionssäkerhet. Avsaknaden av transaktionssäkerhet i NoSQL-databaser betyder att de
traditionellt sett inte lämpar sig för applikationer där det är nödvändigt att säkerställa
transaktionskrav. System som behandlar överföringar av pengar är ett exempel på
verksamheter som därför traditionellt sett inte bör använda NoSQL-databaser (Kuznetsov &
Poskonin 2014).
Vissa avvägningar har gjorts inom NoSQL gällande CAP-teoremet som leder till att databaser
som bygger på NoSQL kan användas i andra användningsområden än relationsdatabasen. Den
viktigaste skillnaden mellan NoSQL-databaser och relationsdatabaser med hänsyn till CAPteoremet är att NoSQL-databaser är partitionerbara till sin natur eftersom de är distribuerade.
Det är därför möjligt att öka kapaciteten i ett NoSQL-system genom att öka antalet noder som
ingår i systemet (dvs. öka mängden datorkraft som kan användas). Relationsdatabasen bygger
på en mer statisk modell och har inte den möjligheten. Detta tros vara en av anledningarna till
varför NoSQL har blivit en mer uppmärksammad teknik för att hantera stora datamängder de
senaste åren (Jiang et al. 2014).
Uppoffringen som NoSQL-system har gjort är att de inte kan garantera konsistent data på
samma sätt som relationsdatabaser kan göra. För att hålla alla noder i ett distribuerat
databassystem uppdaterade krävs det att en förändring som görs omedelbart når alla delar av
systemet. Det finns olika tekniker för att minimera den s.k. inkonsistensperioden som uppstår
mellan det att data har uppdaterats i en nod till att alla replikerade noder i systemet har fått
samma uppdatering. Kuznetsov och Poskonin (2014) beskriver två metoder för att minimera
inkonsistensperioden. Den första metoden modifierar endast data i en master-nod som sedan
propagerar förändringarna synkront eller asynkront till systemets replikerade noder. Den
andra metoden modifierar data i en godtycklig nod som sedan propagerar förändringarna till
övriga noder. De båda metoderna kallas master-slave- respektive multi-master-propagering.
3.4.1 Horisontell skalning
Användandet av en distribuerad datahantering som NoSQL gör det möjligt att utnyttja en
flexibel mängd datorkapacitet för att analysera och hantera data. Beräkningskraften i ett
distribuerat system kan byggas ut horisontellt genom att lägga till maskiner och datorkraft till
systemet efter behov. Horisontell skalning ger flexibilitet till systemet men är också mer
komplicerat än vertikal skalning. Vertikal skalning innebär inom datahantering att man
bygger ut den maskin man använder med mer beräkningskraft, alternativt byter ut maskinen
mot en helt ny. Både datalagring och datahantering (såsom dataanalys på lagrad data) kan
utnyttja flexibiliteten i den distribuerade databasen. Distribuerad dataanalys kallas tekniken
som använder distribuerad beräkningskraft för att analysera och hitta mönster i lagrad data
(Armbrust, Fox, Griffith, Joseph, Katz, Konwinski, Lee, Patterson, Rabkin & Stoica 2010).
3.4.2 BASE
NoSQL-databaser prioriterar att ha en hög tillgänglighet och tillämpar därför ofta något som
kallas BASE (eng. Basically available, soft state, eventually consistent). BASE är ett
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förhållningssätt som står i kontrast till ACID-kraven när det kommer till transaktionssäkerhet.
ACID-kraven fokuserar på att alltid tillhandahålla konsistent data och kontrollerar varje
förändring i databasen noggrant. En databas som tillämpar BASE accepterar att data inte alltid
är konsistent och tillåter en period då data inte har uppdaterats i hela systemet. NoSQLdatabaser tillämpar BASE på grund av den distribuerade arkitekturen som gör det omöjligt att
undvika en inkonsistensperiod (Pritchett 2008).
3.4.3 NoSQL-databaser
Intresset för NoSQL de senaste åren har gjort att många NoSQL-tekniker har utvecklats som
på olika sätt förhåller sig till CAP-begränsningarna. Några av dessa är grafdatabaser, keyvalue-databaser och dokumentdatabaser (Kuznetsov & Poskonin 2014). Grafdatabaser är
egentligen nätverksdatabaser, där noder och kanter i nätverket lagrar data. Grafdatabasen har
några speciella användningsområden där den fungerar bra. Ett sådant område är visualisering
av statistisk data (Pokorny 2013). Nyckel-värde-databaser använder en enkel datamodell för
lagring. Lagrad data kan bara kommas åt genom att använda den unika nyckel som varje
datapost har. Sekundära nycklar och indexering är inte inbyggt i nyckel-värdedatabasen
(Kuznetsov & Poskonin 2014).
3.4.4 Dokumentdatabaser
Dokumentdatabaser sparar data i semistrukturerade dokument. Att de är semistrukturerade
innebär att dokumenten kan innehålla godtyckligt många lagringsfält som struktureras enligt
ett nyckel-värde-format. Dokumentrepresentationen kan t.ex. vara i JSON-format (JavaScript
Object Notation), vilket är en programmeringsnotation som ofta används i webbmiljöer.
Dokumentdatabaser stödjer sökning och indexering men har i regel inget strikt dataschema.
Dataschemat i dokumentdatabaser är istället föränderligt och ett datafält med en datatyp kan
bytas ut mot ett värde med en annan datatyp när som helst. Dokumentdatabasen är den mest
använda typen av NoSQL och finns i olika implementationer varav MongoDB är den mest
använda (Kuznetsov & Poskonin 2014).
3.4.5 Replikering
En databas som är distribuerad kan använda replikering för att uppnå en hög tillgänglighet.
Användandet av replikering innebär att man lagrar identiska kopior av databasen på flera
olika utspridda servrar och man kan på så sätt minska risken för dataförlust. Genom att lagra
identiska kopior på flera servrar är databasen tillgänglig även om någon server går sönder.
Replikering kan beroende på implementation till viss del höra ihop med skalbarheten på
systemet. I vissa system är det endast när den lagrade datamängden ökar som man kan öka
antalet replikeringsnoder (Özsu & Valduriez 2011).
3.4.6 MapReduce
MapReduce är en programmeringsmodell som är utvecklad av Google och som används för
att hantera stora datamängder. MapReduce använder parallellisering (inom programmering,
för att hantera flera processer samtidigt) för att behandla lagrad data i databaser och är en
form av funktionsbibliotek. System som använder MapReduce kan utnyttja parallellisering
vid funktionsexekveringar för att effektivt behandla stora datamängder. I MapReducebiblioteket finns två funktioner som användaren måste specificera, en map-funktion och en
reduce-funktion (Dean & Ghemawat 2008).
Map-funktionen inleds genom att ta emot indata i form av nyckel-värde par. Därefter sker en
gruppering av alla värden som är associerade till respektive nyckel vilket skapar en lista av
associerade värden. Den listan skickas vidare till reduce-funktionen som tar emot en nyckel
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och en lista i taget och slår ihop värdena efter ett specificerat villkor. Sammanslagningen
skapar ett aggregerat värde för varje nyckel som har skickats in (Dean & Ghemawat 2008).
3.4.7 GridFS
GridFS är en förkortning av Grid File System och är ett distribuerat filsystem som
tillhandahåller bearbetning av frågor och dynamisk replikering. GridFS kan användas för att
lagra stora datafiler och data delas då upp i olika noder i ett datalagringsnätverk. Varje nod i
GridFS är uppdelad i metadata och riktig data. Detta gör att man snabbt kan hitta
sammanhängande data för en fil som är utspridd på många olika noder (Qinghu, Jianmin, Lam
& Jiaguang 2003, Hows, Membrey, Plugge & Hawkins 2013).
3.4.8 CouchDB
CouchDB är en distribuerad dokumentdatabas utan fördefinierat eller strikt dataschema.
CouchDB är den näst mest använda dokumentdatabasen efter MongoDB (DB-Engines
Ranking 2015) och båda har implementerat liknande egenskaper. Det finns dock några
implementationsskillnader i CouchDB som skiljer sig i relation till MongoDB. Dokumenten
är representerade enligt JSON och organiseras i olika s.k. databaser. För åtkomst eller
modifiering av data i CouchDB eller för att skapa rapporter används programmeringsspråket
JavaScript. Modifieringar av data i databasen är transaktionssäkrade med ACID-kraven men
bara inom det aktuella dokumentet. Förändringar som sker internt i ett dokument i CouchDB
garanterar därför att dokumentets data är sammanhängande efter att förändringen genomförts.
Klienter kommunicerar med CouchDB genom ett gränssnitt som bygger på
programmeringsramverket REST. Modifierade data inom ett dokument placeras på en ny rad
längst ner i det aktuella dokumentet med den tidigare icke-modifierade versionen kvar där den
var tidigare. Efter en viss tid komprimeras databasen och duplicerade data tas då bort.
Förändringar i CouchDB kan väljas att propageras med master-slave eller master-masterteknik (Kuznetsov & Poskonin 2014).
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3.5 Relaterade studier
Begränsat vetenskapligt material har funnits vid sökning efter relaterade studier inom det
studerade ämnesområdet. Nedan presenteras en sammanfattning av de studier som hittats som
på något sätt behandlar användningen av den studerade databastekniken. Titeln på respektive
artikel är angiven i fetstil och på originalspråk.
NoSQL and SQL Databases for Mobile Applications. Case Study: MongoDB versus
PostgreSQL
Denna studie jämför en relationsdatabas och en NoSQL-databas vid användning för en
mobilapplikation. Studien beskriver hur mobilapplikationer kräver ett persistent datalager
med ett brett datahanteringsspråk. Studien visar skillnader mellan databasmodellerna vad
gäller hur man strukturerar data med databasernas respektive schema. PostgreSQL är en
relationsdatabas och tillämpar en strikt databasmodell som definierar dataschemat för
databasen. MongoDB har ett flexibelt dataschema som kan förändras beroende på vad man
lagrar i databasen. I studien undersöks det huruvida MongoDB, den mest använda NoSQL
databasen, med fördel kan användas i en mobilapplikation istället för en relationsdatabas.
Slutsatsen för studien pekar på att så är fallet och att NoSQL-databaser är att föredra före
relationsdatabaser vid den typen av applikationer (Fotache & Cogean 2013).
NoSQL Data Model For Semi-automatic Integration of Ethnomedicinal Plant Data
From Multiple Sources
Den här studien behandlar ett experiment där man valt att använda MongoDB som
datalagringsteknik för att lagra stora mängder data för olika växter. Anledningarna till att
MongoDB valdes beskrivs i studien bl.a. ha varit för att det fanns en version med öppen
källkod som var gratis. Det beskrivs också att den valdes för att den innehar alla de
grundläggande fördelarna som NoSQL-databaser tillhandahåller vad gäller flexibilitet och
tillgänglighet. Vidare anledningar som beskrivs ha påverkat valet av MongoDB var att den är
lätt att installera, att replikering och automatisk sharding stödjs samt att det fanns mycket
dokumentation. MongoDBs stöd för olika tekniker och programmeringsspråk var ytterligare
en av anledningarna som studien beskriver till att just den databasen användes vid det
undersökta experimentet (Ningthoujam, Choudhury, Potsangbam, Chetia, Nahar, Sarker,
Basar & Talukdar 2014).
Modeling and Querying Data in MongoDB
Denna studie beskriver datamodellering i MongoDB samt hur databasfrågor ställs till
databasen i jämförelse med en relationsdatabas. För att ge en uppfattning om hur modellering
i MongoDB går till presenterar studien flera exempel med JSON och klassdiagram. Studien
beskriver även MongoDBs lagringsstruktur som lagrar all data i semistrukturerade dokument
och använder s.k. referensfält för att referera till andra dokument. Studien behandlar detta mot
skillnaderna i MySQL- och andra relationsdatabaser där detta görs med hjälp av
datasamlingsfunktioner som t.ex. JOIN (Arora & Aggarwal 2013).
The Method of Cloudizing Storing Unstructured LiDAR Point Cloud Data byMongoDB
Studien undersöker ett fall där ostrukturerad data lagras i molnet med hjälp av MongoDB.
Studien beskriver att man använder relationsdatabasen för att hantera strukturerad data, men
att ostrukturerad data i relationsdatabasen skulle begränsa prestandan på ett negativt sätt. Man
har istället valt att använda MongoDB för det då den kan hantera ostrukturerad data. I fallet
som denna studie behandlar används funktioner som indexering, GridFS samt horisontell
skalning i MongoDB (Wang & Hu 2014).
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Research on the improvement of MongoDB Auto-Sharding in Cloud Environment
Denna studie undersöker området att förbättra MongoDBs automatiska sharding med hjälp av
en i studien föreslagen algoritm, ”FODO” (Frequency Of Data Operation). Denna studie
innefattar experiment som verifierar att en ökad effektivitet i en databas lagringsstrategi kan
uppnås med FODO-algoritmen. Studiens slutsats är att den automatiska shardingen i
MongoDB kan förbättras med användning av studiens föreslagna algoritm (Liu, Wang & Jin
2012).
Enhancing the management of unstructured data in e-learning systems using MongoDB
Den här studien handlar om att förbättra hanteringen av ostrukturerad data i e-lärandesystem
med hjälp av MongoDB. Studien ger exempel på att e-lärandesystem innehåller stora mängder
ostrukturerad data såsom bilder eller andra mediefiler, vilket relationsdatabaser i studien
beskrivs som otillräckliga för att hantera. I studien beskrivs det hur MongoDB tillsammans
med GridFS kan hantera stora filer samt ostrukturerad data bättre och har dessutom bättre
möjligheter till skalbarhet. Horisontell partitionering samt möjlighet att lagra dokument tas
upp som en fördel som finns vid användning av MongoDB. Studien beskriver de fördelar
GridFS och MongoDB medför i förbättrandet av hanteringen av ostrukturerad data (Stević,
Milosavljević, Perisic, Sicilia & Sicilia 2015).
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4 MongoDB – en fallbeskrivning
Kapitlet innehåller en fallbeskrivning av studiens studerade fall. Kapitlet inleds med en
beskrivning av grundläggande tekniker i MongoDB och går sedan vidare till att beskriva en
mer praktisk användning.
Hösten 2007 presenterade företaget 10gen den dokumentorienterade databasen MongoDB.
10gen som senare bytte namn till MongoDB Inc., är det företag som utvecklar och underhåller
MongoDB (Hallock 2013). Grundtanken med MongoDB var att dra nytta av tekniken som
NoSQL erbjöd och att hjälpa företag av olika storlekar bygga och utveckla applikationer med
agila arbetsmetoder (10gen: MetLife Introduces MongoDB-Based Application 2013). Ett
annat mål med MongoDB var att utveckla en databas som tillhandahåller bra prestanda
samtidigt som den skulle erbjuda hög skalbarhet och tillgänglighet (Wells 2014).
MongoDB Inc. tillhandahåller olika MongoDB-paket för olika operativsystem och
programmeringsspråk som uppdateras regelbundet i takt med att det kommer nya
plattformsversioner (O'Higgins 2011).
4.1.1 BASE i MongoDB
MongoDB tillämpar förhållningssättet BASE och erbjuder därmed tillgänglighet och
acceptans för en kortvarig inkonsistens (Boicea, Radulescu & Agapin 2012). MongoDB har i
avvägningen med CAP-teoremet minskat kravet på att databasen ska vara konsistent för att
istället kunna öka den förväntade tillgängligheten. MongoDB är en del av NoSQL och
tillämpar därför en distribuerad arkitektur. En distribuerad arkitektur möjliggör att systemet
kan vara partitionerbart. MongoDB minimerar inkonsistensperioden genom att använda en
master-slave-propagering av förändringar i databasen (Kuznetsov & Poskonin 2014).
4.1.2 Viktiga koncept i MongoDB
Det här avsnittet använder främst en lärobok skriven av Kristina Chodorow som
referenslitteratur. Chodorow har arbetat med MongoDB i 5 år och var med vid utvecklingen
av ”replica set” i MongoDB. Hennes bok ”MongoDB: The Definitive Guide, Second Edition”
(Chodorow 2013) är den källa som använts nedan om inget annat anges.
Dokument och kollektioner
I MongoDB lagras data i dokument som i sin tur lagras i schemalösa kollektioner. Ett
dokument i MongoDB kan liknas vid en tabellrad i en relationsdatabas och en kollektion kan
liknas vid tabellen som håller tabellraderna. En kollektion identifieras av sitt namn som är en
textsträng av UTF-8 format. Varje kollektion kan innehålla många dokument. Ett exempel på
en kollektion skulle kunna ha namnet ”kunder” och innehålla dokument för alla kunder i
databasen. Kollektioner har dynamiska scheman, dvs. en kollektion kan innehålla flera olika
dokument och dokumenten behöver inte ha samma format. En kollektion kan därför innehålla
dokument med vitt skilda struktur och innehåll. Dokumenten i sig tillåter också en flexibel
struktur och kan vid olika tillfällen innehålla olika datatyper (Kuznetsov & Poskonin 2014).
Ett dokument kan också innehålla ett eller flera dokument som då kallas för ett inbäddat
dokument. Alla dokument har en unik identifierare som både kan genereras automatiskt eller
tilldelas manuellt. Dessa identifierare kan inte modifieras efter att dokumenten är skapade.
Notationen för att strukturera data i ett dokument sker externt enligt JSON. Den interna
representationen av dokumenten i MongoDB görs med BSON som är en binär översättning av
JSON.
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Datalagring med BSON
BSON är en förkortning av Binary JavaScript Notation och är en notation för att hantera
dokumentorienterad lagring. BSON stödjer inbäddade dokument, vektorer och övriga
datatyper som MongoDB tillhandahåller. Det är den externa representationen med JSON som
används vid kommunikation med MongoDB. Sökning och bearbetning av dokument görs
därför med JavaScript-notation och kan användas i många olika programmeringsspråk. Det
finns inget strikt dataschema för ett dokument som är representerat med BSON men storleken
för ett fält får maximalt uppnå 16 MB (megabytes) (Membrey, Plugge & Hows 2014). Om en
fil är större än 16 MB används GridFS för att dela upp och distribuera filen över flera noder.
Datatyper
De datatyper som kan användas i dokumenten i MongoDB är bl.a. null, booleska värden,
numeriska värden, vektorer, inbäddade dokument, ObjektId (särskilt fält), binärdata och olika
systemkoder. Data är representerat i nyckel-värde-par enligt JSON-notation. Nedan följer en
kort beskrivning av de mest använda datatyperna:
Array (Vektor): Vektorer kan bestå av olika datatyper. Ett exempel på en vektor är ett datafält
i ett dokument med nyckeln ”pizza” som har en vektor med två olika datatyper i sig, en sträng
med namnet på pizzan och ett flyttalsnummer som representerar priset på pizzan: (”pizza”:
[”vesuvio”, 67.0]).
Embedded document: Inbäddade dokument är ett datafält i ett dokument som består av ett
annat dokument. Inbäddade dokument är till för att skapa en naturlig organisering av olika
typer av datasamlingar. Det inbäddade dokumentet ”car” nedan är ett exempel på hur
dokument kan organiseras. Det inbäddade dokumentet är en del av informationen om
bilägaren Ann Alvo som har lämnat in sin Volvo med registreringsnumret ”TBT223” för
service:
{
”name” : ”Ann Alvo” ,
”car” : {
”regnr” : ”TBT223”,
”brand” : ”Volvo”,
”model” : ”V40”,
”color” : ”blue”
}
}
ObjectId (ObjektId): ObjektId är standardtypen för att hantera nycklar för alla dokument som
lagras i MongoDB. Ett ObjektId är 12 bytes stort och unikt för varje dokument. Ett ObjektId
innehåller en tidsstämpel, en unik identifierare för maskinen, en s.k. processidentifierare och
slutligen en räknare som ökar för varje skapat ObjektId.
CRUD-operationer
CRUD-operationer, som står för Create, Read, Update och Delete, finns i de flesta databaser.
MongoDB tillhandahåller de vanliga CRUD-operationerna genom användande JSON.
MongoDB saknar dock implementationer för vissa funktioner som finns i språket SQL.
Funktionalitet för att hantera ”Join”, ”Intersect”, ”Union” och liknande
datasamlingsfunktioner är vanliga funktioner som kan användas i relationsdatabaser men som
saknas i MongoDB. MongoDB har istället implementerat dataaggregering genom att använda
inbäddade dokument. Då dokument kan bli nästlade i varandra kan man undvika behovet av
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”Join”-liknande funktioner. Den schemalösa designen som används i MongoDB medför att
CRUD-operationer blir enkla att använda och lätta att förstå. Dokumentationen beskriver att
CRUD-operationer i MongoDB skrivs på ett naturligt sätt. En jämförelse av CRUDoperationer i MongoDB och MySQL visualiseras i tabell 4.1 nedan.
Tabell 4.1. CRUD-operationer. Tabellen är hämtad från Truică, Boicea & Trifan (2013) och är en kopia av
tabellen ”TABLE 1 CRUD Operations”, s. 350.

Aggregationsramverk
Att transformera och kombinera dokument i en kollektion kan göras med hjälp av
aggregationsramverket i MongoDB. Aggregationsramverket i MongoDB bygger på
programmeringsmodellen MapReduce och används till att bygga upp en pipeline (ett stegvist
genomförande) som processar dokument genom olika steg. Filtrering, beräkning, gruppering,
sortering och avgränsning är stegen som appliceras på dokumenten.
Ett exempel där aggregering kan användas är då det finns en kollektion som består av olika
artiklar kring varierande ämnen i databasen. Varje artikel är lagrad som ett dokument i
MongoDB och det man efterfrågar är de fem mest förekommande ämnena för alla artiklar.
De fem ämnena tas fram med följande steg:
1. Identifiera alla ämnen för varje dokument
2. Gruppera ämnena efter namn
3. Räkna antalet artiklar per ämne
4. Sortera ämnena efter antalet artiklar per ämne i fallande ordning
5. Avgränsa resultatet till de 5 översta
Indexering
För att öka sökhastigheten i databasen för att hitta dokument används indexering på ett eller
flera fält i kollektioner. Indexeringen är implementerade med hjälp av B-träd (en
datalagringsstruktur) (Kuznetsov & Poskonin 2014). Istället för att leta igenom alla
kollektioner och dokument tar databasen en genväg genom att använda en ordnad lista över
index som pekar på den plats i lagringsstrukturen som ett visst innehåll återfinns.
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Replikering och klustring
Replikering i MongoDB genomförs genom användande av s.k. ”replica set” tillsammans med
master-slave-propagering. En master-slave-konfiguration i MongoDB gör det möjligt att
manuellt deklarera master-noder och replikeringsnoder.
I MongoDB utförs replikering genom att först skapa ett replica set. Ett replica set är en grupp
av minst tre servrar med en master-nod som också kallas för primär server. Den primära
servern tar emot klientförfrågningar och sekundära servrar håller kopior av den primära
serverns data. Slutar den primära servern någon gång att svara utser de sekundära servrarna en
ny primär server bland någon av de sekundära servrarna. De sekundära servrarna röstar då för
en ny primär server och om det är ett jämt antal noder i systemet behövs en s.k. arbiter som
lägger en avgörande röst för vilken server som blir den nya primära servern. En arbiter är en
s.k. mongod-process som inte har något annat ansvar än att delta i röstning för val av ny
primär server. Röstningen och framtagandet av en ny primär server görs automatiskt bland de
sekundära servrarna när den primära servern går ner. Detta kallas att databasen gör en
automatisk fail-over.
Sharding
Sharding kallas den teknik som MongoDB använder för att möjliggöra horisontell skalning.
Grundtanken är att dela upp data och arbetsbörda i mindre delar och lägga dessa på olika
maskiner (Kuznetsov & Poskonin 2014). Sharding kan utföras om man t.ex. behöver hantera
stora mängder kontaktuppgifter för anställda på ett företag. Kontaktuppgifterna kan då delas
upp på olika maskiner i datasystemet och man kan minska den totala arbetsbördan som en
maskin tidigare behövde hantera. Efter att shardingen har genomförts kan en datapartition
t.ex. innehålla alla kontaktuppgifter för personer med namn som börjar på bokstaven A till
och med F. En annan datapartition kan innehålla kontaktuppgifter för bokstäverna G till och
med N osv. En datapartition vid användandet av sharding kallas för en shard och när data
delas upp i MongoDB med hjälp av en s.k. hashfunktion skapas en särskild shardnyckel för
varje datapartition. Data är då inte längre lagrat sekventiellt utan kan kommas åt snabbare
genom att använda shardnyckeln för att återfinna rätt data.
Vid horisontell datapartitionering lagras vanligtvis endast en kopia av varje datapartition.
Detta innebär en risk för oönskad dataförlust om en server i nätverket skulle gå sönder.
Shardingprocessen har ett valbart steg i sig som möjliggör användandet av automatisk
replikering vilket gör att dataförluster kan förebyggas automatiskt.
Sharding kan användas för att förbättra prestandan i databasen i form av volym och hastighet.
Detta görs genom att de olika partitionerna får en begränsad andel av databasen att hantera
och läsningar och skrivningar till databasen kan då hanteras snabbare. Sharding kan genom
detta också öka mängden tillgängligt RAM-minne, diskutrymme och minska lasten på
befintliga servrar. Kravet på prestanda är högt på databaser och sharding möjliggör flexibilitet
vid hantering av större datamängder och begränsningarna gäller då antalet maskiner som kan
användas i nätverket.
Sharding förekommer i två olika typer, manuell och automatisk. Manuell sharding innebär en
manuellt konfigurerad applikation som hanterar anslutningarna mellan olika databasservrar
som ingår i databassystemet. Manuell sharding medför två stora utmaningar, dels att rätt fråga
kommer till rätt databasserver men också att utökning och radering av noder, dvs. lägga till
eller ta bort en databasserver, görs på rätt sätt. Automatisk sharding undviker de utmaningarna
som manuell sharding medför genom att automatisera applikationens kontakt med
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databasservrarna genom en process som kallas mongos. Mongos är en automatisk
routingprocess som körs på en eller flera servrar.
Den shardnyckel som används när kollektioner delas upp är mongos sätt att lokalisera
dokument. Den samling dokument som tillsammans bildar en kollektion kallas inom sharding
för en chunk. När data läggs in i databasen växer dokumenten och antalet dokument per chunk
ökar. När en chunk har nått sin maximala storlek delas den automatiskt in i två mindre
chunkar. Utöver lokalisering och hantering av förfrågningar har också mongos uppgiften att
agera som balanserare. Det är mongos uppgift att migrera data och leta efter obalans mellan
olika shards. Detta utförs för att balansera antalet dokument som finns i olika chunkar och
görs genom att uppdatera metadata för de påverkade chunkarna. Chunk-indelningarna är
endast uppdelade genom metadata på konfigurationsservern, inga faktiska dokument flyttas i
databasen när metadata uppdateras för en chunk.
4.1.3 Kommunikation
För att kommunicera med en MongoDB-databas används antingen ett s.k. MongoDB-shell
eller en MongoDB-driver. Ett MongoDB-shell är en konsollapplikation som är inbyggd i det
paket som MongoDB levereras med. En driver är en typ av drivrutin eller klientbibliotek som
används för att hantera interaktionen mellan databasen och applikationen. Det finns flera
drivers för att hantera kommunikationen mellan olika programmeringsspråk och MongoDB.
En driver kan därför väljas efter vilken typ av applikation som ska utvecklas och med hänsyn
till vilka andra tekniker som ska användas med MongoDB.
4.1.4 Marknadsföring
Informationen nedan har hämtats från MongoDBs officiella webbsida på MongoDB.com.
MongoDBs officiella webbsida tillhandahåller en stor mängd instruktionsmanualer och s.k.
whitepapers för att distribuera kunskap om MongoDB. De whitepapers som man kan hitta på
webbsidan innehåller olika användarfall och täcker områden som databashantering,
implementationsdetaljer, systemarkitektur samt utveckling och underhåll. Genom att läsa de
publicerade användarfallen ska man enligt information på webbsidan kunna hålla sig
uppdaterad på vilka de senaste rekommenderade arbetssätten för MongoDB är (MongoDB
Whitepapers).
De instruktionsmanualer som finns på MongoDBs webbsida behandlar det mesta från
administration och implementation till utveckling och underhåll av databasen MongoDB, men
det finns också manualer för hur MongoDB används tillsammans med olika tekniker. Det
finns t.ex. instruktionsmanualer som interaktivt kan förändras beroende på vilken teknik man
väljer att man är intresserad av (MongoDB Manuals).
Användarfall
På MongoDBs webbsida finns även texter som i detalj beskriver scenarion för olika
användarfall. Dessa texter är publicerade av MongoDB och beskriver hur olika företag har
valt att använda databasen och för vilket ändamål. Det är stor variation på vad olika företag
har valt att använda MongoDB till. Detta är ett sätt för MongoDB att peka på vilken bredd
gällande användningsområden som databasen har. Genom att publicera de olika
användarfallen kan läsare se hur flexibel MongoDB är och om det är något användarfall som
liknar ett behov som läsaren har kan denne inspireras att testa databasen i ett kommande
projekt (Who Uses MongoDB?).
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4.1.5 Användning och intresse
Enligt en mätning av databasanvändning från 2015 (DB-Engines Ranking) är MongoDB den
fjärde mest använda databasen i världen och den mest använda dokumentdatabasen.
MongoDB upptar hälften av användningen av NoSQL-databaser enligt samma mätning.
I Figur 4.1 nedan visas en skärmdump från Google Trends som illustrerar intresset för de tre
databaserna MongoDB, Oracle Database och Microsoft SQL Server (de två senare är
relationsdatabaser) över en tioårsperiod. Google Trends baserar intresseanalysen för de olika
databaserna på publicerade nyhetsartiklar tillsammans med annat webbinnehåll från de
angivna tidsperioderna (DB-Engines Ranking 2015). Den blå linjen i Figur 4.1 (den linje som
är längst ner vid år 2009) visar att intresset för MongoDB har ökat de senaste åren och att
intresset för Oracle Database och Microsoft SQL Server har minskat under samma period.
Den streckade linjen i Figur 4.1 är en prognostiserad linje som analyserat samma källor för att
uppskatta kommande trender.

Figur 4.1. Användning och intresseutveckling för MongoDB. Figuren är en skärmdump och kommer från
webbverktyget Google Trends (DB-Engines Ranking 2015).

- 26 -

5 Intervjuer
Kapitlet presenterar studiens genomförda intervjuer. Avsnittet inleds med en beskrivning av
företag som deltagit i studien. Avsnittet fortsätter därefter med presentation av studiens
genomförda intervjuer.
Intervjuerna som genomförts i studien har delats upp i två omgångar. Första
intervjuomgången innehåller en intervju med en representant från företaget som utvecklar och
underhåller MongoDB. Den andra intervjuomgången innefattar intervjuer med representanter
från sju olika företag där MongoDB används eller har använts. Företagen samt deras
representanter för studien presenteras nedan.
MongoDB Inc.
MongoDB Inc., tidigare 10gen, utvecklar och underhåller dokumentdatabasen MongoDB.
MongoDBs representant för den här studien är Henrik Ingo som arbetar som lösningsarkitekt
på MongoDB Inc.
Accedo
Accedo är ett företag som bygger applikationer åt mediebolag, bl.a. till Smart-TV-apparater.
De hjälper aktörer som har ett medieinnehåll att distribuera det på många olika plattformar. Vi
har pratat med Fredrik Wallenius som är systemutvecklare på Accedo sedan 4 år tillbaka.
Fredrik har även varit inblandad i driftande av olika system på Accedo. Accedo har 80
anställda i Sverige och 250 anställda globalt, utspritt på 10 kontor runt om i världen.
Collectably
Startupföretaget Collectably byggde en webbapplikation under 2014. Applikationen gjorde
det möjligt att hantera bokmärken i webbläsaren på ett socialt sätt, bl.a. genom att spara och
dela bokmärken mellan användare. Goran Gozo arbetar som webbutvecklare och deltog under
en tid i startupen Collectably. Goran är Collectablys representant i den här studien och
sammanlagt var det sex anställda som arbetade på produkten till och från.
46Elks
Johannes Lundberg driver sedan 4 år tillbaka startupföretaget 46Elks. De är tre anställda och
utvecklar ett HTTP-API som är byggt ovanpå mobilnäten för sms, telefonsamtal och
telefonnummer. API:et används av utvecklare som bygger applikationer. Johannes Lundberg
är även 46Elks representant i den här studien.
Konsultföretag X
Vi har pratat med Ludvig som arbetar som IT-konsult och webbutvecklare. Ludvig driver ett
eget konsultföretag och arbetar även på en konsultfirma i Stockholm med 20 anställda.
Konsultfirman har inte gett sitt godkännande till att vara med i den här studien och benämns
därför som Konsultföretag X, detta är ett påhittat namn för studiens genomförande. Vi har
pratat med Ludvig om hans erfarenheter med MongoDB ur rollen som konsult.
Startup
Vi har intervjuat Peter Wenngren som är teknikchef på ett startupföretag som utvecklar en
produkt för personliga tränare. Startupen är i uppstartsfasen och hade vid intervjutillfället
inget officiellt namn och benämns därför bara som Startup. Den färdiga produkten som
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utvecklas ska vara en mobilapplikation med vilken man kan förmedla inspiration, kunskap
och coaching inom träning. De är tre anställda.
Burt
Företaget Burt hjälper publicister att förstå sin digitala affär. De samlar bl.a. in information
om besök som har skett på olika publicisters webbsiter. De arbetar även med att integrera
olika system, t.ex. systemen för vilka annonser som ska visas och affärssystemen som vet hur
mycket pengar man tjänar på annonserna. Vi har pratat med Theo Hultberg som är
chefsarkitekt på Burt. Burt har 25 anställda.
Diabol
Diabol är ett konsultföretag inom systemutveckling med 17 anställda. De arbetar med stora
till medelstora kunder som själva bedriver egen systemutveckling. Tommy Tynjä arbetar som
konsult på Diabol och är deras representant i den här studien. Tommy arbetar främst som
utvecklare men ansvarar även en del för drift och underhåll av applikationer och infrastruktur.

5.1 Intervju med representant från MongoDB
Henrik Ingo, MongoDB Inc.
Henrik Ingo är anställd som lösningsarkitekt på MongoDB och hjälper till att anordna
minikonferenser för MongoDB-användare, så kallade MongoDB-meetups. Henrik Ingo
berättar att meetups för olika tekniker är populära i Sverige och framförallt i Stockholm.
Förutom MongoDB är NodeJS och Python två tekniker med återkommande meetups i
Stockholmsområdet. Henrik berättar att han sett en ökning i intresse och i kunskap för
MongoDB de senaste två åren. När han var med första gången för två år sedan var det 90 %
av nästan 200 deltagarna som aldrig tidigare använt MongoDB för något annat än
hobbyprojekt. De senaste meetupsen har han upplevt att det har vänt och det är numera en
majoritet av deltagarna som har arbetat med MongoDB.
Henrik berättar att de då och då arrangerar seminarier på företag som är intresserade av
tekniken och ibland hjälper de även till att starta pilotprojekt tillsammans med företag.
Angående vad företag tittar på när de ska välja MongoDB uppger Henrik att det främst är
skalbarheten. Han berättar att det vanligaste att göra när man har en relationsdatabas är att
man köper en ny server och byter ut den gamla, vilket är väldigt dyrt och det är inte säkert att
man använder hela kapaciteten på en gång. Med MongoDB, förklarar han, kan man skala ut
genom att bygga ett kluster av många små servrar, på så sätt kan man vara mer flexibel i
vilken kapacitet man använder.
En annan anledning till varför MongoDB är så populärt är enligt Henrik att de försöker vara
lättanvända. Han berättar att MongoDB har blivit ganska populär hos programmerare. En av
anledningarna han ser är att det är enkelt att komma igång. En annan anledning han ser är att
MongoDB använder JSON, som överlag används väldigt mycket i teknologistacken över
HTTP, såsom mellan mobiltelefoner och en server eller mellan webbrowsern och en server.
Han berättar att de som startade MongoDB då ansåg att det var en bra idé att använda ett
språk som programmerare redan jobbar i och är vana med.
Henrik berättar att en anledning till varför han tror MongoDB är en populär databas är att den
är ganska allmän. Han anser att frågespråket är ganska brett och att man kan göra
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komplicerade frågor mot databasen. Detta anser han gör MongoDB till en databas som passar
till många olika typer av applikationer.
Åter till meetup-evenemangen berättar Henrik att de brukar bjuda in företag som har
genomfört något projekt med MongoDB. Han berättar att de vanligaste frågorna som
deltagarna i evenemangen då har brukar vara riktade till det företaget och handla om ifall de
har haft problem med MongoDB och om det har varit stabilt i drift.
Henrik berättar att det finns verksamheter såsom banker som har efterfrågat möjligheten till
typdefinition i MongoDB. Alltså att man ska kunna definiera vilken typ av data olika fält i
databasen ska innehålla. Han förklarar att det kanske är något de kan lägga till i framtiden
men att det just nu är den mest populära funktionaliteten i MongoDB att man inte kan det,
dvs. att MongoDB i stort sett är helt schemalöst.
På frågan om vart Henrik tror att företag hittar information om MongoDB svarar han att han
tror det framförallt sker på MongoDB.com. Han berättar vidare att de även investerar ganska
mycket tid i att delta i forum där MongoDB diskuteras. Han förklarar att de är måna om att
det ska finnas korrekt information och att risken annars finns att någon på internet ger fel
information, som andra sedan hittar via Google.
Henrik berättar att han tror att tre exempel på anledningar till varför företag väljer MongoDB
framförallt är följande:
 Till att börja med berättar han att det är för att det är lättanvänt. Ett exempel han
berättar är att programmerare vill använda MongoDB eftersom frågespråket är mer likt
det de jobbar med annars än vad SQL är.
 Vidare berättar han att han tror att det har att göra med att företag vill vara agila, alltså
att man vill följa lättviktiga utvecklingsprinciper. Henrik förklarar att om man
använder MongoDB behöver utvecklingsprojekten inte börja med att man planerar
databasen eftersom den är schemalös. Man kan då komma igång snabbare med
utvecklingsarbetet förklarar han.
 Till sist tror Henrik att det har att göra med att företag måste hantera stora
datamängder. Han uppger att internationella företag i Sverige såsom stora
affärskedjor, banker eller företag inom telekommunikation börjar ha några terabyte i
data som de behöver hantera. Han uppskattar att det blir för dyrt om man ska kunna
hantera detta med en relationsdatabas. Henrik berättar att MongoDB troligtvis är den
mest populära lösningen för företag med den typen behov.

5.2 Intervjuer med företagsanvändare av MongoDB
Fredrik Wallenius, Accedo
Fredrik Wallenius är systemutvecklare på företaget Accedo sedan 4 år. Accedo grundades
2004 och har 80 personer anställda i Sverige och 250 personer totalt. Accedo har 10 kontor
runt om i världen. Accedo bygger bl.a. Smart-TV-applikationer åt mediebolag. De hjälper
aktörer med medieinnehåll att distribuera det på många olika plattformar. Fredrik har även
varit inblandad i systemdriftande på Accedo.
Fredrik berättar att de började använda MongoDB för tre år sedan. De skulle då bygga ett
system med en tidsloggningsfunktion. Han berättar att de kände att det antagligen skulle
komma att bli flera hundra miljoner events de behövde lagra, aggregera och sedan göra något
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smart med. Då kändes inte MySQL som rätt verktyg förklarar Fredrik. De valde då att
använda MongoDB som de hade läst mycket om och som de trodde skulle passa bra.
Fredrik berättar att när de hade arbetat med MongoDB ett tag tyckte de att det var så enkelt att
arbeta med att de nu utvecklar nya delsystem för att använda MongoDB på fler ställen. De
tänker även att de ska använda MongoDB för den vanliga applikationsdatan. Fredrik förklarar
att i deras nya system använder de bara MongoDB, ingen MySQL eller relationsdatabas
överhuvudtaget. Fredrik berättar att det pågår två olika projekt med MongoDB på Accedo just
nu, ett med 10 personer och ett annat med 4 personer. På Accedo uppskattar Fredrik att 15 till
20 personer i kontakt med MongoDB i sitt dagliga arbete.
Fredrik skulle inte rekommendera MongoDB till applikationer som är väldigt
transaktionskänsliga. Till exempel till betalningssystem, vilket han berättar att de inte har.
Han berättar att de kan leva med att det kan gå lite fel i databasen ibland. I utbyte tycker han
att de får en databas som är väldigt skalbar och väldigt lätt att arbeta med.
Fredrik berättar att de har väldigt höga krav på upptid och tillgänglighet i sina system och att
de inte får gå ner. Med MongoDB och med replica set uppger han att de i alla fall har en
teoretiskt väldigt bra upptid. Han berättar att ett helt datacenter kan gå ner men att databasen
ändå kommer vara uppe. Fredrik förklarar att det går att göra liknande saker i MySQL och i
relationsdatabaser men påstår att det är mycket mer komplicerat. Han upplever att det i
MongoDB har varit med i tanken från grunden.
För att hitta information om MongoDB berättar Fredrik att de läser på MongoDBs webbsida.
Han berättar att han tycker dokumentationen där är väldigt bra.
På Accedo använder de versionen av MongoDB som finns med öppen källkod och som är
gratis. Fredrik berättar att det inte har varit intressant med en licensierad version eftersom de
har klarat sig bra med den dokumentation som finns på MongoDBs webbsida och att det då är
en onödig utgift.
Fredrik uppger att han tycker att MongoDB är lättanvänt på två sätt. Han börjar med att
berätta att de använder ett ramverk till Java som heter Spring. Han berättar att Spring har en
komponent som heter Spring Data som han tycker integrerar väldigt bra med MongoDB. Så
ur ett programmeringsperspektiv förklarar han att han tycker det är enkelt att använda. Han
uttrycker även en lättnad över att de slipper använda tunga ramverk såsom Hibernate eller
liknande för att integrera med MySQL.
Han berättar vidare att de använder programsystemet Node.JS och uppger att det fungerar bra
eftersom det är JavaScript som man använder för att kommunicera med databasen.
Det andra Fredrik beskriver som lättanvänt med MongoDB är ur ett driftsperspektiv eller
operationsperspektiv. Där tycker han att det är väldigt lättanvänt. Han beskriver det som
nästan lika enkelt som att få igång det på en egen maskin, lika lätt är det att få igång ett bra
replica set med backuper i produktion.
Det negativa Fredrik har att säga om användningen av MongoDB är att han ibland kan sakna
SQL-syntaxen, alltså språket som man skriver frågor i. Han tycker att SQL är ett bättre sätt att
skriva bra frågor på. Framförallt beskriver han att det är jobbigt när man arbetar i en
konsolmiljö att skriva frågor mot MongoDB med JSON.
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Fredrik berättar avslutningsvis att det har varit enkelt att lära sig MongoDB.
Goran Gozo, Collectably
Goran Gozo arbetar som webbutvecklare på ett eget företag. Han använde MongoDB i ett
startup-företag som han var en del av under 2014.
Startupföretaget, som heter Collectably, byggde en webbapplikation berättar han.
Applikationen gjorde det möjligt att hantera bokmärken i webbläsaren på ett socialt sätt.
Applikationen gjorde det möjligt att spara och dela bokmärken mellan användare. Goran
berättar att det kom och gick personer men att de var sex personer som arbetade på produkten.
Goran var inte med från början i projektet och berättar att han därför inte var med i beslutet
om att använda MongoDB. Det var någonting som de redan hade börjat använda innan han
började. Goran hittade information om MongoDB genom att använda Google.
Goran berättar att Collectably utvecklades med ett ramverk som heter MEAN, vilket är ett
flertal olika tekniker. Goran förklarar att de använde NodeJS, framförallt Express.
För att lära sig om MongoDB, berättar Goran, läste de på internet, kollade på presentationer
och läste blogginlägg om Node.JS tillsammans med MongoDB.
Goran tycker att det är mer naturligt att spara och hantera dokument när man arbetar med en
webbapplikation. Han tycker det är positivt att det finns en stor community runt MongoDB.
Han tycker också att det är positivt att det har fungerat bra med Node.JS.
Goran berättar att han skulle ha svårt att förespråka MongoDB i ett .NET-projekt. Framförallt
på grund av att han tror att det skulle vara svårt att hitta information på internet från personer
som har haft samma problem som en själv tidigare.
Johannes Lundberg, 46Elks
Johannes Lundberg driver sedan 4 år tillbaka startupföretaget 46Elks. De är tre anställda och
utvecklar ett HTTP-API som bygger på mobilnäten för sms, telefonsamtal och
telefonnummer. Johannes förklarar att API:et används av utvecklare som bygger
applikationer. Han berättar att 46Elks är en teknik som kan användas, precis som MongoDB.
Johannes berättar att de använder MongoDB för att lagra användardata, skickade sms,
samtalshistorik och telefonnummer. En stor anledning till varför de valde MongoDB är för att
de ville använda replica set och därigenom få en hög tillgänglighet. Johannes uttrycker värdet
av att kunna köra en redundant databas som håller sig konsistent av sig själv. Han berättar att
man då kan undvika att ett telefonnummer blir allokerat till två olika användare.
En anledning till varför de valde MongoDB var enligt Johannes att MongoDB har singlemaster och atom-migrering av masternoden till andra noder och till replica set. Han uttrycker
att det var någonting som passade bra för dem.
För att hitta information om MongoDB använder de Google och inte minst MongoDBs egen
dokumentation berättar Johannes. Han berättar att han verkligen tycker att det är lättanvänt.
En fördel Johannes ser med dokumentdatabasen är att det är mer överskådligt vad man har för
data i sin databas. Han upplever att det blir färre tabeller och kollektioner än i en
relationsdatabas.
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Johannes berättar att atomära operationer i MongoDB är bra för då slipper de göra
komplicerade saker för utföra transaktioner. När de allokerar ett telefonnummer så gör de en
atomär operation, find and modify, på ett icke-allokerat nummer och sätter en ägare på det.
När det är propagerat till två av tre noder kan de återkoppla till kunden förklarar han.
Johannes upplever att MapReduce med MongoDB är lite mer krångligt att använda än de
vanliga grupperings, summerings och sorteringsfunktionerna som finns i MySQL och andra
relationsdatabaser.
Johannes håller inte med om kritik som finns mot att använda MongoDB i betalningssystem.
Han berättar att de har all sin faktureringsfunktionalitet körande på MongoDB. Hans åsikt är
att man måste veta vad man använder och att MongoDB fungerar bra för dem. Han berättar att
han tycker atomära operationer är att föredra framför transaktioner som finns i
relationsdatabaser. Dock uppger han att det ställer högre krav på programmeraren som ska
säkra att systemen gör det de ska.
Positiva aspekter med användningen av MongoDB som Johannes har upplevt är
funktionaliteten med atomära operationer, hanteringen av dokumentmodellen samt
användningen av replica set.
Negativa aspekter som Johannes har upplevt med användningen av MongoDB är ett
tredjepartsverktyg som heter PyMongoDB som de hade problem med. Han konstaterar att det
visar på vikten av att välja vilka tredjepartsverktyg som man litar på. Han tänker att om man
har en Oracledatabas har man även en databasanslutning från Oracle och de blir som samma
entitet. Med MongoDB får man förlita sig på olika open source-drivrutiner förklarar han och
då har man inte riktigt lika bra koll på hur databasen fungerar internt, vilket gör att man kan
hamna i den typen av fällor.
Ludvig, Konsultföretag X
Ludvig arbetar som IT-konsult och webbutvecklare samtidigt som han läser till civilingenjör i
datateknik. Ludvig driver ett eget konsultföretag och arbetar även på en konsultfirma i
Stockholm med 20 anställda. Konsultfirman i Stockholm han arbetar på hjälper till att bygga
webbsystem.
Ludvig berättar att han inte skulle använda MongoDB om det är tydliga krav på programmet
vad gäller dataintegritet eller transaktionsverifikation. Han menar att om man t.ex. bygger ett
kreditverifieringssystem behöver man inte flexibiliteten från en dokumentdatabas men man
behöver referentiell integritet vilket MongoDB saknar. Han berättar vidare att han skulle
använda det om utvecklingstiden och budgeten på projektet var begränsad.
Ludvig förklarar att han nästan uteslutande hittar information om MongoDB på deras
hemsida. Han håller med om att MongoDB är lättanvänt ur programmeringssynpunkt och ser
det som en fördel att man inte använder språket SQL. Han beskriver att det kan vara
omständligt att använda SQL eftersom det är ett eget språk. Hans åsikt är att det är mer
lämpligt att programmatiskt formulera och generera frågorna till databasen istället.
Ludvig anser att MongoDB är lätt att begripa sig på och innehåller mindre komplexitet än
relationella databaser. Han berättar att han tycker det är lätt att komma igång med MongoDB.
I webbranschen är det vanligt med reklamkampanjer som är aktiva en månad. Han förklarar
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att man då inte har tid att planera databasen en längre tid i början av projektet utan det är
viktigt att komma igång med utvecklingsarbetet snabbt. Då är det viktigt att databasen
kommer igång idag och inte i övermorgon förklarar han.
De negativa synpunkter Ludvig har på användningen av MongoDB är att han saknar
gruppering och aggregering, likt det som kallas views i relationsdatabaser. Han saknar också
ACID-transaktionsstödet som finns i relationella databaser.
Peter Wenngren, Startup
Peter Wenngren är teknikchef på ett startupföretag som utvecklar en produkt för personliga
tränare, med vilken de kan förmedla inspiration, kunskap och även bedriva coaching. Detta
ska kunna ske via en mobilapplikation som de håller på att utveckla. De är tre anställda just
nu och befinner sig i uppstartsfasen.
Peter berättar att de valde MongoDB för att de behövde en produkt som klarar av en väldigt
dynamisk datamodell. Deras behov var att kunna ersätta hela objekt rakt av från databasen
istället för att använda en relationell datamodell för datalagring. Han berättar att han valde
MongoDB eftersom han anser att den har varit populär en tid och att den kändes mogen.
Peter förklarar att han har lärt sig använda MongoDB genom att läsa på internet och testa
själv. Han berättar att han tycker det är lättanvänt.
Det Peter inte tycker är så bra är de stödverktyg som finns till MongoDB. Han tycker inte alls
att de känns lika mogna som de som finns till relationsdatabaser. Den han har hittat är okej
och fungerar för det arbete han utför men han tycker inte den är bra. Tidigare, berättar han,
har han använt ett verktyg som heter MongoHub, som han tyckte var riktigt dålig. Peter menar
att det finns det en hel del att göra vad gäller stödverktyg till MongoDB.
Peter berättar att han inte skulle använda MongoDB för att hantera finansiella transaktioner.
Peter tycker att MongoDB passar bra när man bygger en webbsajt och ska lagra profildata.
Han ger ett exempel på om man ska utveckla en filmdatabas, med information som kan ändras
mycket och man använder många olika datakällor. Då är MongoDB bra menar Peter, och han
berättar att han tycker den är perfekt som komplement i enklare innehållsapplikationer.
Peter berättar att han arbetar mycket med programmeringsspråket Java. Han förklarar att han
därför tycker det är bra att man kan göra en datamodell som bygger på polymorfism i
MongoDB.
Peter berättar att han håller sig uppdaterad inom MongoDB genom att läsa bloggar och forum.
Theo Hultberg, Burt
Theo Hultberg är chefsarkitekt på företaget Burt. Han berättar att Burt hjälper publicister
förstå sin digitala affär. De samlar in information om besök som har skett på olika publicisters
siter. De arbetar med att integrera många system, till exempel vilka annonser som ska visas,
affärssystemet som berättar hur mycket pengar man tjänar på annonserna samt metadata om
vilken journalist som har skrivit en viss artikel etc. Han berättar att de är ca 25 anställda på
Burt.
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Theo berättar att de började använda MongoDB för 4 år sedan. De började använde det för att
det var väldigt användarvänligt om man jämförde med konkurrerande produkter vid den tiden.
En annan faktor till varför de valde MongoDB var att de tyckte att det var enkelt att komma
igång med det. Dessutom hade MongoDB alla de funktioner som de eftersökte berättar Theo,
och ger replikering som exempel på en sådan funktionalitet.
Theo berättar att de tycker att MongoDB är väldigt smidigt ur operationssynpunkt, dvs. att det
är enkelt att köra i produktion och beskriver det som ett smidigt paket. Han är positiv till
gränssnittet för hur man ställer frågor i MongoDB.
Theo förklarar att de inte använder MongoDB till så mycket nya saker. Han beskriver det som
väldigt smidigt att använda till små saker men att det är hopplöst att använda till stora saker
där stora mängder data ska behandlas. Han berättar dock att de fortfarande använder det till
vissa uppdrag. De har t.ex. ett kluster som gör samma jobb som det gjorde för fyra år sedan
som fungerar bra. De har även en presentations-webbapplikation som de använder MongoDB
för.
Vidare förklarar Theo att han inte riktigt kan lita på MongoDB. Han berättar att de har system
som skriver mer än 10 000 inlägg i databasen i sekunden där det är någonting varje dag som
går fel. Om det finns en sannolikhet att de tappar bort lite data om någonting går fel är det
ganska kostsamt för dem, förklarar han.
När de införde MongoDB och skulle lära sig använda det läste i stort sett all dokumentation
som fanns berättar Theo. De var även aktiva med att rapportera buggar som de hittade när de
använde produkten berättar han.
Theo berättar att han upplever att MongoDB är lätt att drifta, alltså att underhålla i produktion.
Han berättar också att han tycker att MongoDB har ett lättillgängligt frågespråk, som fungerar
med många olika programmeringsspråk, och dessutom hyfsat likadant. Han berättar att om
man ser ett exempel på hur man gör någonting i ett programmeringsspråk så kan man ganska
enkelt göra samma sak i det man själv arbetar med.
På Burt använde de sharding i MongoDB version 1.8 men Theo berättar att de stötte på många
buggar. Han förklarar att det kan vara så att det fungerar bättre nu, men att han inte vet om det
gör det. De byggde istället sin egen variant på sharding ovanpå MongoDBs teknik. Theo
förklarar att om man har ett par replica set så kan man välja vilket man ska skriva till och läsa
från. Han berättar att det inte blir riktigt lika dynamiskt och automatiskt som när man
använder MongoDBs sharding men att det fungerade bra för deras användarfall. Han fortsätter
att berätta att de då hade tio replica set och kunde då minska risken för stora pauser i
tillgängligheten.
Theo berättar att han tycker att MongoDB är lättillgängligt och att dokumentationen på deras
webbsida är bra. Om man behöver en databas med replikering med automatisk failover och
samtidigt behöver en hög tillgänglighet är MongoDB ett bra enligt honom och han upplever
också att det går väldigt snabbt att komma igång med det.
Theo berättar att de har haft mycket problem med skalbarheten i MongoDB.
Dokumentationen garanterar en del saker som inte garanteras på riktigt förklarar han. Han
beskriver att det T.ex. har att göra med write-concerns, hur många kopior de ska göra innan de
är klara med replikeringen. Han berättar att man vill kunna lita på att när en skrivning har

- 34 -

gjorts ska den vara replikerad och finnas föralltid, men att det inte kan garanteras i MongoDB.
Han beskriver det som ett problem för dem.
Theo berättar att han tycker att shardingen är alldeles för komplex, ”jag har tittat på
diagrammet för vilka komponenter som ska finnas och det är alldeles för bökigt” berättar han.
Tommy Tynjä, Diabol
Tommy Tynjä arbetar som konsult inom systemutveckling på företaget Diabol. De är 17
anställda på företaget och arbetar i projekt med stora till medelstora kunder berättar Tommy.
Kunderna är företag som själva bedriver systemutveckling.
Tommy berättar att han främst arbetar som utvecklare i programspråket Java men ansvarar
även en del för drift och underhåll av deras applikationer och dess infrastruktur.
Tommy beskriver att de började arbeta med MongoDB för att det fanns ett behov hos kunden
att kunna spara stora mängder ostrukturerad data. Det var fem personer inblandade i projektet.
MongoDB valdes för att det ansågs vara en mogen teknik med en utbredd användning och en
aktiv community. Tommy berättar också att han tidigare hade fått rekommendationer från
personer som använt MongoDB. Valet att införa MongoDB togs av projektets systemarkitekt
samt kundföretagets IT-chef.
Effekter som Tommy har kunnat urskilja gällande användningen av MongoDB är att företaget
har kunnat hantera data och större binära dokument på ett snabbare och mer effektivt sätt till
sina kunder än vad de kunnat med relationsdatabaser eller filareor.
Reaktionerna inom projektet angående valet att använda MongoDB beskriver Tommy som
positiva. Anledningen han ser till detta är att man kunnat märka av positiva effekter som det
har medfört. Man har kunnat se en bättre prestanda i systemen med hjälp av indexering och
företaget har fått en mer naturlig hantering av aktuell data.
Tommy uppger att deras främsta användning av MongoDB har varit att utnyttja skalbar
persistering av stora datamängder.
De negativa aspekter som Tommy har upplevt av användningen av MongoDB är att
drivrutinerna för Java har varit omoderna. De saknade även någon form av transaktionsstöd i
databasen, vilket ledde till att de själva utvecklade ett sådant ovanpå de officiella
drivrutinerna.
Tommy berättar att ingen uttalad eller formell utbildningsinsats har genomförts för att utbilda
de anställda i MongoDB.

- 35 -

6 Analys
Kapitlet presenterar det genomförda analysarbetet som genomförts av det insamlade
datamaterialet. Kapitlet inleds med en detaljbeskrivning av den använda analysmetoden,
därefter behandlas analysprocessens olika steg i tur och ordning.

6.1 Beskrivning av analysprocess
Det insamlade datamaterialet i studien består av:




Manualer, instruktioner och dokumentation om MongoDB.
En intervju med en representant från MongoDB Inc.
Sju intervjuer med olika företag som använder eller har använt MongoDB.

Vi har tillämpat stegen från Robsons (2011) beskrivning av tematisk innehållsanalys enligt
följande:
1. Vi studerade det insamlade datamaterialet i detalj för att hitta stycken som behandlade
användningsområden eller motiveringar till användning av den studerade databasen
MongoDB. Dessa stycken markerades i textmaterialet med gul färg.
2. Vi plockade ut de markerade styckena och sammanfattade dem för att kunna urskilja
kategorier gällande användningsområden och motiveringar. Stycken som vid närmare
anblick inte ansågs vara tydliga nog för att kunna utmynna i en kategori sorterades
bort. De kvarvarande styckena sammanfattades vart och ett till ett fåtal ord (liknande
korta konstateranden) för att på ett tydligt sätt se vilka användningsområden och
motiveringar som kunde återfinnas i den insamlade empirin. Dessa blev sedermera
våra kategorier. Kategorier som sammanfattades till liknande eller identiska
konstateranden blev kvar för att stärka och hjälpa till vid processen att urskilja teman.
3. Liknande kategorier grupperades och blev grunden till de kandidater till teman som
senare skulle utkristalliseras. För att urskilja liknande kategorier och kandidater till
teman sammanfattades de användningsområden och därefter motiveringar som
tidigare kategoriserats. Sammanfattningen skedde t.ex. genom att benämna ett
användningsområde som Applikationer, där kategorierna tidigare hade benämnt det
som Webbapplikationer, Mobilapplikationer eller liknande. Genom att gruppera
kategorierna och applicera en gemensam beskrivning för dem kunde teman urskiljas
och tas vidare till nästa steg i analysarbetet.
4. Efter att temana var framtagna kunde den teoretiska referensramen, presenterad i
kapitel 3 användas för att hitta förklaringar till varför de funna temana hade hittats
samt vad de kunde betyda i ett större sammanhang, och till sist vad det hade för
betydelse för datahanteringsområdet. Denna process genomfördes genom att ta de
funna temana och ställa dem mot varandra och sedan validera dem mot teorin.

6.2 Urskiljande av kategorier
I tabell 6.1 nedan presenteras de kategorier gällande användningsområden för
dokumentdatabasen MongoDB som har kunnat urskiljas ur det insamlade datamaterialet. Med
”Källa” menas från vilket datamaterial som kategorin har kunnat hämtas ifrån och med
”Användningsområde” menas de formulerade kategorier som har kunnat urskiljas från
datamaterialet.
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Tabell 6.1. Kategorier för användningsområden för MongoDB.

Källa

Användningsområde

Manualer och dokumentation

Breda användarfall

MongoDB Inc.

Applikationer
Smart-TV-applikation
Loggsystem
Ad-hoc
Webbapplikation

Accedo
Collectably
46Elks

Http-api
Lagring av användardata

Konsultföretag X

Webbsystem

Startup

Mobilapplikation
Lagra profildata
Webbapplikation

Burt

Webbapplikation

Diabol

Inga kategorier kunde utläsas

Kategoriseringsprocessen för användningsområden för MongoDB från det insamlade
datamaterialet resulterade i följande kategorier från de olika källorna (antalet förekomster av
en kategori presenteras efter varje kategori, de kategorier som inte har någon siffra efter sig
har endast förekommit en gång i datamaterialet):










Webbapplikation (3)
Mobilapplikation
Smart-TV-applikation
Webbsystem
Loggsystem
Lagra profildata
Lagra användardata
Ad-hoc (MongoDB används till diverse datahanteringsuppgifter inom verksamheten
utan att en tydlig planering av vilka områden det ska användas till finns).
Http-api

Nedan presenteras de kategorier som har kunnat urskiljas gällande motiveringar för att
använda dokumentdatabasen MongoDB. Rubriken ”Källa” i tabell 6.2 beskriver det
datamaterial från vilken kategorin har kunnat urskiljas ifrån och ”Motivering” är den kategori
för motivering som har kunnat urskiljas från datamaterialet. Underrubrikerna ”För” och
”Emot” för motiveringarna är ett sätt att särskilja de kategorier som kan beskrivas som
positiva motiveringar respektive negativa avrådanden till att använda MongoDB som kunnat
återfinnas i datamaterialet.
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Tabell 6.2. Kategorier för motivering till användning av MongoDB.

Källa

Manualer och
dokumentation

MongoDB Inc.

Accedo

Collectably

46Elks

Konsultföretag X

Motivering
För
Agil utveckling
GridFS
Hantera stora datafiler
Datalagring i dokument och kollektioner
Flexibilitet för datatyper
Snabb sökning
Replikering
Automatisk fail-over
Automatisk-sharding
Många drivrutiner för programmeringsspråk
För
Skalbar
JSON används
Lättanvänd
Frågespråk liknar programmeringsspråk
Agil utveckling
Hantera stora datamängder
Emot
Saknar typdefinition
För
Skalbar
Hantera ostrukturerad data
Hög tillgänglighet
Lätt att lära sig
Lättanvänd
Öppen källkod (Gratis)
Automatisk fail-over
Emot
Krav på konsistent data
Saknar transaktionssäkerhet
För
Bra dokumentation
JSON används
Naturlig datalagring
För
Bra överblick över databas
Hög tillgänglighet
Redundant databas
Replikering
Lättanvänd
Dynamisk datamodell
Emot
Omogna tredjepartsverktyg
För
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Startup

Burt

Diabol

Minskad planeringstid
Agil utveckling
Snabb uppstart
Lättanvänd
Lätt att lära sig
Emot
Krav på dataintegritet
Krav på transaktionssäkerhet
För
Dynamisk datamodell
Stödjer polymorfism
Emot
Krav på transaktionssäkerhet
För
Replikering
Automatisk fail-over
Lättillgänglig
Hög tillgänglighet
Bra dokumentation
Lätt att lära sig
Användarvänligt
Kompatibilitet
Emot
Krav på konsistent data
För
Snabb sökning med indexering
Bättre prestanda
Hantera stora datamängder
Hantera stora filer
Hantera ostrukturerad data
Bra dokumentation
Emot
Uppdaterade drivrutiner saknas
Saknar transaktionssäkerhet
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Kategoriseringsprocessen för att urskilja motiveringar till att använda dokumentdatabasen
MongoDB från det insamlade datamaterialet resulterade i följande kategorier samt antal
förekomster av dem från de olika källorna:



























Lättanvänd (4)
Agil utveckling (3)
Bra dokumentation (3)
Automatisk fail-over (3)
Replikering (3)
Lätt att lära sig (3)
Hantera stora datamängder (2)
JSON används (2)
Skalbar (2)
Dynamisk datamodell (2)
Hantera ostrukturerad data (2)
Många drivrutiner för programmeringsspråk (2)
Datalagring i dokument och kollektioner (2)
Frågespråk liknar programmeringsspråk
Minskad planeringstid
Öppen källkod (Gratis)
Användarvänlig
Redundant databas
GridFS
Hantera stora datafiler
Automatisk sharding
Stödjer polymorfism
Flexibilitet för datatyper
Snabb sökning med indexering
Bra överblick över databas
Naturlig datalagring

Kategorier som talar emot användningen av dokumentdatabasen MongoDB som kunnat
urskiljas ur det insamlade datamaterialet samt antalet gånger de förekommit är:







Brist på uppdaterade drivrutiner (2)
Krav på konsistent data (2)
Saknar transaktionssäkerhet (2)
Omogna tredjepartsverktyg
Krav på dataintegritet
Saknar typdefinition
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6.3 Urskiljande av teman
I figur 6.1 nedan presenteras de kandidater till teman för användningsområden som kunnat
urskiljas från de funna kategorierna. Temana är i figuren presenterade närmast titeln
”Användningsområden” till höger (i lila färg). Totalt kunde tre teman för
användningsområden urskiljas: Applikationer, Skalbara system och Användardata. Funna
kategorier som har använts för att urskilja teman är representerade i svart färg längst till höger
i figuren. Två kategorier var för specifika och har inte kunnat generaliseras till teman, dessa
var användning enligt Ad-Hoc och användning vid implementation av Http-api.

Figur 6.1. Teman för användningsområden för MongoDB.

Applikationer
Temat applikationer är en gruppering av kategorierna Mobilapplikation, Smart-TVapplikation och Webbapplikation. Mobilapplikation och Smart-TV-applikation kunde
urskiljas ur källorna med en förekomst vardera och kom från två intervjuade företag.
Webbapplikation togs upp som användningsområde i det insamlade datamaterialet vid tre
olika tillfällen. Detta gjorde att vi kunde se en gemensam nämnare i användning av MongoDB
för olika typer av applikationer. Även MongoDBs representant i den här studien nämnde olika
typer av applikationer som ett lämpligt användningsområde.
Skalbara system
Kategorierna Webbsystem och Loggsystem har genererat temat skalbara system. Ett visst
tolkande av resultaten i datainsamlingarna krävdes för att kunna placera de båda systemen i
den kontext som de beskrivits. De båda systemen beskrivs som system där stora variationer i
datamängder förväntas förekomma, framförallt genom en hög datainsättningsfrekvens (hur
ofta någon typ av data kommer att sparas till databasen). Denna beskrivning var till hjälp vid
genererande av detta tema som sammanför de båda skalbara systemen.
Användardata
Temat användardata motiveras av att det kunnat urskiljas två tydligt beskrivna
användningsområden som har med hantering av användardata att göra. De båda
användningsområdena beskrivs med kategorierna Lagra profildata och Lagra användardata.
Lagra profildata berör användningen av MongoDB som databas för olika typer av
verksamheter med tydligt avgränsade profiler men med potentiella variationer i data. I
sammanhanget där det beskrivs tas det upp olika filmdatabaser som exempel där en film
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representerar en profil och data som beskriver filmen kan förändras. Kategorin Laga
användardata berör hanterandet av användare i ett system men i övrigt beskrivs det med
snarlika egenskaper som för beskrivningen av profildata. Detta bidrog till att temat för
Användardata kunde formuleras.
I figur 6.2 nedan presenteras kandidater till teman för motiveringar för och emot att använda
dokumentdatabasen MongoDB som har kunnat formuleras med hjälp av insamlad empiri.
Presentationen av teman i figuren är som i figur 6.1 de som står på en gren närmast till höger
om titeln ”För” eller ”Emot” (i lila färg). Tio teman kunde urskiljas för att använda
dokumentdatabasen MongoDB. Dessa var: Enkelt frågespråk, Agil utveckling, Lättillgänglig,
Hög tillgänglighet, Flexibel för datavolym, Flexibilitet för struktur, Kompatibilitet, Bra
prestanda och Samla relaterad data. Två teman kunde hittas gällande motiveringar emot att
använda MongoDB. De båda temana var Problem och Krav. Kategorierna från föregående
steg i analysprocessen är representerade i svart färg till höger om de formulerade temana.

Figur 6.2. Teman för motiveringar för och emot att använda MongoDB.

Enkelt frågespråk
Temat Enkelt frågespråk rör de kategorier som funnits i den insamlade empirin som har
uttryckt att valet för att använda MongoDB berodde på att frågespråket var enkelt att arbeta
med. Frågespråket i MongoDB kan dels vara en driver som kopplar ihop det redan använda
programmeringsspråket med databasen och låter den hanteras med hjälp av det, dels med
standardspråket JavaScript, då den externa implementationen i dokumenten i MongoDB är
JSON.
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Agil utveckling
Kategorierna Minskad planeringstid respektive Snabb uppstart har formulerats som två olika
kategorier men berör nästan samma område. Området har formulerats som Agil utveckling
och handlar om de datakällor som har uttryckt att MongoDB kan användas för att minska den
initiala planeringstiden av databasen. Med hjälp av en reducerad inledande planeringsprocess
kan man komma igång med utvecklingsprocessen snabbare, vilket har beskrivits som en
motivering för användning av MongoDB i det insamlade materialet.
Lättillgänglig
MongoDB har i det insamlade datamaterialet vid flera tillfällen beskrivits som enkelt att
komma igång med och enkelt att ta till sig. Detta har bidragit till formuleringen av temat
Lättillgänglig, som alltså handlar om de motiveringar som beskriver MongoDB som en
databas som är enkel att få grepp om. Detta är t.ex. kategorier som Bra dokumentation,
Användarvänlig och Lätt att lära sig i kombination med funna motiveringar för användning av
den för att den är gratis.
Hög tillgänglighet
Flera källor har beskrivit att en anledning till att välja MongoDB är för att den erbjuder en hög
tillgänglighet. Några av dem har varit mer specifika beskrivningar av tekniska funktioner som
erbjuder detta såsom replikering eller automatisk fail-over. Anledningarna för detta
grupperades och hjälpte till att urskilja temat Hög tillgänglighet.
Flexibel för datavolym
Att MongoDB är flexibel för datavolymer har angivits som motiveringar till användning vid
flera tillfällen i den insamlade datan. Datavolymer gällande filstorlekar respektive mängd som
i antal datafiler har grupperats till samma tema. Motiveringar har varit att MongoDB kan
hantera stora datafiler och att databasen kan skalas upp horisontellt när kapaciteten för
mängden data i system behöver utvidgas. Även här har tekniska funktioner angivits för att
beskriva flexibiliteten i MongoDB gällande datavolymer såsom automatisk sharding.
Flexibilitet för struktur
MongoDBs flexibilitet för datalagringsstruktur har på olika sätt angivits som en motivering
till att använda databasen. De olika motiveringarna har kategoriserats som bl.a. Stödjer
polymorfism och Flexibilitet för datatyper. Kategorierna har grupperats till ett gemensamt
tema som beskriver den övergripande funktionaliteten MongoDB erbjuder gällande flexibel
datalagringsstruktur.
Kompatibilitet
Temat Kompatibilitet berör MongoDBs stöd för olika tekniker och programmeringsspråk. I
beskrivningen av temat Enkelt frågespråk beskrivs hur MongoDB använder en driver eller
programmeringsspråket JavaScript för att kommunicera mellan klient och databas. För det här
temat har motiveringar gällande ett bra stöd för många olika tekniker grupperats in och hjälpt
till att formulera samlingsnamnet Kompatibilitet.
Bra prestanda
De motiveringar som angivits bland källorna som beskrivit att MongoDB kan användas för att
uppnå bra prestanda och sökhastighet har grupperats till detta tema.
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Samla relaterad data
Detta tema berör likt temat Flexibilitet för struktur MongoDBs datalagringsstruktur. Vid flera
tillfällen i det insamlade datamaterialet har fördelarna med dokumenthantering tagits upp som
motiveringar för användning av MongoDB. Dessa motiveringar har grupperats och bidragit
till formulerandet av detta tema.
Problem
Motiveringar emot att använda MongoDB som beskrivit problem som finns med användandet
av databasen har grupperats in under detta tema. Exempel på kategorier som har bidragit till
detta temas urskiljande är kategorierna Brist på uppdaterade drivrutiner och Omogna
tredjepartsverktyg.
Krav
Olika krav har nämnts i studiens insamlade data som berör verksamhetskrav som motiverar att
inte använda databasen MongoDB. Dessa krav är t.ex. krav på konsistent data och krav på
dataintegritet och har bidragit till formuleringen av temat Krav.
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7 Temaanalys och diskussion med teoretisk referensram
I kapitlet diskuteras studiens funna teman genom att ställa dessa mot varandra samt mot den
teoretiska referensramen.

7.1 Applikationer och användardata
Applikationer har tagits upp som användningsområden för dokumentdatabasen MongoDB vid
flera tillfällen i den insamlade empirin. Temat Applikationer har genom analys av resultaten
kunnat formuleras som ett övergripande begrepp för olika applikationsområden som
behandlar ett begränsat område. De applikationsområden som MongoDB enligt deltagande
företag faktiskt har använts till är Smart-Tv-, webb- och mobilapplikationer. Även
representanten från MongoDB Inc. beskriver att MongoDB kan användas till olika typer av
applikationer. Tidigare genomförda studier som har undersökt området bekräftar att
MongoDB med fördel har kunnat användas som datahantering för mobilapplikationer
(Fotache & Cogean 2013).
Att MongoDB kan användas som databas för olika typer av applikationer säger dock inte
någonting mer specifikt om vilken typ av data som bör lagras i applikationen, eller vilken
representation den bör ha. Data som lagras i applikationer kan variera mycket beroende på
inom vilket användningsområde som applikationen är tänkt att användas. En mer specifik typ
av data som återkommande i det insamlade datamaterialet har beskrivits som lämplig för
MongoDB är användardata. Användardata har formulerats som det övergripande temat för
hantering och lagring av någon typ av profildata. Det har beskrivits i datamaterialet att
relaterade data har kunnat föras samman logiskt med hjälp av MongoDBs lagringsstruktur.
Lagringsstrukturen i dokumentdatabaser är semistrukturerade dokument (Kuznetsov &
Poskonin 2014) och man kan med denna struktur lagra användare i en applikation genom att
strukturera en användare per dokument.

7.2 Skalbara system
Skalbara system har i det insamlade datamaterialet kunnat urskiljas i två former, Loggsystem
och Webbsystem. De båda har gemensamt att de beskrivits som användningsområden inom
datahantering som har behov av att kunna skalas. Dokumentdatabasen är en databasteknik
som befinner sig inom området NoSQL (Kuznetsov & Poskonin 2014). NoSQL-databaser är
skalbara och partitionerbara till sin natur då de är distribuerade system (Jiang et al. 2014).
Skalning av databasen innebär horisontell skalning och görs genom att lägga till fler maskiner
till databassystemet och genom att i MongoDB använda sharding (Kuznetsov & Poskonin
2014).
Horisontell skalning nämns även av representanten från MongoDB Inc som en fördel när man
har ett system som varierar mycket i datavolym. Användningsområdena loggsystem och
webbsystem har i datamaterialet motiverat behovet av skalbarhet med att användarna
motiverat att de på sikt behöver kunna lagra stora mängder data. Loggsystemet behöver kunna
utöka lagringskapaciteten allt eftersom händelser lagras i databasen. Dagens ökande
datamängder gör att Webbsystem för sajter som Facebook och Google behöver hantera flera
hundra petabytes per månad (Chen, Mao & Liu 2014).

7.3 Agil utveckling, flexibilitet för struktur och samla relaterad data
Gällande teman för motivering till att använda MongoDB är ett exempel som kunnat
återfinnas bland datamaterialet att man vill tillämpa agila utvecklingsmetoder. En fördel med
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MongoDB gällande agila utvecklingsmetoder som beskrivits av intervjuade företag är att man
inte behöver lägga en lång tid på att planera databasen som ska användas i projekten. Detta
kan ha att göra med den flexibla strukturen på datalagringen som dokumentdatabaser
tillhandahåller (Kuznetsov & Poskonin 2014). Kuznetsov & Poskonin (2014) beskriver hur
dokumenten i dokumentdatabaser är semistrukturerade och inte behöver följa ett strikt
dataschema. Detta betyder att man inte behöver definiera vad som ska finnas i databasen
innan man använder den. Under användningen av databasen är strukturen dessutom
föränderlig och datatyper kan när som helst bytas ut mot ett nytt värde med en annan datatyp.
Detta innebär att utvecklingsprojekt som använder MongoDB kan bortse från den inledande
planeringsfasen som andra mer strukturerade databaser ibland kräver (Chen, Mao & Liu
2014) och man kan istället komma igång med utvecklingsarbetet snabbare.
Tittar man på hur datalagring har skett historiskt kan man se att de olika modellerna för
datalagring har gått mot att bli mer och mer avancerade i sin struktur (Bachman 1973,
Astrahan et al. 1976, Meier et al. 1994, Chen, Mao & Liu 2014). Populära
datalagringstekniker har hanterat data med den s.k. hierarkiska datamodellen (Meier et al.
1994), nätverksmodellen (Taylor & Frank 1976), relationsmodellen (Preger 2012) och till
viss del även med objektmodellen (Bancilhon 1996). Med dokumentdatabasen används
dokumentmodellen och data hanteras i den på ett mindre strukturerat vis (Jiang et al. 2014). I
en relaterad studie som genomförts har användandet av MongoDB vid lagring av
ostrukturerad data framlyfts som fördelaktigt framför en relationsdatabas eftersom
relationsdatabasen framförallt är konstruerad för att hantera strukturerad data (Fotache &
Cogean 2013).
Dokumentmodellen kan användas för att samla relaterad data inom ett system eller en
applikation. Detta kan göras genom att utnyttja de semistrukturerade dokumenten och den
flexibla strukturen som de erbjuder (Arora & Aggarwal 2013). Dokument kan även lagras
inuti andra dokument i MongoDB med s.k. inbäddade dokument. Detta har i det insamlade
datamaterialet nämnts som en motivering till att använda MongoDB då man t.ex. kan använda
dokumenten för att lagra användare i en applikation tillsammans med övrig relaterad
information om denne på samma logiska plats. Denna nämnda fördel kan även bekräftas av en
tidigare genomförd studie där data med en nära logisk relation lagras i dokumentstrukturen för
att göras mer överskådlig (Stević et al. 2015).

7.4 Lättillgängligt, enkelt frågespråk och kompabilitet
MongoDB beskrivs vid flera tillfällen i det insamlade datamaterialet som lättillgängligt och
lätt att lära sig. Representanten från MongoDB Inc. beskriver att MongoDB har blivit en
populär databas bland programmerare och nämner en anledning till det som är att
kommunikationen sker med JSON. JSON används ofta inom webbmiljöer och är en etablerad
programmeringsnotation (Kuznetsov & Poskonin 2014). Representanten beskriver att
programmerare är bekväma med att använda JSON för att kommunicera med MongoDB
eftersom de redan använder det i sitt övriga utvecklingsarbete. Att JSON används nämns även
som motivering till att välja MongoDB från andra företag i datamaterialet. En tidigare
genomförd studie har jämfört utförandet av vanligt förekommande frågor till databasen i
JSON respektive SQL (Arora & Aggarwal 2013). Resultatet för studien är att de båda
frågespråken kan utföra i stort sett samma uppgifter men att JSON saknar funktionalitet för att
skapa bestående aggregationer. JSON är implementerat i MongoDB men det finns
dokumentdatabaser som implementerat andra tekniker. T.ex. används ramverket REST till
databasen CouchDB för att ställa frågor till databasen (Kuznetsov & Poskonin 2014).

- 46 -

En annan motivering som tas upp i datamaterialet angående MongoDBs lättillgänglighet är att
det finns en gratisversion i öppen källkod (Ningthoujam et al. 2014). Denna motivering har
även dokumenterats i tidigare studier som en motivering för att börja använda MongoDB
(Ningthoujam et al. 2014). Under samma tema hamnar även de motiveringar som handlar om
att det finns mycket och bra dokumentation om MongoDB på internet. Dokumentationen och
de manualer som publicerats på MongoDBs hemsida är också gratis och bidrar till att
databasen blir lättillgänglig.
En tredje motivering för MongoDB som har med lättillgänglighet att göra är att den flera
gånger beskrivits som kompatibel med många tekniker. I dokumentationen om MongoDB tas
det upp att MongoDB har många drivrutiner som kan användas för att kommunicera via en
brygga mellan programmeringsspråket och databasen och därmed göra kommunikationen
enklare. Detta har även dokumenterats i en relaterad studie (Ningthoujam et al. 2014) som
beskrivit att MongoDBs stöd för olika programmeringsspråk är en motivering till att använda
den som databas. Kommunikationen beskrivs i dokumentationen kunna utföras med antingen
JSON eller med någon av dess drivrutiner eller med något tredjepartsverktyg som finns till
MongoDB.

7.5 Flexibilitet för datavolym och bra prestanda
Distribuerade databaser är flexibla för datavolymer genom användning av horisontell skalning
(Kuznetsov & Poskonin 2014). Kuznetsov & Poskonin (2014) beskriver att NoSQLdatabasen kan skalas horisontellt vilket innebär att data kan spridas ut på flera maskiner och
man kan på så sätt öka eller minska kapaciteten på databasen dynamiskt efter hur mycket data
man ska hantera. I MongoDB kallas processen för horisontell skalning för sharding och denna
kan utföras manuellt eller automatiskt av en intern process i MongoDB. Att sharding finns
inbyggt i MongoDB har varit en anledning till att välja MongoDB enligt det insamlade
datamaterialet. Sharding beskrivs i dokumentationen även ha en positiv inverkan på
prestandan i databasen. Denna inverkan på prestandan beskrivs även i teorin om horisontell
skalning (Armbrust et al. 2010). Genom att dela upp data på flera maskiner kan olika
”ansvarsområden” delas upp inom databasen vilket leder till att uppgifterna blir mer
begränsade för varje uppdelad del i databasen (Kuznetsov & Poskonin 2014).
I det insamlade datamaterialet beskrivs det att MapReduce och ett aggregationsramverk
används i MongoDB för att behandla beräkningar på stora mängder data. MapReduce
använder parallellisering för att utföra flera mindre uppgifter samtidigt och kan därmed
minska tiden på att utföra den övergripande uppgiften (Dean & Ghemawat 2008).
Respondenter från det insamlade materialet har även tagit upp indexering i MongoDB som en
motivering till att öka prestandan i systemen genom att använda MongoDB. Indexering
används för att katalogisera data i databasen så att det vid en framtida sökning ska gå
snabbare att hitta till rätt del i databasen (Kuznetsov & Poskonin 2014). Detta beskrivs kunna
fungera bra tillsammans med utförandet av sharding och databasen bör med dessa två tekniker
kunna hantera även stora mängder data på ett mindre krävande sätt än om de inte funnits.
Implementationen av GridFS i MongoDB har beskrivits av en respondent som en motivering
till varför de använde MongoDB. I dokumentationen beskrivs det att MongoDB strukturerar
dokument internt enligt BSON med en fältstorlek på max 16 mb (Membrey, Plugge & Hows
2014). När 16 MB överstigs av för ett datafält används GridFS. GridFS delar upp datafilen i
mindre delar och sprider ut dem i ett nätverk. Delarna för datafilen beskrivs med metadata och
kan på så vis samlas ihop till den fullständiga filen igen när den behöver hämtas (Qinghu et al.
2003). GridFS fungerar därför ungefär som databasens indexering och sharding men endast
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för en datafil (Qinghu et al. 2003, Kuznetsov & Poskonin 2014, Membrey, Plugge & Hows
2014).

7.6 Hög tillgänglighet
Respondenter i det insamlade datamaterialet har tagit upp replikering som en motivering till
att använda MongoDB som databas. Replikering handlar om att öka tillgängligheten för
databasen genom att sprida ut kopior av den på flera servrar (Özsu & Valduriez 2011). En
hög tillgänglighet innebär att dataförlust kan förebyggas och att databasen för detta inte måste
sluta fungera. Den distribuerade arkitekturen som NoSQL-databaser har bidrar till att det blir
enkelt att replikera och sprida ut databasen (Özsu & Valduriez 2011). Dokumentdatabaser
följer förhållningssättet BASE som säger att data ska vara tillgänglig, inte vara strikt
kontrollerat och att det behöver finnas en inkonsistensperiod (Pritchett 2008). BASE är en
kontrast till förhållningssättet ACID som garanterar att data alltid är kontrollerad och att det
inte ska finnas olika versioner av samma data i databasen (Pokorny 2013). I dokumentationen
över MongoDB som har samlats in beskrivs det att MongoDB använder en master-slave
propagering av förändringar i databasen för att minimera inkonsistensperioden (Kuznetsov &
Poskonin 2014). Master-slave propagering innebär att data förändras i en central del av
databasen och att de sedan propageras till replikerade noder i databasnätverket (Kuznetsov &
Poskonin 2014).
Kravet på tillgängligheten som en databas ska kunna leverera har ökat i takt med att nya
databastekniker som erbjuder denna möjlighet har dykt upp och blivit populära (Gilbert &
Lynch 2002). På 80-talet utvecklades prioriteringen av tillgänglighet från att databasen skulle
kunna användas 16 timmar om dygnet från måndag till lördag till att den skulle kunna
användas dygnet runt hela tiden (Haderle & Saracco
2013). Med NoSQL och
dokumentdatabaser ska den inte bara kunna användas varje dag i veckan, utan den ska heller
helst aldrig gå ner (Özsu & Valduriez 2011).

7.7 Problem
I det insamlade datamaterialet kan en del problem urskiljas med MongoDB som beskrivits
som motiveringar till att inte använda den som databas. Dessa problem är rörande de verktyg
som kan användas för att hantera databasen såsom drivrutiner till olika tekniker eller andra
tredjepartsverktyg som kan användas för att kommunicera med MongoDB. De olika
drivrutinerna och verktygen har vid återkommande tillfällen beskrivits som omogna eller
bristfälligt dokumenterade. De beskrivningar som rör omogna tekniker eller drivrutiner kan
härledas till att dokumentdatabasen och NoSQL är ett relativt nytt datahanteringsparadigm
(Kuznetsov & Poskonin 2014) och man kan i den insamlade dokumentationen se att
populariteten för MongoDB har ökat som mest de senaste tre åren. Detta kan vara en
bidragande faktor till att verktygen som används tillsammans med MongoDB uppfattas som
omogna. Verktygen för dokumentdatabaser har inte haft möjlighet att genomgå en lika lång
mognadsprocess som verktygen för t.ex. relationsdatabasen har haft möjlighet till.
Dokumentdatabaser kan sägas vara en ung teknik och MongoDB dök enligt dokumentationen
upp på marknaden 2007 (Hallock 2013, Kuznetsov & Poskonin 2014), i kontrast mot den
första relationsdatabasen som presenterades av IBM 1976 (Astrahan et al. 1976).

7.8 Krav
En annan motivering till att inte använda MongoDB som dykt upp vid återkommande
tillfällen i det insamlade datamaterialet har varit diverse krav som har ställts på
användningsområdet. Kraven gäller den lagringsstruktur som MongoDB tillhandahåller samt
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dess förhållande till transaktionssäkerhet. Dokumentdatabaser strukturerar data i
semistrukturerade dokument och kan därför inte erbjuda dataintegritet (Kuznetsov &
Poskonin 2014). Dataintegritet är ett exempel på vad som kan vara ett krav för en verksamhet
när valet a databas ska göras. En verksamhet som behöver kunna garantera att ett värde i ett
visst fält i databasen alltid kommer vara t.ex. en tio tecken lång kombination av siffror,
behöver en databas som innehar dataintegritet.
Vidare är kommer avsaknaden av transaktionssäkerhet i dokumentdatabaser från att de är en
del av de distribuerade systemen inom NoSQL (Pritchett 2008). Dokumentdatabaser har
målet att erbjuda hög tillgänglighet och detta hamnar i konflikt med att alltid kunna erbjuda
konsistent data enligt CAP-teoremet (Brewer 2012, Pokorny 2013). Motiveringarna emot att
använda MongoDB på grund av dessa ouppfyllda krav för verksamheten kan därmed
beskrivas som grundläggande designskillnader för databasstrukturen/arkitekturen. De gäller
därför inte specifikt MongoDB utan dokumentdatabaser och även NoSQL-databaser i stort.
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8 Slutsats
Kapitlet presenterar studiens slutsatser och kunskapsbidrag.
Studiens slutsatser har strukturerats efter samma ordning som studiens övergripande
frågeställning. Presentationen av slutsatserna har delats upp i att först presentera svaren på
studiens två delfrågor gällande det studerade fallet med dokumentdatabasen MongoDB.
Därefter presenteras slutsatser för studiens övergripande forskningsfråga tillsammans med det
kunskapsbidrag som resultatet av studien bidrar med inom området för datahantering.

8.1 Slutsatser fallstudie
Fallstudien har syftat till att svara på studiens två formulerade delfrågor gällande
dokumentdatabasen MongoDB. Den första delfrågan behandlar användningsområden för
MongoDB som företag har valt att tillämpa den för. Den andra delfrågan behandlar
motiveringar som ligger bakom valet att använda just MongoDB.
Slutsatser för fallstudiens två delfrågorfrågor presenteras nedan:
Användningsområden
Studien har visat att MongoDB används till applikationer eller skalbara system som har ett
behov av att hantera ostrukturerad data. Användandet av MongoDB för olika typer av
applikationer, såsom webbapplikationer, mobilapplikationer och Smart-TV-applikationer har
varit framträdande. Användardata har lyfts fram som ett område som MongoDB med fördel
kan användas för och det kan även vara så att användardata kan användas i olika typer av
applikationer. Användardata kan även användas i skalbara system såsom t.ex. webbsystem
som behöver kunna hantera en ökande mängd användare samt lagra de användarnas data.
Motiveringar
En motivering för användning av dokumentdatabasen MongoDB som studien har visat på är
företags vilja att tillämpa agila utvecklingsmetoder. Agila utvecklingsmetoder har beskrivits
som att fungera väl tillsammans med MongoDB då datalagringsstrukturen varken kräver
något initialt planeringsarbete eller omstruktureringsarbete vid förändringar i verksamheten.
Denna motivering måste dock vägas mot verksamhetens krav då studien också visat på att
datastrukturen i MongoDB inte kan garantera dataintegritet (Kuznetsov & Poskonin 2014).
Motivering nummer två till användning av MongoDB som den här studien har visat på är att
den anses vara lättillgänglig. Studien har visat att MongoDB tack vare en gratisversion
(Ningthoujam et al. 2014), kompatibilitet med många företags just nu använda tekniker
(Truică, Boicea & Trifan 2013, Kuznetsov & Poskonin 2014) och har ett bland
programmerare ansett enkelt frågespråk kan gå från diskussion till implementation relativt
smärtfritt. Denna bild har dock problematiserats då det framkommit att de verktyg som finns
för att hantera kommunikation med MongoDB inte alltid anses fungera väl. Detta kan
möjligtvis vara en mognadsfråga då tekniken inte databasen inte funnits så länge (Hallock
2013) och då användandet av MongoDB de senaste åren har ökat till att bli den 4:e mest
använda databasen kan detta vara någonting som åtgärdas i framtiden.
Studien har visat att det finns en vilja och ett behov av att hantera stora mängder data (Chen,
Mao & Liu 2014). Motiveringar för att använda MongoDB i det avseendet är att arkitekturen
är distribuerad och den kan därför enkelt skalas upp för att öka lagringskapaciteten
(Kuznetsov & Poskonin 2014). Den kan därmed även ”delas upp” för att förbättra prestandan

- 50 -

genom att dela upp ansvaret internt i databasen (Kuznetsov & Poskonin 2014). Utnyttjandet
av tekniker som GridFS gör det även möjligt att vara flexibel inför storleken på enskilda
datafiler (Hows et al. 2013, Membrey, Plugge & Hows 2014).
Kravet på att en databas ska vara tillgänglig har visat sig öka historiskt (Brewer 2012,
Haderle & Saracco 2013) och användare av MongoDB är inget undantag. Studien har visat
att en motivering för att använda MongoDB har varit att den kan replikeras enkelt (Özsu &
Valduriez 2011) och man kan på så vis undvika dataförluster och databaskrascher. Även
denna motivering måste vägas mot verksamhetens krav då fullständig datakonsistens inte kan
garanteras med dokumentdatabaser (Kuznetsov & Poskonin 2014).

8.2 Kunskapsbidrag
Studiens resultat är en beskrivning, grundad i teori och empiri, för vilka områden
datahantering med dokumentdatabaser används till. Studiens övergripande forskningsfråga
resulterar i dels nya vägledningar gällande vad dokumentdatabaser används till, dels vilka
motiveringar som ligger bakom valet att använda den typen av databaser. Nedan presenteras
studiens slutsatser gällande den övergripande forskningsfrågan.
8.2.1 Användningsområden
Studien har undersökt dokumentdatabasen MongoDB och tittat närmare på vilka
användningsområden denna används till av företag. Studiens resultat visar att
användningsområden som dokumentdatabaser används för kan sammanfattas som
applikationer eller skalbara system som har ett behov av att hantera ostrukturerad data.
Dokumentdatabasen kan även användas för hantering av användardata vilket kan vara en del
av både applikationer och skalbara system. Anledningen till att MongoDB kan användas för
de områdena har visats vara den arkitektur samt lagringsstruktur som används i databasen.
Dokumentlagringsstrukturen i MongoDB gäller även för dokumentdatabaser i allmänhet och
att databasen är distribuerad gäller för samtliga databaser inom NoSQL (Kuznetsov &
Poskonin 2014). Användningsområdena som fallstudien har resulterat i kan därför även
appliceras på användningen av dokumentdatabaser i allmänhet.
8.2.2 Motiveringar
Motiveringar gällande användning av dokumentdatabaser som studien resulterat i gäller
framförallt de motiveringar som inte är begränsade till databasen MongoDB. Motiveringar
som kan appliceras även på den övergripande databastekniken, dvs. dokumentdatabaser, är till
att börja med de motiveringar som rör hanteringen av datavolymer. Hanteringen av
datavolymer är inte specifik för MongoDB utan gäller även övriga dokumentdatabaser och
NoSQL-databaser eftersom de är distribuerade och kan skalas horisontellt (Kuznetsov &
Poskonin 2014). Bra prestanda som motivering kan dock inte generaliseras i sin helhet då
sharding är den teknik som beskrivs kunna möjliggöra detta. Sharding är en teknik som
används specifikt av MongoDB (Özsu & Valduriez 2011, Kuznetsov & Poskonin 2014).
Vidare är flexibiliteten för strukturen en motivering som kan lyftas och appliceras på
dokumentdatabaser i allmänhet eftersom det handlar om de semistrukturerade dokumenten,
vilket alla dokumentdatabaser tillhandahåller (Kuznetsov & Poskonin 2014). Detta gäller
därför även motiveringarna som handlar om agil utveckling och att man vill samla relaterad
data i databasen, då de också är fokuserade på själva lagringsstrukturen.
Studien har resulterat i motiveringar som handlar om att databasen ska ha en hög
tillgänglighet. Denna funktionalitet riktar sig mot möjligheten att använda replikering och är
inte specifik för MongoDB (Pokorny 2013). De motiveringar som handlar om att erbjuda en
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databas med hög tillgänglighet kan därför även ses som ett kunskapsbidrag gällande både
dokumentdatabaser och NoSQL-databaser som också är distribuerade system (Kuznetsov &
Poskonin 2014).
Den del av motiveringarna som studien resulterat i som behandlar diverse krav som kan
ställas på verksamheter, och som avråder från användning av MongoDB, beror på
grundläggande arkitekturskillnader i databasens uppbyggnad. Dessa motiveringar berör därför
även övriga databaser inom hela NoSQL-området. Motiveringarna emot att använda den
studerade tekniken anses därför inte som specifika för varken MongoDB eller
dokumentdatabaser. Dessa motiveringar till att inte använda den studerade tekniken kan
därför ses som kunskapsbidrag för området NoSQL-databaser.
För att tydliggöra slutsatserna ovan gällande MongoDB-specifika användningsområden och
motiveringar respektive mer generella arkitekturskillnader presenteras nedan tabell 8.1 som
kategoriserar studiens slutsatser med avseende på generaliserbarhet.
Tabell 8.1. Kategorisering av generaliserbarhet för studiens slutsatser.

Specifika för MongoDB

Dokumentdatabaser i allmänhet

Lättillgänglig
Enkelt frågespråk
Kompabilitet
Bra prestanda
Problem

Flexibilitet för datavolym
Flexibilitet för struktur
Agil utveckling
Samla relaterad data
Hög tillgänglighet
Krav
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9 Utvärdering
Kapitlet presenterar studiens utvärdering. Kapitlet inleds med en presentation av vald
utvärderingsmetod och går sedan vidare och diskuterar genomförande.

9.1 Utvärderingsmetod
Validitet beskrivs av Robson (2011) som ett mått på om resultatet för en genomförd studie
kan anses vara relevant och giltigt. Validiteten för en studie kan uttryckas som graden av
giltighet för det som skulle studeras gentemot det som faktiskt har studerats. Validiteten
innebär studiens övergripande sanningshalt och giltighet och Robson (2011) tar upp att det
framförallt finns tre parametrar som kan användas för att uppnå en hög validitet. Dessa
presenteras nedan.
 Den första är kredibilitet (även kallat intern validitet) som berör de delar av studien
där forskaren visar hur forskningen genomförts genom metodtransperens och visar att
datainsamlingen har skett från varierande källor för att visa på ett kritiskt
förhållningssätt.
 Den andra parametern handlar om objektivitet hos forskarna och hur data har tolkats.
Målet är att de tolkningar som har gjorts av transkriberingar och inspelningar inte på
något sätt ska ha färgats av oss som forskare utan skulle kunna undersökas av någon
annan som skulle komma fram till liknande resultat.
 Den tredje parametern behandlar studiens generaliserbarhet (även kallad extern
validitet) och är ett mått på hur väl studiens resultat kan överföras till kunskap inom ett
bredare forskningsområde.
Dessa tre mått är dock inte tillräckliga för att utvärdera en kvalitativ forskning med en
fallstudie enligt Darke, Shanks & Broadbent (1998), som tar upp följande riktlinjer för att
mäta kvaliteten på fallstudien:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fallstudien ska vara intressant.
Fallstudien måste visa upp en tillräcklig mängd bevis kring fallet.
Fallstudien bör vara komplett.
Fallstudien måste förhålla sig till alternativa perspektiv.
Fallstudien bör beskrivas på ett engagerande vis.
Fallstudien måste bidra till kunskap.

Samtliga ovanstående kriterier har tagits i beaktning vid utvärderandet av studien.

9.2 Reliabilitet
Studiens reliabilitet innebär den trovärdighet och tillförlitlighet som resultatet har. Vi har
tillämpat triangulering av data där vi jämfört datainsamlingar från olika källor mot varandra
och mot den teoretiska referensramen för att uppnå en godtagbar reliabilitet. Recker (2013)
beskriver att triangulering kan användas för att få en mer nyanserad översikt av ett fenomen
och att detta ökar tillförlitligheten och giltigheten för en studies forskningsresultat.
Studien tittar på ett dagsläge av användningen av dokumentdatabaser. Dokumentdatabaser är
ett område som är i utveckling och studien kan därför anses vara temporär. Detta sänker
tillförlitligheten för studien då man om till exempel fem år inte kan garantera liknande
resultat.
Recker (2013) menar att en studies tillförlitlighet handlar om huruvida
genomförandet av en upprepad studie resulterar i samma resultat. Studiens forskningsområde
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är dock ett område i utveckling med ett dokumenterat ökat intresse och studiens relevans
kunde därmed motivera genomförandet av studien.

9.3 Validitet
För att nå en god validitet och kredibilitet har vi transparent och tydligt redogjort för hur
forskningen har genomförts. Detta har vi gjort genom att detaljerat beskriva de
insamlingsmetoder och analysmetoder som har tillämpats. Transparens vad gäller urval av
intervjupersoner har också varit av stor vikt då de inte har kommit från slumpmässigt valda
företag. Intervjudeltagarna i studien kom från en intressegrupp på internet för den studerade
tekniken och att de skulle uttrycka partiska åsikter vid intervjutillfällena kunde därför inte
uteslutas.
Vi har genomgående under studiens olika insamlingsprocesser valt varierande källor. Vi har
även tolkat insamlade data objektivt med hjälp av transkriberingar från de inspelade
intervjuerna. Intervjuerna har därmed kunnat tolkas efter vad som verkligen har sagts.

9.4 Generaliserbarhet
Robson (2011) beskriver generaliserbarhet som ett mått på hur väl en studies resultat kan
överföras till kunskap inom ett bredare forskningsområde. Studien syftar till att undersöka
användningen av dokumentdatabaser och vi har tittat närmare på MongoDB. Detta val
påverkar studiens generaliserbarhet då man inte kan garantera att studiens resultat kan
överföras till kunskap för dokumentdatabaser i stort. MongoDB kan dock anses vara den bäst
lämpade fallstudien att genomföra inom användandet av dokumentdatabaser då det är den
som används mest. Det är dessutom en god representant för dokumentdatabaser eftersom den
innehar många av de typiska egenskaperna som karaktäriserar tekniken. Några exempel på
sådana egenskaper är dokumentlagringsstrukturen, partitionerbarhet samt fokus på hög
tillgänglighet, vilka alla är implementerade i MongoDB.

9.5 Utvärdering av fallstudie
Nedan utvärderas studien enligt Darke, Shanks & Broadbents (1998) riktlinjer för utvärdering
av fallstudier.
Den genomförda fallstudien är enligt de beskrivningar Darke, Shanks & Broadbent (1998)
presenterar både intressant och avgörande för den övergripande studiens resultat eftersom den
gör det möjligt att svara på studiens forskningsfråga. Fallstudien undersöker användandet av
den studerade tekniken genom att studera ett avgränsat konkret fall. Den genomförda
fallstudien belyser data från varierade källor, vilket stärker fallstudiens förmåga att presentera
tillräckligt med bevisning kring fallet. Det insamlade datamaterialet har relaterats till
existerande teori inom området och resultatet från fallstudien anses därför vara komplett.
Fallstudiens förhållande till alternativa perspektiv kan ifrågasättas. Detta beror på att urvalet
av respondenter i fallstudien är från en intressegrupp för den undersökta tekniken.
Bedömningen är att de därför möjligen kan ha en tendens att vara partiska i sina åsikter kring
dokumentdatabaser och MongoDB. Detta har vägts upp i analysfasen, där alla studiens olika
insamlade data har ställts mot varandra och mot teori för att kunna granskas med ett kritiskt
förhållningssätt.
I förhållande till kriteriet att fallstudien ska beskrivas på ett engagerande vis har vi kunnat
återge data från både dokumentation, intervjuer och läroböcker gällande fallet, vilket stärker
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denna utvärderingspunkt. Analysavsnittet för studien har även presenterats med fokus på
läsvänlighet genom användning av figurer och tabeller.
Fallstudiens resultat har bidragit till kunskap inom forskningsområdet genom att presentera
områden som denna relativt nya databasteknik (Hallock 2013, Kuznetsov & Poskonin 2014)
används till av företag, samt varför dessa har valt att använda den.
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10 Framtida forskning
Kapitlet tar upp exempel på framtida forskning inom områden som vi under studiens
genomförande har stött på och uppfattat som intressanta för vidare undersökning.
Ett förslag till framtida forskning är en studie som tittar närmare på hur olika företag har
lyckats bygga ut funktionalitet i dokumentdatabasen MongoDB med hjälp av egen utveckling.
Vi har under studiens gång stött på ett flertal behov gällande datahantering som har kunnat
lösas med hjälp av ”utbyggnad” av funktionalitet i MongoDB. Ett sådant exempel tas upp av
Tommy från konsultföretaget Diabol som beskriver hur det hos en kund hade upplevts att det
saknades transaktionsstöd i MongoDB, vilket ledde till att de hade byggt ut funktionaliteten i
MongoDB till att hantera det ändå. Vi har även sett ett exempel på en relaterad studie som
undersöker ett fall med att förbättra MongoDBs ”shardingprocess” med en ny algoritm kallad
”FODO” (Liu, Wang & Jin 2012). Ett förslag till en studie är att man kunnat undersöka
närmare vad företag har valt att utveckla baserat på MongoDBs egen funktionalitet och hade
kunnat vara både tekniskt och organisatoriskt intressant. På ett tekniskt plan hade en sådan
studie kunnat belysa området innovation inom databasutveckling och datahantering. Ur ett
organisatoriskt perspektiv hade det varit intressant som undersökning där man hade kunnat
jämföra några olika företag samt hur de arbetar med befintliga produkter i förhållande till
innovation.
En annan studie som vi ser hade varit intressant att genomföra med utgångspunkt i denna
undersökning är att om en femårsperiod titta på användningen av MongoDB igen med hjälp
av samma övergripande frågeställning som för den här studien. Man skulle då kunna se hur
utvecklingen av distribuerad datahantering med dokumentdatabaser och NoSQL har sett ut
under en längre period. Detta hade varit en särskilt intressant undersökning att genomföra då
dokumentdatabaser representerar en typ av datalagring som befinner sig i utveckling (DBEngines Ranking 2015).
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Bilaga 1: Intervjufrågor
1. Introduktion, berätta vad vår studie handlar om, vilka vi är.
2. Vad är det för organisation?
a. Hur många anställda är ni?
b. Vilka är era verksamhetsområden?
c. Vad är er produkt?
d. Vilka är er målgrupp?
3. Vem är du?
a. Vilket arbetsområde/ansvarsområde har du?
b. Vad har du för utbildning?
4. Vad var det som startade diskussionen om att använda MongoDB?
a. Var det nya förutsättningar?
b. Var det nya projekt?
c. Var det på grund utav problem med tidigare teknik?
5. Vad är det för typ av projekt som ni använt MongoDB för?
a. Hur många aktiva i projektet?
b. Varför valde ni att använda MongoDB i just det projektet?
c. Vilka resurser använde ni, dvs. hur ni hämtade information och kunskap?
6. Vem var drivande kring beslutet att införa MongoDB?
a. Programmerare som tyckte det verkade lättanvänt?
b. Vilka behövde övertygas?
7. Hur har användandet av MongoDB fungerat?
8. Hur många kommer i daglig kontakt med MongoDB i sitt arbete?
9. Vad har ni upptäckt för effekter med MongoDB?
a. Har ni stött på problem?
b. Har ni fått smidigare processgenomförande än tidigare?
c. Har det underlättat på något sätt?
10. Hur har attityden bland anställda till arbetet med MongoDB vart?
11. Vilka funktioner används mest?
12. Vad är mest positivt för MongoDB om du skulle rekommendera det till någon?
a. Vad är positivt med MongoDB?
b. Använder ni er uteslutande av MongoDB?
13. Vilka nackdelar finns för MongoDB?
a. När skulle du avråda någon från att använda MongoDB?
b. Är det några funktioner ni saknar?
14. Har det gått åt mycket tid till att utbilda anställda?
15. Har ni ångrat ert val att använda MongoDB?
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap.
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov.
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare
som mellan företag och utbildning.
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera,
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens ITbaserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god ITanvändning i företag och organisationer.
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad.
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab,
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling.
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