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Abstract 
The purpose of this study is to develop a taxonomy for database management systems 
(DBMS) that can simplify the choice of DBMS, when this usually can be a long and 
complicated process. The taxonomy classifies criteria of DBMS that are considered 
important in the literature of several articles. The work also shows a structured process 
to go from requirements to the choice of the DBMS in form of a score based system that 
uses the taxonomy and the management system’s ranking on different criteria. User 
choices and other mandatory information is taken into consideration by the process to 
represent the most suitable DBMS, without requiring time and advanced skills of the 
user. 
 

Sammanfattning 
Syftet med denna undersökning är att ta fram en taxonomi för databashanteringssystem 
(DBMS) som kan förenkla valet av DBMS, då det kan vara en lång och komplicerad 
process. Taxonomin klassificerar kriterier hos DBMS som anses viktiga i en 
litteraturstudie av flertalet artiklar. Arbetet visar även på en strukturerad process för att 
gå från krav till val av databashanterare i form av ett poängsystem som använder sig av 
taxonomin och DBMS rangordning på olika kriterier. Valprocessen tar ställning till de val 
och krav som användaren lämnat och slutligen tilldelas denne ett förslag, utan att kräva 
tid och avancerade kunskaper. 
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1 Inledning 
Tekniska produkter blir allt vanligare i vår vardag [1]. Inte enbart hemma, utan även på 
arbetet. Aldrig har datahantering av enorma datamängder varit så aktuellt, som till 
exempel diagnostik och molnlagring. Den ständiga uppkopplingen till Internet gör det 
möjligt att lagra bland annat bild, film och musik på hemsidor och få tillgång till det var 
man än befinner sig. All lagrad data förvaras i någon form av databas, som nästan alla 
företag och hemsidor är uppkopplade till, och hanteras av ett databashanteringssystem 
(DBMS). 
 
DBMS är ett mjukvaruverktyg som används för att organisera och strukturera data i en 
databas. En databas är platsen där all data sparas. Dess syfte är att erbjuda strukturering 
av data och att tillhandahålla lätt åtkomst till denna. DBMS jobb blir att strukturera, 
flytta, lägga till och använda all denna data i databasen. Några bland de mest kända 
DBMS är Oracle, PostgreSQL och Microsoft SQL Server. 
 
Valet av DBMS är inte alltid självklart, men viktigt. Det kan bero på företagets strategi, 
bland annat vilken plattform och språk som de anställda har erfarenhet av att använda. 
Målplattformens storlek kan också påverka valet av DBMS. Ska systemet vara inbyggt i 
till exempel en mobiltelefon, så krävs att utrymmet på systemet inte blir för stort. Alla 
dessa val och krav kan variera från varje individ och tillfälle. Det är därför inte lätt att 
veta vilken DBMS som ska användas i olika tillfällen, då det finns många parametrar att 
ta ställning till. Bland annat pris, prestanda, skalbarhet och säkerhet. Processen för att 
hitta en lämplig databashanterare, givet förutbestämda kriterier, är ofta komplext för 
större och mer kritiska system. Detta påvisas bland annat i en studie kring framtagandet 
av en lämplig DBMS för Ladok, Sveriges registreringssystem för högskoleresultat, där 
inte bara kostnad och säkerhet påverkade valet, utan även personalens tidigare 
erfarenhet [2]. 
 
För att underlätta den här processen syftar detta arbete till att ta fram en taxonomi över 
olika viktiga kriterier för val av DBMS och representera de i en organiserad form. En 
strukturerad valprocess kan underlätta framtida val för både företagsverksamhet och 
privat bruk, då samma process används för båda fallen. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att ta fram en taxonomi som kan förenkla valet av 
databashanterare. Arbetet leder fram till en strukturerad valprocess som indikerar 
vilken DBMS som är mest lämplig för användaren av processen. 
 
Taxonomins syfte i den här studien är att på ett generellt sätt klassificera och gruppera 
olika kriterier och funktioner som är avgörande vid val av DBMS. Den ska med andra ord 
tillåta användaren att göra olika val och ställa krav utifrån sitt systems behov. Slutligen 
används alla ställningstaganden i taxonomin för att åskådliggöra ett resultat som 
indikerar vilken som är mest lämpad för företaget eller användarens system. Målet med 
taxonomin är inte att en DBMS ska vara rankad högre än någon annan ifrån generell 
information, som till exempel på DB-Engines.com, utan istället ska de rangordnas utifrån 
specifika individuella krav från användaren av valprocessen. Alla DBMS har olika 
styrkor och de ska passa för just den enskilde i sammanhanget. Kräver användaren till 
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exempel ett stort skalbart system, som anses vara Oracles styrka, kommer det valet öka 
chansen för att användaren rekommenderas med just Oracle Database. Skulle 
användaren däremot vara i stort behov av ett billigare alternativ kan istället PostgreSQL 
föreslås. 
 
Frågor som besvaras i studien är följande: 
 

1. Vilka är de viktigaste kriterierna som måste beaktas när man väljer en DBMS? 
 
Egenskaper som anses vara viktiga för DBMS kommer ligga till grund för jämförelser och 
val som görs längre fram i arbetet. Saknas egenskaper som användare anser viktigt eller 
etablerade databasföretag kräver kan studiens kvalité drastiskt försämras. 
 

2. Hur rangordnas de utvalda DBMS till de viktiga kriterierna? 
 
Det vill säga hur varje DBMS förhåller sig till varje specifikt kriterium som anses vara 
viktigt, samt kartlägga vad som bedöms vara dess styrkor och svagheter för att sedan 
rangordna dem på varje kriterium. 
 

3. Vilket tillvägagångsätt är lämpligt att använda vid urvalsprocessen för att gå från 
krav till val? 

 
Användaren av urvalsprocessen kommer, utan vetskap om DBMS egenskaper, ställa 
krav utifrån sitt systems behov. Dessa krav kommer, tillsammans med taxonomin, leda 
fram till det mest lämpade valet av DBMS genom en strukturerad metod. 

1.2 Begränsningar 
En taxonomi över alla viktiga kriterier för DBMS skulle bli alldeles för stor och komplex 
och därför kommer studien enbart involvera några av de allra mest viktiga kriterierna, 
samt ett urval av de mest kända DBMS. För att undersöka vilka databashanterare som är 
mest intressanta så har sex stycken av de mest kända valts ut. Av dessa kommer fyra 
stycken att användas i studien för att paras ihop med kriterierna och funktionerna som 
representeras i taxonomin. Fyra stycken ansågs vara ett lämpligt antal för att studien 
inte ska bli för stor, men tillräckligt för att kunna jämföra och ställa dem mot varandra. 
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2 Bakgrund 
I följande kapitel finns information som ska bygga upp kunskapsnivån. Handledning som 
kan vara bra att veta innan studien som bland annat vad en databas, databashanterare 
och taxonomi är för någonting. 

2.1 Vad är en databas? 
En databas är en samling information som är strukturerad och organiserad. Den ska 
kunna lagra stora datamängder som enkelt kan nås, ändras, läggas till och uppdateras. 
Det kan vara allt ifrån användare på en hemsida till bild och film. Är du till exempel en 
registrerad användare på Facebook, så är din information och data lagrad i deras 
gigantiska databas. 
 
Definitionen av vad som är en bra databas är helt upp till kunden, slutanvändaren, 
administratörerna och förvaltningen. Det finns dock några mer generella och allmänna 
punkter som kan avgöra vad som är bra för en databas. Framför allt nämns följande tre 
punkter i ”Database Systems - The Complete Book” [3]: 
 

 Ha minimerad mängd redundanta data som lagras 
 Data är korrekt 
 Logiskt strukturerad 

 
Databasers logiska struktur och hur dess data organiseras beror på datamodellen. Den 
mest populära datamodellen är relationsmodellen, som är ett sätt att hantera data med 
hjälp av en struktur i form av en tabell med rader och namngivna kolumner [4]. En 
annan populär variant på relationsmodellen är en objekt-orienterad databasmodell. Den 
använder objekt som innehåller lagrade värden för att bygga data, istället för relationer 
som relationsmodellen gör. 
 
För att databassystemet ska vara effektivt och strukturerat krävs program som hanterar 
det. Dessa mjukvaruprogram är databashanterarsystemen (DBMS). 

2.2 Databassystem 
Ett databassystems (DBS) syfte är att uppnå en så organiserad samling data som möjligt. 
Det görs tillsammans med lämpliga verktyg och applikationer som underlättar 
bearbetningen och tillgången till all data och information. Systemet ska dessutom 
underlätta för flera användare att få tillgång till hårdvara, mjukvara och data. Får inte 
blandas ihop med DBMS som är programvaruverktyg som används för att lagra och 
manipulera data. Eller databas som är platsen där all data lagras. Databassystemet 
inkluderar databasen, databashanteraren och verktygen. Exempel på ett databassystem 
visas i Figur 1, där användaren interagerar med applikationsprogrammen, som befinner 
sig i DBS, som i sin tur tillåter DBMS att hantera transaktioner och data. Slutligen 
genomförs åtgärden i databasen. 
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Figur 1 – Databassystem 
Hämtat från “Holowczak.com” 

2.3 Databashanterare 
En databashanterare, eller databashanteringssystem (DBMS), används för att skapa, 
hämta, uppdatera och hantera stora mängder data på ett systematiskt och effektivt sätt i 
en databas. Det är en systemprogramvara som kan beskrivas som databasutvecklarnas 
verktyg för att strukturera sin databas. Den ska säkert bestå under långa tidsperioder 
och fungerar i huvudsak som ett gränssnitt mellan databasen och databasanvändaren 
eller tillämpningsprogrammet. Data kan dessutom manipuleras och läsas med hjälp av 
en DBMS. Dessa system klassificeras som en av de mest komplexa typerna av 
programvara [3]. 
 
En DBMS har stor funktionalitet för att uppfylla de önskvärda egenskaperna hos en 
databas. Framförallt uppfyller de databasens mål att ha en minimerad mängd 
redundanta data som lagras och att all data är korrekt genom följande: 
 

 Redundanta data är ett problem eftersom dubbletter i databasen tar onödig plats. 
DBMS kontrollerar redundanta data genom att ha en centraliserad databas. Trots 
att en centraliserad databas undviker redundanta data, betyder inte det att alla 
dubbletter elimineras. 
 

 Integritet av data innebär att all data i databasen alltid är korrekta, då felaktig 
information inte kan läggas till i överhuvudtaget. Integritet kan verkställas 
genom möjligheten av att definiera restriktioner i databasen. 

2.3.1 Samtidighet (Concurrency) 
En viktig egenskap som krävs av de flesta databashanterare är att ha stöd för flera 
användare samtidigt. Ett problem som då kan uppstå är att flera användare försöker 
komma åt samma data samtidigt, vilket kan störa databashämtning och uppdateringar 
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för andra [5]. Standardlösningen för det här problemet är en så kallad tvåfasig-låsning, 
”two-phase locking”, som kan blockera, eller låsa, andra transaktioner från att komma åt 
samma data under sessionen. Det är viktigt då det garanterar serialisering genom att 
förhandlingsprotokoll genomförs sekventiellt, utan överlappning, när de körs samtidigt. 

2.3.2 Databasindex 
Mängden data i en databas kan bli mycket stor, till exempel är det inte ovanligt med 
databaser i tera- eller petabytestorlek, vilket kan leda till långsamma sökningar i 
databasen. Databasindexering är en metod som används för att snabba upp sökningar i 
större databaser. Den ökar sökhastigheten genom att index, en datastruktur, lagrar 
värden som talar om vart data finns lokaliserad i databasen. Genom att använda 
databasindexering kan databasen skala bättre, men det kan påverka hastigheten 
negativt i framförallt mindre system. 
 
Databasindexering är alltså ett sätt att sortera ett antal poster på flera fält i databasen. 
Att skapa ett index på ett fält i en tabell skapar en annan datastruktur som håller detta 
värde, samt en pekare till posten som den avser. Den här indexstrukturen sorteras, 
vilket tillåter att binära sökningar utförs på den. Vilket kan snabba upp söktiden i stora 
system. 
 
Nackdelen med indexering är att de kräver mer utrymme på disken, eftersom index 
lagras tillsammans med posterna i tabellen. Det gör att filen snabbt kan nå 
storleksgränserna för det underliggande filsystemet om många fält inom samma tabell 
indexeras. Det här kan lätt bli ett problem i större system som inte har bra stöd för 
skalbarhet, då de framförallt kan sakna utrymmet. Tvärtom kan index också bli ett 
problem för små system som stödjer stor skalbarhet eftersom det istället skulle leda till 
ett slöseri med lagringsutrymmet. Det vill säga att det i små system inte krävs 
indexering för att sökningen ska gå snabbt, men istället kritiskt i större system för att 
drastiskt minska åtkomsttiden. 

2.4 Ett urval av DBMS 
De DBMS som listas här representerar ett urval av alla de databashanterare som idag 
existerar. Urvalet är valt för att ge en bild av den stora variationen av egenskaper olika 
databashanterare har. Microsoft SQL Server, Oracle och IBM DB2 är tre av de största 
relations-databashanterarna, när det gäller användning av gigantiska system som kräver 
stor skalbarhet. MySQL och PostgreSQL är populära och används i system något mindre 
än de ovanstående tre. De är ofta relaterade till webbapplikationer. SQLite är liten och 
används oftast vid inbäddning av applikationer som har mindre utrymme att utnyttja. 

2.4.1 MySQL 
MySQL är en RDBMS. Den har öppen källkod, men versioner med kommersiella licenser 
med utökad funktionalitet finns tillgängligt, och utvecklades ursprungligen för att 
hantera stora databaser mycket snabbare än befintliga lösningar och har med framgång 
använts i mycket krävande produktionsmiljöer i flera år [6]. MySQL används vanligen i 
webbapplikationer tack vare sin snabbhet, framförallt i system som har fler läsningar än 
skrivningar. 

2.4.2 PostgreSQL 
PostgreSQL är en RDBMS med öppen källkod [7]. Den stödjer ett stort antal 
serveroperativsystem och innehåller klassfunktioner för transaktionstillförlitlighet för 
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att stödja höga belastningar som inträffar samtidigt [7]. PostgreSQL används vanligen i 
webbapplikationer, men inte tack vare sin snabbhet. Den är relativt långsam vid låga 
samtidighetsnivåer, men skalar väl med ökande belastning. 

2.4.3 Microsoft SQL Server 
SQL Server är en RDBMS utvecklad av Microsoft [8]. Den kräver kommersiell licens och 
använder Windows som serveroperativsystem [9]. Det är en säker, skalbar 
databasplattform som har allt inbyggt enligt Microsoft [10]. Används i stora system där 
skalbarhet, premier support och säkerhet är viktigt. 

2.4.4 Oracle Database 
Oracle Database är en ORDBMS utvecklad av Oracle Corporation [11]. Den använder en 
arkitektur som snabbt kan konsolidera många databaser och hantera dem som en 
molntjänst [11]. Licensen är för kommersiellt bruk, men det finns en begränsad 
gratisversion [9]. Används i mycket stora system där skalbarhet, support och säkerhet 
är viktigt. 

2.4.5 IBM DB2 
IBM DB2 används för kommersiellt bruk [9]. Den är optimerad för att leverera hög 
prestanda och minimera kostnader. Enligt IBM är DB2 en flexibel, skalbar och tillförlitlig 
DBMS för alla storlekar på organisationer [12]. Används vanligen i stora system över 
flera plattformar där skalbarhet och tillgänglighet är viktigt. 

2.4.6 SQLite 
SQLite är ett filbaserat, fristående databassystem som skapas och bäddas in i 
applikationer. Det kan dock inte användas som en stor databasersättare i en 
fleranvändarmiljö. SQLite har öppen källkod på en offentlig domän. Det är en RDBMS 
som ursprungligen släpptes under 2000. SQLite utformades för att applikationer på ett 
praktiskt sätt ska kunna hantera data utan overhead som ofta kommer med dedikerade 
RDBMS. Förutom att SQLite är gratis har den rykten om att vara modifierar, bärbar, lätt 
att använda, kompakt, effektiv och pålitlig [13]. 

2.5 Vad är en taxonomi 
Vetenskapen om namngivning, beskrivning och klassificering lades till grund av Carl von 
Linné som var en av de sex grundarna av Kungliga Vetenskapsakademien [14]. Inom 
biologi används begreppet taxonomi vid identifiering, beskrivning och ordning av 
organismer och arter i undergrupper [15]. Generellt sätt handlar taxonomi om de lagar 
och principer som används vid klassificering av saker och begrepp [16]. 
 
Taxonomin i den här studien klassificerar de egenskaper hos DBMS som är av vikt när 
man ställer krav på databassystemet. Viktig notering är att valens tyngd inte är utsedda 
ifrån generell information, utan de rangordnas utifrån användarens behov i form av 
prioritering. 

2.6 Feature Diagram 
Feature Model är ett hierarkiskt diagram med en ordnad uppsättning av egenskaper, så 
kallade features [17]. Ett Feature Diagram, eller feature-diagram, är en grafisk 
representation av Feature Model där de representeras i from av träd. Primitiva 
egenskaper är löv och sammansatta egenskaper är inre noder. Sammankopplingarna 
mellan egenskaperna betecknas med olika relationssymboler, se Figur 2. 
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Figur 2 - Feature-diagrams relationssymboler 

Ett feature-diagram beskriver visuellt ett objekt och dess underordnade funktioner. Det 
vill säga att till exempel en e-handel skulle kunna framstå som ett objekt som kräver en 
katalog, betalning och säkerhet och kan ha den valfria funktionen sök. Betalning kan ske 
via banken eller kreditkort. Säkerheten är antingen hög eller standard, men inte båda. 
Detta visas i Figur 3 som ett feature-diagram-exempel. 
 

 
Figur 3 - Exempel på ett feature-diagram över en e-handel. 
Hämtat från ”Wikimedia.org”. 
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3 Metod 
I det här arbetet finns tre olika frågeställningar och det finns en metod för var och en av 
dessa. 

3.1 Frågeställning 1: 
Vilka är de viktigaste kriterierna som måste beaktas när man väljer en DBMS? 

Den första frågeställningen inleds med en litteraturstudie av artiklar. Utifrån den ska 
alla utstående kriterier listas och rangordnas. Framförallt med anledning till att enbart 
de viktigaste kriterierna ska användas i taxonomin, men även för att begränsa storleken 
på arbetet. Taxonomin ska på ett grafiskt och strukturerat vis representera de viktigaste 
kriterierna i form av ett feature-diagram. 
 

1. Litteraturstudie 

a. Lista kriterier 

b. Rangordna kriteriers viktighetsgrad 

c. Urval av de viktigaste kriterierna 

2. Klassificera kriterierna i en taxonomi och representera grafiskt i ett feature-

diagram 

3.2 Frågeställning 2:  
Hur rangordnas de utvalda DBMS till de viktiga kriterierna? 

Frågeställning två besvaras genom att först göra ett urval av DBMS. Det görs genom att 
välja några av de mest kända hanterarna som anses ha någorlunda skilda styrkor och 
svagheter, utifrån en mindre förstudie. Varje specifik DBMS i urvalet studeras och 
granskas gentemot de viktiga kriterierna. Slutligen rangordnas de till varje individuellt 
kriterium för att kunna urskilja deras styrkor och svagheter från varandra. 
 

1. Göra ett urval av DBMS 

2. Studera respektive DBMS 

3. Rangordna DBMS gentemot varje viktigt kriterium 

3.3 Frågeställning 3:  
Vilket tillvägagångsätt är lämpligt att använda vid urvalsprocessen för att gå 
från krav till val? 

För att besvara den tredje och sista frågeställningen krävs att finna lämplig metod för att 
från användarens krav leda fram till det mest lämpade valet av DBMS. Genom att 
applicera en mindre fallstudie i ett industriellt fall, finns möjligheten att såväl testa som 
att verifiera taxonomin och urvalsprocessen. 
 

1. Ta fram en lämplig metod för urvalsprocessen 

2. Applicera en mindre fallstudie i ett industriellt fall 

3. Utvärdera urvalsprocessens giltighet 
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4 Resultat 
Det förväntade resultatet i den undersökningen är en taxonomi som har som mål att ta 
fram den mest lämpade DBMS för företag och privatpersoner för att utnyttja deras 
system till dess fulla potential. 

4.1 Kriterier vid val av DBMS – En litteraturstudie 
För att ta reda på vilka kriterier och egenskaper som är viktiga vid val av DBMS krävs en 
kartläggning av olika vetenskapliga studier och fallstudier. De egenskaper som anses 
mest viktiga bör vara de gemensamma nämnarna i studier som tar sig an viktiga 
kriterier i en databashanterare. Alla artiklarna i studien diskuterar DBMS och dess 
kriterier som de anser vara viktiga och/eller varför de är väsentliga för 
databashanteringssystem. 

4.1.1 Tillvägagångssätt 
Litteraturstudien görs genom läsning av både publicerade vetenskapliga artiklar och 
”best practice”-artiklar. Genom användning av ”Google Scholar”, en sökmotor för 
vetenskapliga artiklar, kan konstateras att arbeten liknande den här studien är få. 
Endast två enstaka vetenskapliga artiklar är relevanta, där enbart en av dessa kan 
nyttjas då den andra, skriven 1972, anses föråldrad. Studien utökas och tar ställning till 
andra källor, fallstudier, studentarbeten och artiklar skrivna av personer med tidigare 
erfarenhet till ämnet. 

4.1.2 Om artiklarna 
Då det saknas moderna vetenskapliga studier inom området krävs att litteraturstudien 
utvidgas. Komplement är hemsidor där man måste vara kritisk till vad som är åsikter 
och fakta. Ett begränsat antal artiklar studeras och samtliga i urvalet anses trovärdiga 
baserat på författarnas tidigare och nuvarande erfarenheter inom området. 

4.1.3 De ingående artiklarna 
[2] ”Beslutsunderlag för val av databashanterare i det nya Ladoksystemet” är en 
vetenskaplig rapport som presenterar studie och tankegång för att välja Ladoks nya 
DBMS. 
 
Författare: Ulrika Ringeborn, Objektägare-IT – Ladok. 
 
Identifierade kriterier: 

 Utveckling 

 Kostnad 

 Erfarenhet 

 Licens 

 Support 

 
[18] “Choosing a Database for Analytics” publicerades på Segment under kategorin 
blogg. 
 
Författare: Stephen Levin, arbetade som ledande dataanalytiker på ”Think Analytically”, 
när artikeln skrevs. 
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Identifierade kriterier: 
 Datatyp 

 Skalbarhet 

 Data Access 

 
[19] “Top 10 considerations when choosing a Database Management system” 
presenterar en top 10-lista på vad man ska tänka på vid val av DBMS. 
 
Författare: Tom Eburne, chef för ”Insight and Analysis” när skrev och publicerade sitt 
arbete på Datahq. 
 
Identifierade kriterier: 

 Användarvänlighet 

 Säkerhet (skydd och återställning) 

 Support 

 Utveckling 

 Data Integration (eller dataintegration) 

 Skalbarhet 

 Kostnad 

 Hosting 

 
[20] “Choosing a database management system” är en artikel presenterad på IBM:s 
hemsida. Den förklarade varje kriterium utförligt. 
 
Företagsförfattare: IBM. 
 
Identifierade kriterier: 

 Användarvänlighet 

 Erfarenhet 

 Plattform 

 Säkerhet (skydd och återställning) 

 Data Access 

 Support 

 
[21] “How to choose database”. I artikeln lyfts en mängd olika punkter fram där han 
kortfattat beskriver varför varje enskild egenskap han valt är viktig i en DBMS. 
 
Författare: Gints Plivna, systemanalytiker på ”Rix Technologies Ltd” och har erfarenhet 
av att arbeta med Oracle sedan 1997. 
 
Identifierade kriterier: 

 Datatyp 

 Skalbarhet 

 Data Access 

 Säkerhet (skydd och återställning) 
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 Kostnad 

 Plattform 

 Support 

 Licens 

 
[22] “Advantages and functions of DBMS” är en kortfattad version av ”Database 
Management System”, uppladdad på wordpress.com. Artikeln delar intressant 
information som verkar stämma överens med vad liknande artiklar beskrivit. 
 
Författare: Den här artikeln anses som den svagaste referensen i rapporten, då det 
saknas information om författaren eller företaget som givit ut den. 
 
Identifierade kriterier: 

 Data Access 

 Dataintegration 

 Säkerhet (skydd och återställning) 

 Erfarenhet 

 
[23] “Functions of a DBMS”, förklarar utförligt med text och bild ansedda viktiga delar i 
en DBMS i form av en presentation. 
 
Författare: A. Schwarzkopf, “The University of Oklahoma”. 
 
Identifierade kriterier: 

 Säkerhet (skydd och återställning) 

 Dataintegration 

 Data Access 

 Användarvänlighet 

 Utveckling 

 
[24] “What are the Functions and Service of DBMS” är en kortfattad artikel som 
förklarar vilka egenskaper som är viktiga och varför. 
 
Författare: Dinesh Thakur, grundaren av “Computer Notes och “Technology 
Motivation”. 
 
Identifierade kriterier: 

 Säkerhet (skydd och återställning) 

 Data Access 

 Användarvänlighet 

 Datatyp 
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4.1.4 Beskrivning av kriterier 
I varje enskild artikel kan samma sak diskuteras fast med olika namn eller ord. Av den 
anledningen görs mer generella namn för kriterierna där de kategoriseras och beskrivs 
nedan. 
 
Utveckling innefattar bedömning av produktens långsiktiga överlevnad. Även fortsatta 
uppdateringar av DBMS kan tillhöra kategorin ”utveckling”. 
 
Kostnad innebär inte bara kostnad för licensen vid köp av databas och DBMS, utan 
också underhållet. Hur viktigt det är att hålla ner kostnaden i fortsättningen av arbetet. 
 
Support är enbart kontaktsupport. Det vill säga om företaget har frågor angående 
tekniska problem eller liknande, så är det möjligt att kontakta och få hjälp av 
databasföretagets kundservice. 
 
Datatyp menar artiklarna att det är viktigt att välja DBMS utifrån vad för typ av data 
man tänkt lagra i databasen. Text, binär eller annan specifik datatyp. 
 
Skalbarhet är möjligheten för databasens storlek att öka. Den får inte vara begränsad 
till en liten storlek, även om den troligen kommer vara liten i början av projektets gång. 
 
Data Access går under hastighet att nå data i databasen, samt fleranvändarstöd. Vilket 
är system som kan användas av flera användare samtidigt, vilket då också involverar 
datasamtidighet. 
 
Användarvänlighet menar hur bra och enkelt systemet är att jobba med. Under denna 
kategori hör även användargränssnitt, hur DBMS-verktyg är grafiskt designat, samt hur 
smidigt systemet är att sätta upp och få igång. 
 
Erfarenhet syftar på tidigare erfarenhet av någon av de presenterade DBMS. Har 
användaren god erfarenhet av en databashanterare kan det väga mycket vid val av 
DBMS. 
 
Säkerhet (Skydd) är databashanterarnas försvar mot intrång, så som hackning. Det 
sköts i form av bland annat autentisering och kryptering. Under den här kategorin ingår 
även privilegier av vem som har tillgång till vad. Dataoberoende kategoriseras också 
under skyddssäkerhet som menar att lagrade data bör hållas separat från programmen 
som använder det. 
 
Säkerhet (Återställning) syftar på möjligheten att återvinna data som försvinner vid 
eventuella fel och kraschar. Det ska finnas loggar och en eller flera säkerhetskopior av 
systemet för säkerhetens skull. 
 
Data Integration beskriver processen där data hämtas och kombineras som en 
inkorporerad struktur. Det tillåter olika datatyper att slås samman med användare, 
organisationer och liknande. Tillämpningsprogram bör inte heller visa för mycket 
detaljer vid datarepresentation och lagring. DBMS kan dölja dessa överflödiga detaljer 
[22]. 
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Hosting menar vetskapen om vart databasen är placerad (fysiskt). Det anses viktigt 
bland annat för att kunna få eventuell hjälp snabbt vid tekniskt fel, samt för att veta om 
man själv kommer stå för kostnaden att hålla servern igång. Till exempel kan servern 
vara placerad på företaget, i en annan stad eller ett annat land. 
 
Plattform syftar till systemets miljö. Det vill säga operativsystem, enhet, 
programmeringsspråk och eventuellt hårdvaruarkitektur. För att undvika extra arbete 
är det viktigt att ta reda på vilken miljö som systemet ska stödja nu och i framtiden. 
 
Licens menar vilka typer av licenser som finns tillgängligt för en specifik DBMS. 
Begränsad gratisversion, helt gratis eller Enterprise till exempel. Möjlighet till utökad 
funktionalitet ingår också i licens. 
 
I Tabell 1 visas hur de olika egenskaperna fördelats mellan artiklarna. Data Access anses 
viktigast medans ”hosting” är mindre viktig för de utvalda källorna i den här studien. 
 
Tabell 1 - Fördelning av kriterier mellan artiklar. 

 
[2] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] 

Utveckling x 
 

x 
 

x 
   Kostnad  x 

 
x 

     Support x 
 

x x x 
   Datatyp 

 
x 

  

x 
  

x 

Skalbarhet 
 

x x 
 

x 
   Data Access 

 
x 

 
x x x x x 

Användarvänlighet 
  

x x x 
 

x x 

Erfarenhet x 
  

x 
 

x 
  Säkerhet (Skydd) 

  

x x x x x x 

Säkerhet (Återställning) 
  

x x x x x x 

Data Integration 
  

x 
  

x x 
 Hosting 

  

x 
     Plattform 

   

x x 
   Licens x 

   

x 
    

4.1.5 Val av kriterier 
Tanken att välja ungefär hälften av egenskaperna som anses viktiga enligt artiklarna är 
för att begränsa storleken på arbetet. De kriterierna som nämns av flest artiklar är 
självklara, det vill säga där gemensamma nämnaren är på fler än tre artiklar, se Figur 4. 
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Figur 4 - Fördelning av kriterier mellan artiklar. 

Dessa kriterier är säkerhet (återställning och skydd), användarvänlighet, data access, 
skalbarhet och support. Däremot får inte listan bli alldeles för begränsad. Av den 
anledningen väljs ytterligare två bland de som nämns i tre av artiklarna: 
”dataintegration”, erfarenhet, datatyp, kostnad och utveckling. Här anses kostnad och 
utveckling som de mest lämpade kriterierna. Dels för att datatyper kan variera i en 
databas, och dels för att kriteriet utveckling har som mål att undvika val av DBMS som 
kan sluta stödjas under projektets gång. Kostnad anses mer viktigt än dataintegration 
eftersom att om det saknas möjlighet att införskaffa en DBMS (trots att den har 
dataintegration), så finns det ingen anledning att anse det som ett lämpligt val. 
Taxonomin i den här studien tar dock enbart ställning till licenskostnaden, då det finns 
för många faktorer som påverkar underhållskostnaden. Erfarenhet anses närmre 
företagets preferens än viktig egenskap vid ett generellt val av DBMS. Den slutgiltiga 
listan över viktiga kriterier är följande: 
 

1. Data Access 

2. Säkerhet (Återställning) 

3. Säkerhet (Skydd) 

4. Användarvänlighet 

5. Skalbarhet 

6. Support 

7. Kostnad 

8. Utveckling 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Utveckling

Kostnad

Support

Datatyp

Skalbarhet

Data Access

Användarvänlighet

Erfarenhet

Säkerhet (Skydd)

Säkerhet (Återställning)
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Hosting

Plattform

Licens

Kriterier
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4.2 Taxonomi vid val av DMBS 
Utifrån de viktiga egenskaperna i studien så har ett feature-diagram tagits fram, se Figur 
5. Det ska tillsammans med urvalsprocessen och de krav som ställs leda fram till det 
mest passande DBMS för användarens system. 
 

 
Figur 5 - Feature-diagrammet 
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I artiklarna beskrivs inte enbart vilka egenskaper och kriterier som är lämpliga att 
överväga vid val av DBMS, utan även varför de anses viktiga. 
 
Data Access: Kräver företaget ett system där många användare manipulerar data 
samtidigt kan det vara en bra idé att det går snabbt och har möjlighet för ”Multi-user 
support”, det vill säga stöd för flera användare. Samtidiga skrivningar och läsningar är 
kritiskt i många stora system och begränsningar på samtidighet kan leda till att 
användare får tillgång till gamla data eller modifieringar avbryts på grund av feltillstånd 
[20]. Systemets känslighet för fördröjning ingår också i ”data access” och syftar till 
kraven på hur frekventa uppdateringar bör vara i användarens system. Exempelvis kan 
en E-handel kräva snabba uppdateringar ifall att en vara är slut eller ändrar pris. 
Medans kontaktuppgifter på ett företag, som sällan ändras, inte behöver uppdateras lika 
ofta. 
Taxonomin: Data Access har blivit uppdelad i två underträd, användarstöd – 
”User_Support” och fördröjningskänslighet – ”Delay_Sensitivity”. 
 

 ”User_Support” avser antalet användare som kommer manipulera data samtidigt, 

”Single-user support” innebär alltså att en användare i taget kommer att ha 

tillgång till datamanipulering. 

 
 ”Delay_Sensitivity” är fördröjningskänslighet i systemet. Krävs frekventa 

uppdateringar, till exempel någon gång per minut eller timme, eller räcker det 

med någon gång per vecka? 

 

Säkerhet (Återställning) / Backup_Restore: Viktigt för att inte data ska gå förlorat vid 
eventuella fel och kraschar. Det kan dessutom finnas loggar och säkerhetskopior av 
systemet för säkerhetens skull. Saknas återställning, finns det heller ingen tillgång att 
återvinna förlorad information. 
Taxonomin: 
 

 Mycket Viktigt – ”Very_Important”: Om användarens system kräver lagring av 

kritiska uppgifter, till exempel resultat av forskning eller liknande, kan det vara 

mycket viktigt att ha en god säkerhetsåterställning.  

 
 Viktigt – ”Important” om systemet kraschar behöver inte all data gå förlorad, 

utan informationen kan återställas, trots att den kanske inte är livsviktig. 

 

 Användbar – ”Useful” används om systemet inte innehåller viktig information, 

den kan gå förlorad utan att det vållar någon större skada. 

 

Säkerhet (Skydd) / Protection: Säkerhet på skyddsnivå är viktigt för att obehöriga inte 
ska få tillgång att manipulera kritiska data. Det krävs av den anledningen någon form av 
skyddssäkerhet i databasen. I DBMS kan skyddsmetoder neka obehörig åtkomst till 
databasen genom mekanismer som säkerhetsställer att användare verkligen är de som 
de utger sig för att vara [24]. 
Taxonomin: 
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 Om databasen lagrar information som kan skada ägaren av informationen om 

den sprids offentligt, personuppgifter eller bankkonto till exempel, så bör 

skyddssäkerheten vara mycket hög – ”Very_High”. 

 
 Innehåller databasen produkter eller hyperlänkar, kan det räcka med 

standardsäkerhet – ”Standard”, då informationen som kan hittas i databasen 

redan är offentlig. 

 

 Hög – ”High” befinner sig någonstans mellan ”Very_High” och ”Standard”. 

 

Användarvänlighet / User_Friendly: Designen på ett system kan vara skillnaden 
mellan en godkänd eller avslagen produkt. Om användaren inte känner att det är lätt att 
använda eller lära sig, kan en annars bra produkt misslyckas [25]. Det är viktigt att 
administratören för systemet enkelt kan sköta om sin databas. Det får inte finnas för 
många begränsningar, utan det ska finnas möjlighet att göra det som systemet och 
situationen kräver, på ett bra och effektivt sätt. 
Taxonomin: Användarvänlighet är svår att grunda på fakta utifrån alla olika perspektiv. I 
den här studien är det installationsprocessen för DBMS som är den huvudsakliga 
faktorn, med lite ställningstagande till dess tillgängliga verktyg. 
 

 Väldigt – ”Very” anser att det är viktigt att det ska vara enkelt att få igång och att 

använda. 

 
 Ganska – ”Quite” tycker det är lite mindre viktigt utifrån sitt systems behov. 

Anser användaren att det inte är viktigt, prioriteras den lägre eller väljs inte alls i 

taxonomin. 

 

Skalbarhet / Scalability: Det är viktigt att det finns möjlighet att skala upp och ner 
kapaciteten på databasen. Systemet ska kunna växa med företagets data och det är 
sannolikt att data läggs till hela tiden, även om det inte är stora krav i början kan 
kapaciteten bli stor snabbt [19]. Brist på skalbarhet skulle kunna leda till att ett helt nytt 
system skulle behöva konstrueras när stora datamängder lagrats i databasen. 
Taxonomin: Anser användaren att systemet ska vara litet, mellan eller stort? Det är 
förstås relativt, men i den här studien syftar det till följande. 
 

 Litet – ”Small” syftar till små inbyggda system som kräver lite utrymme och få 

användare.  

 
 Mellan – ”Moderate” riktar in sig på större system eller hemsidor med fler 

användare som inte lagrar allt för mycket information. 

 

 Stort – ”Large” har som syfte att serva stora system och lagra information om 

flera hundra tusen eller kanske till och med miljoner användare. 
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Support: Uppstår ett problem som produktägaren snabbt behöver hjälp så kan 
kontaktsupport vara ett bra alternativ. Det gäller då att ha tagit reda på information om 
vilken sorts supportservice som DBMS-företaget erbjuder. Finns det möjlighet för e-
mail, telefon eller något helt annat? Kontaktsupporten måste dessutom vara öppet 
under de timmar som det är mest troligt att produktägaren behöver hjälp [19]. 
Taxonomin: 
 

 Premier support syftar till professionell support dygnet runt, tips för förbättring, 

optimering och likande. 

 
 Standard support syftar till ”vanlig” support för att rätta till eventuella fel med 

produkten eller innehållet. 

 

 Anses kundservice helt onödigt finns valet ”Not_Needed”, det behövs inte 

överhuvudtaget. 

 

Kostnad / Cost: Kostnaden vill man självklart försöka hålla så låg som möjligt. Men 
kräver databasen hög fysisk kapacitet konstant kan kostnaden för underhållet bli dyrt 
[2]. En viktig del av kostnad är att den inte får ändras för mycket efter man 
programmerat och installerat systemet, för både licensavtal och underhåll. Annars 
saknas möjlighet för uträkning av framtida kostnader.  
Taxonomin: Hur mycket är användaren villig att betala för licensen av DBMS? 
 

 En liten budget – ”Small_Budget” menar att användaren är känslig för höga 

kostnader och prioriterar ett lågt pris.  

Budgetintervall: 0 – 10 000 kr 

 

 Standard budget är en budget som är balanserad mot funktionalitet. 

Budgetintervall: 10 000 – 50 000 kr 

 

 Stor budget – ”Large_Budget” för system där prestanda eller komplexa krav anses 

viktigare än priset. 

Budgetintervall: över 50 000 kr 

 

Utveckling / Development: Produktens framtida överlevnad och utveckling är viktigt 
att ta reda på innan val och implementation. Ska utvecklarna tillsammans med sin 
produkt fasas ut eller införlivas i ett annat företag och produkt kan det innebära stora 
förändringar i databasens system. Kanske inte bara för kostnad, utan även för 
funktionaliteten, brist på kundservice och fortsatta uppdateringar (som kan öka 
säkerhetsrisken). 
Taxonomin: 
 

 Frekventa uppdateringar – ”Frequently”, innebär att systemet uppdateras varje 

eller varannan månad för ständig utveckling av DBMS. 
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 Sällan – ”Seldom” betyder att hanteringssystemet uppdateras mindre frekvent, 

någon gång om året eller ännu mer sällan.  

 
 Avbruten utveckling – ”Interrupted” har helt slutat utveckla systemet. Anser 

användaren att funktionaliteten som finns i dagsläget inte behöver ändras eller 

förbättras, kan detta vara ett alternativ. 

 

4.3 Studie av databashanterare med avseende på kriterierna 
För att utreda vilka krav i valprocessen som ska leda fram till den mest lämpade DBMS, 
så krävs en fördjupad studie på var och en av dem. I studien ställs databashanterarna 
gentemot de ansett viktiga kriterierna för att bedöma deras styrkor, respektive 
svagheter. Specifikationer och annan information har till största del hämtats från DBMS 
officiella hemsidor, men även från andra betrodda källor där författaren har erfarenhet 
av databashanteraren. Bedömningen av dessa kommer att användas för att slutligen 
rangordna dem tydligt och strukturerat. Detta för att avgöra vilken databashanterare 
som är mest fördelaktig för användaren utifrån kraven som ställts i valprocessen. I 
Tabell 2 sammanfattas varje DBMS egenskaper med ställningstagande till kriterierna. 

Tabell 2 - DBMS egenskaper 

 
Microsoft SQL Server (Enterprise) 

Data Access 

Microsoft SQL Server stöder flera olika samtidighets-kontroller. Användaren anger vilken typ av 
kontroll genom att välja transaktionsisoleringsnivåer för anslutningar eller samtidighetsalternativ 
på markörer. De kan definieras med hjälp av Transact-SQL-satser, Microsoft tillbyggnad till SQL, 
eller genom egenskaper och attribut för databasprogrammeringsgränssnitt [26]. Microsoft SQL 
Server erbjuder Multi-user support [9]. 

Säkerhet (Återställning) 

SQL Server erbjuder en mängd säkerhetsfunktioner. Bland annat säkerhetskopiering, 
återställning, automatiska loggar och skydd för kluster, som vanligtvis fördelar användare till 
servern med minst belastning [27]. 

Säkerhet (Skydd) 

SQL Server har två säkerhetsmodeller samt integration med Windows-autentisering för att 
hantera organisationers information [28]. Säkerhet kan hanteras i alla databasobjekt, inklusive 
tabeller, vyer och lagrade procedurer för att ge fullständig informationssäkerhet. 
Databaskryptering används också för förbättrad säkerhet [26]. 

Användarvänlighet 

SQL Server Data Tools (SSDT) underlättar databasutvecklingen genom att införa en deklarativ 
modell som täcker alla faser av databasutveckling i Visual Studio. Du kan använda SSDT Transact-
SQL-design för att bygga, felsöka, underhålla och refaktorisera databaser [10]. 

Skalbarhet 

SQL Server är en skalbar företagsdatabasplattform med möjlighet att hantera stora mängder data 
med hög leverans. Det gör det möjligt för organisationer att implementera SQL Server-databaser 
med förtroende om att SQL Server kan fortsätta att leverera prestanda även när företagens 
behov ökar [28]. Det är en "shared-disk"-databas, så den begränsas av disk-bandbredd för 
"queries" som skannar stora datamängder [29]. 

Support 
Microsoft erbjuder gratis kontaktsupport dygnet runt på Telefon, chatt och e-post. De finns även 
stort antal betalversioner för utökad hjälp. [10] 

Kostnad Enterprise: $14,256 [10]. 
Utveckling Under utveckling. Senast Släppt: Sep. 22, 2016 (Tidigare Jul. 26, 2016) 

 

 
Oracle Database (Enterprise) 

Data Access 

Oracle tillhandahåller datasamtidighet och integritet mellan transaktioner med sina 
låsmekanismer. Eftersom låsmekanismer av Oracle är bundna nära transaktionen behöver 
programutvecklare bara definiera transaktionerna ordentligt och sedan hanterar Oracle låsningen 
automatiskt [11]. Oracle stödjer alltså Multi-user [9]. 

Säkerhet (Återställning) 
Oracle ger lokal hög tillgänglighet, säkerhetskopiering och återställning för maximalt skydd mot 
alla typer av fel med en flexibel installation, driftsättning och säkerhetsalternativ [11]. 

Säkerhet (Skydd) 

Oracle Database ger flerskikts säkerhet (multi-layered security). Det inkluderar bland annat 
datakryptering, "data-redaction", data-maskering, privilegierade användarkontroller och 
användningsanalysering. Kombinerat med Oracle Audit Vault och databasens brandvägg ges 
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Oracle Database ytterligare alternativ att hantera befintliga och nya säkerhetskrav [11]. 

Användarvänlighet 

Oracle SQL Developer är ett gratis grafiskt verktyg för databasutveckling. Med SQL Developer, kan 
du bläddra bland databasobjekt, köra SQL-satser och SQL-skript och redigera och felsöka PL/SQL-
satser [11]. 

Skalbarhet 

Oracle Database är en "shared-disk"-databas, så den begränsas av disk-bandbredd för "queries" 
som skannar stora datamängder. Oracle har inbyggt stöd för bitmap-index, som är en index-
struktur som är lämplig för höghastighets-"queries". Det har stöd för materialiserade vyer och 
query-omskrivning för att optimera relationsdatabas-"queries". Oracle är skalbart både vertikalt 
och horisontellt. Horisontellt kan det öka sin kapacitet med ”Oracle Application Server Clusters”, 
där flera applikationsserver-instanser samlas för att dela arbetsbelastning. Dessutom ger Oracle 
stor vertikal skalbarhet, så att du kan starta flera virtuella maskiner från samma 
konfigurationsfiler. Det ger fördelen med en vertikal skalbarhet baserat på flera processer, men 
eliminerar overhead för att administrera flera separata applikationsserver-instanser [11]. 

Support 

Oracle erbjuder kontaktsupport online och på telefon, tillgängligt dygnet runt. Men för att få 
tillgång till My Oracle Support, som det kallas, krävs betalning [11]. I den här utgåvan av Oracle 
Enterprise ingick My Oracle Support dock i paketet, så ingen extrabetalning krävs. 

Kostnad Enterprise: $ 10,450 [11]. 
Utveckling Under utveckling. Senast Släppt: Jul. 22, 2014 (Tidigare Jul. 1, 2013) 

 

 
SQLite (Open Source) 

Data Access 

Eftersom SQLite väntar tills data verkligen lagrats säkert på disken innan transaktionen är avslutas 
och är klar, så begränsas transaktionshastigheten av hårddiskens hastighet. SQLite stöder ett 
obegränsat antal samtidiga läsare, men tillåter bara att en skriver åt gången. I de flesta fall är det 
inte ett problem, men i fall där det krävs mer samtidighet och databasen har massor av samtidiga 
skrivningar bör inte SQLite användas [30]. 

Säkerhet (Återställning) 

Det är möjligt att säkerhetskopiera databaser i SQLite genom att använda SQLite Online Backup 
API. Har du en säkerhetskopia av databasfilen, så kan systemet återställas med informationen 
från säkerhetskopian, annars blir det svårt. SQLite arbetar i antingen "rollback mode" eller "write-
ahead log" [30]. 

Säkerhet (Skydd) 

SQLite är inte av standard krypterat [30]. Om du lagrar text i en SQLite-databas, kan någon med 
tillgång till enheten komma åt texten. Däremot är det möjligt att kryptera data med SQLite.  
   Autentisering kan uppnås med ett tillägg som kräver autentisering, då det inte heller görs som 
standard [30]. 

Användarvänlighet 

DB Browser för SQLite är ett visuellt open source-verktyg som används för att skapa, designa, och 
redigera databasfiler. Det använder ett kalkylbladsliknande gränssnitt, där du inte behöver kunna 
komplicerade SQL-kommandon [31]. En annan användarvänlig fördel är att SQLite fungerar som 
ett bibliotek, så ingen server behöver sättas upp, vilket gör det lätt att installera och få igång. 

Skalbarhet 

SQLite är en "single file"-databas, begränsad till storleken 140 terabytes. Även om den kan 
hantera större databaser, så lagrar SQLite hela databasen i en enda fil och många filsystem 
begränsar den maximala storleken på filer till något mindre än det i alla fall. Om du överväger att 
använda större databaser än det, skulle det vara klokt att välja en klient/server-databasmotor 
som sprider sitt innehåll i flera filer och kanske över flera volymer [30]. 

Support 

SQLite erbjuder betald professionell support, teknisk support med högprioriterade e-
postmeddelanden och telefonsupport direkt från SQLites utvecklare, för $ 1500/år. Garanterad 
svarstid finns som tillval för $ 8K- $ 35K/år. Gratisalternativet är offentliga mejllistor [30]. 

Kostnad 
SQLite är en open source-databas enligt ”public domain-principen”. Inga anspråk på äganderätten 
görs till någon del av koden [30]. 

Utveckling Under utveckling. Senast Släppt: Okt. 14, 2016 (Tidigare Sep. 12, 2016) 

 

 
PostgreSQL (Open Source) 

Data Access 

PostgreSQL är kapabel att hantera flera uppgifter, multi-user support. Det har stöd för 
samtidighet som kan ske utan låsning tack vare utnyttjandet av "Multiversion Concurrency 
Control" (MVCC). Vissa kommandon, som fullt uträknade av rader i en tabell "COUNT(*)", kan 
vara jämförelsevis långsamt i PostgreSQL [32]. Anledningen är relaterat till hanterandet av MVCC i 
PostgreSQL. 

Säkerhet (Återställning) 

Stöder säkerhetskopiering och återställning med hjälp av flera olika metoder som bland annat 
"SQL dump", en metod som används för att generera en textfil med SQL-kommandon. 
PostgreSQL förklarar på sin hemsida att det är viktigt att ha en tydlig förståelse av den 
bakomliggande tekniken, vilket tyder på att det inte är helt enkelt att upprätta i systemet utan 
erfarenhet. PostgreSQL:s tre olika metoder för säkerhetskopiering är: "SQL dump", "File system 
level backup" och "Continuous archiving" [32]. Var och en av metoderna har olika styrkor och 
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svagheter och de måste väljas utifrån vad som är bäst för det specifika systemet och dess syfte. 

Säkerhet (Skydd) 

Autentisering stöds fullt ut. PostgreSQL använder främst "data base file protection", som innebär 
att alla filer som lagras i databasen är skyddade från att läsa av någon annan än de med 
rättigheter [32]. 

Användarvänlighet 
PostgreSQL saknar något officiellt grafiskt verktyg. Dock finns massor av program skapade av 
PostgreSQL:s "community". Ett av de mer kända verktygen är ”pgAdmin”. 

Skalbarhet 

Skalbarheten i PostgreSQL är som i andra relationsdatabaser utformad för att skala vertikalt 
genom att köra på större och större servrar vart efter att kravet på prestanda ökar [32]. I de 
senare versionerna finns stöd för att skapa flera kopior som kan användas för att läsa data (inte 
skriva). Får inte blandas ihop med distribuerade data, utan det är enbart flera kopior. 

Support 
Ger inte någon officiell kundsupport. De hänvisar till "community" och registrerad professionell 
support. 

Kostnad 
Gratis DBMS med öppen källkod, men med krav på att uppfylla följande kriterier: Inkludera 
upphovsrätt, inkludera licens och ägaren hålls ansvarig vid ”skador”, INTE PostgreSQL. 

Utveckling Under utveckling. Senast Släppt: Sep. 29, 2016 (Tidigare Aug. 11, 2016) 

 

4.3.1 Bedömning av DBMS 
Data Access: Oracle hanterar låsningen automatiskt när programutvecklarna definierat 
förhandlingsprotokollen ordentligt och det anses starkast. SQL Servers flertalet 
samtidighetskontroller rangordnar den tvåa. SQLite har stor begränsning på flera 
samtidiga skrivningar och anses som den allra svagaste i data access, jämfört med 
resterande urvalet DBMS. 
 

1. Oracle 

2. SQL Server 

3. PostgreSQL 

4. SQLite 

 

Säkerhet (Återställning): SQLite anses svagast även här. Backup sker genom kopiering 
av databasfilen genom användandet av ett externt verktyg. Det kan ofta gå fort, men 
strömavbrott kan leda till att kopian blir korrupt, samt kan SQLite inte användas för att 
kopiera data till eller från ”in-memory”-databaser. PostgreSQL har tre olika metoder för 
säkerhetskopiering som har olika styrkor utifrån vad systemet kräver. Den saknar dock 
stöd för flera typer av återställningsfunktioner i jämförelse med SQL Server och Oracle. 
De har stort stöd för ett flertal typer av återställningsfunktioner. SQL Server anses högre 
rankad tack vare ett lite större utbud på typer av backups, vid jämförelse av 
dokumentationen på Microsofts och Oracles officiella hemsidor. 
 

1. SQL Server 

2. Oracle 

3. PostgreSQL 

4. SQLite 

 

 
Säkerhet (Skydd): SQL Server anses mest säkert av de utvalda DBMS. Medans SQLite 
anses som det minst säkra systemet som standard. I en studie publicerad av ”Control 
Theory and Informatics” jämförs SQL Servers och Oracles säkerhetsproblem. Studien 
jämför brister från 2002 till 2007 där man i analyser tydligt ser att Oracle har mer 
säkerhetsproblem än Microsoft SQL Server [33]. Av den anledningen anses Microsofts 
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SQL Server ha säkerhet, då framförallt skyddssäkerhet, som sin starka fördel. 
PostgreSQL är motståndskraftig tack vare att den har flera alternativ och metoder vid 
installation och systemuppsättning, som kan göra det säkrare beroende på sitt systems 
specifika behov eftersom den blir mer specificerad. Är PostgreSQL konfigurerad på rätt 
sätt kan den till och med anses säkrare än Oracle om man jämför poster från CVE-
databasen och rangordnas därför tvåa. En annan anledning att PostgreSQL rankas högre 
i skyddssäkerhet är Oracles långsamma utvecklingstakt. Oracle släpper sällan nya 
uppdateringar och i ett säkerhetsperspektiv kan det vara ett problem. PostgreSQL anses 
ändock något mindre säker än SQL Server. 
 

1. SQL Server 

2. PostgreSQL 

3. Oracle 

4. SQLite 

 

 
Användarvänlighet: SQLite anses mycket användarvänligt, framförallt då det fungerar 
som ett bibliotek och ingen server behöver sättas upp. PostgreSQL anses inte lika 
lätthanterlig, då den har mer avancerad funktionalitet. PostgreSQL anses även svårare 
att installera eftersom den har fler alternativ och metoder än SQLite, men även svårare 
än SQL Server. Det av anledningen att SQL Server installerar all funktionalitet som krävs 
i samma utgivningspaket. 
 
Bortsett från tabellpartitionering, som kräver mindre arbete i Oracle än SQL Server, har 
Oracle rykten om att vara komplext och användarvänlighet anses därför som en nackdel 
för arbetare som saknar tidigare erfarenhet av Oracle Database. Naturligtvis är det svårt 
att med fakta konstatera vad som är enkelt och vad som är svårt att använda. Enligt 
Denise Sullivan som publicerat en kortare studie på ”Techwalla.com” är Oracle SQL 
svårare att lära sig att använda jämfört med exempelvis SQL Server [34]. 
 

1. SQLite 

2. SQL Server 

3. Oracle 

4. PostgreSQL 

 

 
Skalbarhet: Oracles starka sida anses vara skalbarhet. Trots att SQL Server är en stark 
konkurrent och att de båda är shared-disk-databaser. Anledningarna att Oracle anses 
mer skalbart än SQL Server är att Oracle har stöd för bitmap-index och för att Oracle har 
”bättre” tabellpartitionering än SQL Server. I Oracle läggs en partition till med ”ALTER 
TABLE ADD PARTITION” som tillåter att lägga till enbart en partition till tabellen. 
Medans i SQL Server är du tvungen att först skapa en partitionsfunktion för att definiera 
intervallen. Sedan skapas en partitionering som definierar lagringsplatsen för vart 
databasobjekt ska hållas. Slutligen kan du skapa en tabell och bestämma att den ska 
använda partitioneringsfunktionen och schemat som tidigare definierats [35]. SQLite 
förklarar själva på sin hemsida att om det finns risk för att storleken på informationen i 
databasen överstiger mängden som får plats i en enda fil, bör du välja en annan lösning 
än SQLite [30]. SQLite rangordnas därför sist även på skalbarhet. PostgreSQL är ett 
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skalbart system som konkurrerar med Oracle och SQL Server. Det som gör att den inte 
når ända fram är att den inte stöder ”intraquery parallellism”. Det betyder att 
PostgreSQL kör ”query”-kod på ett block med en tråd som inte kan delas i mindre bitar 
och köras separat. Vilket ofta kan vara ett problem när det körs med stora 
datormängder. 
 

1. Oracle 

2. SQL Server 

3. PostgreSQL 

4. SQLite 

 

 
Support: I support jämförs DBMS-företagens officiella support, samt dess kostnad och 
vilken typ av kundservice som erbjuds. Alla DBMS i urvalet har kundservice tillgängligt 
24 timmar om dygnet, så supportåtkomsten påverkar inte rangordningen. SQL Server 
anses ha bäst supportutbud då den har fler typer av kundservice än någon annan i 
urvalet. Kundservicen ingick utan kostnad, men det fanns en betalversion för premier 
support, utökad support. SQLite erbjuder betald professionell support, teknisk support 
med högprioriterade e-postmeddelanden och telefonsupport direkt från SQLites 
utvecklare, för $1500/år. Garanterad svarstid finns som tillval för $8K- $35K/år. 
Gratisalternativet är offentliga mejllistor [30]. Oracles kontaktsupport erbjuder online 
och på telefon, men här ingår kundservice i paketet och anses därav högre rankad än 
SQLite. PostgreSQL, som saknar officiell kundservice och hänvisar till "community" och 
registrerad professionell support, rangordnas lägst. 
 

1. SQL Server 

2. Oracle 

3. SQLite 

4. PostgreSQL 

 

 
Kostnad: SQLite är open source där inga anspråk görs på äganderätten i någon del av 
koden. Det betyder att användare av SQLite kan använda den hur som helst tillsammans 
med sin produkt, helt gratis. Likt som SQLite är även PostgreSQL en gratis DBMS med 
öppen källkod. Däremot är den inte helt fri från licenskrav och rangordnas därav lägre 
en SQLite. SQL Servers största svaghet är att licensen kostar mycket pengar, ”$14,256”, 
vilket överensstämmer med cirka 125 000 svenska kronor. Det ger SQL Server en 
sistaplats och Oracle med en kostnad på ”$10,450”, nästan 100 000 svenska kronor, 
rangordnas trea. 
 

1. SQLite 

2. PostgreSQL 

3. Oracle 

4. SQL Server 
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Utveckling: Ett minustecken för Oracle, i jämförelse med sitt urval motståndare som 
frekvent uppgraderas, är dess utvecklingstakt. Det är sällan som Oracle släpper nya 
uppdateringar och i ett säkerhetsperspektiv kan det anses som ett problem som 
nämndes tidigare. 
 

1. SQL Server, SQLite och PostgreSQL 

2. Oracle 

 

4.4 Rangordning av DBMS kriterium 
För att kunna konstruera ett strukturerat relationssystem mellan feature-diagrammet 
och DBMS, så krävs någon form av rangordning på varje individuellt kriterium för att 
tydliggöra deras styrkor och svagheter. Till exempel skulle egenskapen ”skalbarhet” ge 
Oracle Database rank 1, högst rankad, SQL Server rank 2, PostgreSQL rank 3 och 
slutligen SQLite rank 4. Värderar användaren av urvalsprocessen skalbarhet som 
mycket viktig så ökar chansen, beroende på andra krav också förstås, att Oracle blir den 
mest lämpliga DBMS. Vid osannolikheten att två eller flera av hanterarna är exakt lika 
starka på samma egenskap så krävs möjligheten för samma rank på en egenskap. Då 
kommer resten av egenskaperna ha större betydelse i urvalsprocessen. 
 
Slutliga tabellen över DBMS ranking för varje viktig egenskap visas i Tabell 3: 
 
Tabell 3 - Rangordning av DBMS kriterium 

 
SQL Server Oracle SQLite PostgreSQL 

Data Access 2 1 4 3 

Säkerhet (Återställning) 1 2 4 3 

Säkerhet (Skydd) 1 3 4 2 

Användarvänlighet 2 3 1 4 

Skalbarhet 2 1 4 3 

Support 1 2 3 4 

Kostnad 4 3 1 2 

Utveckling 1 2 1 1 
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5 Från krav till val 
För att gå från kraven, som ställs på systemet i taxonomin, till val av den mest lämpade 
DBMS, så krävs en process eller metod.  
Med ställningstagande till följande har en matematisk modell tagits fram: 

 Varje viktigt kriterium är värt lika mycket.  

 Användarens prioritering av specifika kriterium.  

 Hur varje DBMS rangordnats på dessa kriterier. 

Den matematiska modellens resultat ger det högsta värdet till den mest lämpade DBMS, 
respektive lägst till den minst lämpade. Prioriteringen av kriterier sker genom en 
rangordning av användaren på varje specifikt kriterium från 1–8, där 1 är minst 
prioriterad och 8 är högst. Varje kriterium får alltså en unik siffra, ingen kan ha samma 
prioriteringsnivå. Det för att undvika att alla kriterier prioriteras exakt lika. För att 
ytterligare ge användarens krav en större påverkan på systemet, dubblas 
kriterieprioriteringens poäng. Det vill säga att om användaren av urvalsprocessen 
verkligen vill ha ett billigt system, ska det väga större än mindre prioriterade val i 
taxonomin. 
 

5.1 Matematisk modell 
Från användarens krav och DBMS kriterium ska den mest lämpliga databashanteraren 
rekommenderas. Det görs genom poängräkning, med den matematiska modellen, som 
tar ställning till taxonomin och DBMS rangordning. Varje val i taxonomin ger urvalet 
DBMS olika mycket poäng beroende på deras rangordning till det specifika kriteriet. Det 
vill säga att om ”skalbarhet” väger stort hos användaren kommer Oracle få mer poäng en 
de resterande, självklart med ställningstagande till de ytterligare kraven från 
användaren. Dessutom finns det möjlighet att öka prioriteringsnivån på specifika 
kriterium som användaren anser extra viktiga i sammanhanget. 
 
Poängräkningens villkor är att varje kriterium som ansetts viktig är värd lika mycket 
poäng. Maxpoängen för varje kriterium är 78 poäng. Detta uppnås genom 10 poäng per 
kriterium, adderat med kriterieprioritering (1–8, multiplicerat med 2), multiplicerat 
med 4 subtraherat med DBMS rank. Kriterieprioriteringen ger alltså ett unikt nummer 
till varje kriterium där 8 är högsta prioritering och 1 är lägsta. Formeln för uträkningen 
beskrivs med följande matematiska modell: 
 

𝐷𝑃(𝑥) = (𝐾𝑃𝑜(𝑥) + 𝐾𝑃𝑟(𝑥) ∗ 2) ∗ (4 − 𝐷𝑅𝐾(𝑥)) 
 
DP(x) = DBMS poäng på det specifika kriteriet x. 
KPo(x) = Kriteriepoäng på kriteriet x. Till exempel: Skalbarhet – Large = 10 poäng. 
KPr(x) = Kriterieprioritering. Det vill säga hur högt användaren har prioriterat kriteriet x. 
DRK(x) = Hur DBMS rangordnats på kriteriet x. Till exempel: Oracle rankad 1 på skalbarhet. 
Där x är ett av de viktiga kriterierna. Till exempel ”Skalbarhet – Large”. 
 

Exempel om x är Skalbarhet – Large, med prioritering 1, se Tabell 4: 
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Tabell 4 - Uträkningsexempel 

DBMS DBMS rank på 
Skalbarhet 

Uträkning (Skalbarhet 
– Large, prioritering 
1) 

DBMS poäng på 
”skalbarhet – 
large” 

SQL Server 2 (10 + 1 ∗ 2) ∗ (4 − 2) 24 
Oracle 1 (10 + 1 ∗ 2) ∗ (4 − 1) 36 
SQLite 4 (10 + 1 ∗ 2) ∗ (4 − 4) 0 
PostgreSQL 3 (10 + 1 ∗ 2) ∗ (4 − 3) 12 
 
Kriteriet ”skalbarhet” har alltså tre olika underträd, där varje påverkar poängen olika 
mycket: 

1. Large (Stor) – 10 poäng 

2. Moderate (Medel) – 5 poäng 

3. Small (Liten) – 0 poäng 

Skulle användaren välja ”Moderate” istället för ”Large” i exemplet ovan, blir det 
”(5 + 1 ∗ 2) …” istället för ”(10 + 1 ∗ 2) …”. Finns det fler val än ett under ett träd 
divideras deras poäng med antalet underträd. Det vill säga att ”data access” som har två 

underträd, ”User Support” och ”Delay Sensitive”, blir värda 
10

2
= 5 𝑝𝑜ä𝑛𝑔. Väljs båda i 

taxonomin blir de tillsammans värda 10 poäng. Om det är flera underalternativ ändras 
alltså poängen således för att bli värda max 78 totalpoäng, inklusive 
kriterieprioriteringspoängen. Se kriterier och deras underträd i Figur 5. 
 
Slutliga resultatet blir summeringen av alla DP(x). Den DBMS med högst totalpoäng blir 
den rekommenderade databashanteraren för användarens system. 
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6 Utvärdering 
Genom att applicera valprocessen på ett industriellt fall, testades och verifierades den. 
Utfallet av valprocessen diskuterades och ledde fram till vad som var bra och vad som 
var dåligt med resultatet, samt vilka kriterier som ansågs saknade utifrån deras 
verksamhets synvinkel vid val av DBMS. 
 
Företaget som processen testades emot var ”Wasabi Web”, ett webbdesignföretag i 
Uppsala, Sverige. De har goda erfarenheter att jobba med databaser och dess DBMS, 
framförallt med MySQL. Ett möte anordnades där en av de anställda tog sig tiden att 
hjälpa till med att testa, verifiera och ge feedback på valprocessen. Det hade förberetts 
genom en tydlig bild av taxonomin där varje kriterium och dess innebörd förklarades. 
För att få en så realistisk aspekt som möjligt valde han att sätta sig in i ett scenario som 
de nyligen hade arbetat med på företaget. De kraven som systemet krävde visas i 
följande taxonomi, där vit bakgrundsfärg indikerar systemkraven. Se Figur 6. 
Prioriteringsnivån som valdes på varje kriterium visas i Tabell 5. 
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Figur 6 - Taxonomin på företagets scenario 
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Tabell 5 - Prioritering på kriterier utifrån företagets scenario 

Kriterium Prioritering (1–8) [1 lägst, 8 högst] 
Data Access 8 
Säkerhet (Återställning) 5 
Säkerhet (Skydd) 6 
Användarvänlighet 7 
Skalbarhet 4 
Support 1 
Kostnad 2 
Utveckling 3 
 

6.1 Resultat av scenariot 
Enligt den matematiska modellen räknas poängen ut för var och en av DBMS i urvalet. 
Först räknas varje kriteriums poäng ut för databashanteraren och sedan summeras 
varje DP(x) ihop för att få slutresultatet. Den DBMS som får högst poäng är den som 
rekommenderas för företaget. 
 

𝐷𝑃(𝑥) = (𝐾𝑃𝑜(𝑥) + 𝐾𝑃𝑟(𝑥) ∗ 2) ∗ (4 − 𝐷𝑅𝐾(𝑥)) 
 

𝑆𝑄𝐿 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟 
𝐷𝑃(𝐷𝑎𝑡𝑎 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠) = ((5 + 5) + 8 ∗ 2) ∗ (4 − 2) = 52 

𝐷𝑃(Säkerhet (Återställning)) = (5 + 5 ∗ 2) ∗ (4 − 1) = 45 

𝐷𝑃(Säkerhet (Skydd)) = (5 + 6 ∗ 2) ∗ (4 − 1) = 51 
𝐷𝑃(Användarvänlighet) = (10 + 7 ∗ 2) ∗ (4 − 2) = 48 

𝐷𝑃(Skalbarhet) = (10 + 4 ∗ 2) ∗ (4 − 2) = 36 
𝐷𝑃(Support) = (5 + 1 ∗ 2) ∗ (4 − 1) = 21 
𝐷𝑃(Kostnad) = (5 + 2 ∗ 2) ∗ (4 − 4) = 0 

𝐷𝑃(Utveckling) = (5 + 3 ∗ 2) ∗ (4 − 1) = 33 
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎 = 52 + 45 + 51 + 48 + 36 + 21 + 0 + 33 = 286 

 
𝑂𝑟𝑎𝑐𝑙𝑒 

𝐷𝑃(𝐷𝑎𝑡𝑎 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠) = ((5 + 5) + 8 ∗ 2) ∗ (4 − 1) = 78 

𝐷𝑃(Säkerhet (Återställning)) = (5 + 5 ∗ 2) ∗ (4 − 2) = 30 

𝐷𝑃(Säkerhet (Skydd)) = (5 + 6 ∗ 2) ∗ (4 − 3) = 17 
𝐷𝑃(Användarvänlighet) = (10 + 7 ∗ 2) ∗ (4 − 3) = 24 

𝐷𝑃(Skalbarhet) = (10 + 4 ∗ 2) ∗ (4 − 1) = 54 
𝐷𝑃(Support) = (5 + 1 ∗ 2) ∗ (4 − 2) = 14 
𝐷𝑃(Kostnad) = (5 + 2 ∗ 2) ∗ (4 − 3) = 9 

𝐷𝑃(Utveckling) = (5 + 3 ∗ 2) ∗ (4 − 2) = 22 
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎 = 78 + 30 + 17 + 24 + 54 + 14 + 9 + 22 = 248 

 
𝑆𝑄𝐿𝑖𝑡𝑒 

𝐷𝑃(𝐷𝑎𝑡𝑎 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠) = ((5 + 5) + 8 ∗ 2) ∗ (4 − 4) = 0 

𝐷𝑃(Säkerhet (Återställning)) = (5 + 5 ∗ 2) ∗ (4 − 4) = 0 

𝐷𝑃(Säkerhet (Skydd)) = (5 + 6 ∗ 2) ∗ (4 − 4) = 0 
𝐷𝑃(Användarvänlighet) = (10 + 7 ∗ 2) ∗ (4 − 1) = 72 
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𝐷𝑃(Skalbarhet) = (10 + 4 ∗ 2) ∗ (4 − 4) = 0 
𝐷𝑃(Support) = (5 + 1 ∗ 2) ∗ (4 − 3) = 7 

𝐷𝑃(Kostnad) = (5 + 2 ∗ 2) ∗ (4 − 1) = 27 
𝐷𝑃(Utveckling) = (5 + 3 ∗ 2) ∗ (4 − 1) = 33 

𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎 = 0 + 0 + 0 + 72 + 0 + 7 + 27 + 33 = 139 
 

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑔𝑟𝑒𝑆𝑄𝐿 
𝐷𝑃(𝐷𝑎𝑡𝑎 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠) = ((5 + 5) + 8 ∗ 2) ∗ (4 − 3) = 26 

𝐷𝑃(Säkerhet (Återställning)) = (5 + 5 ∗ 2) ∗ (4 − 3) = 15 

𝐷𝑃(Säkerhet (Skydd)) = (5 + 6 ∗ 2) ∗ (4 − 2) = 34 
𝐷𝑃(Användarvänlighet) = (10 + 7 ∗ 2) ∗ (4 − 4) = 0 

𝐷𝑃(Skalbarhet) = (10 + 4 ∗ 2) ∗ (4 − 3) = 18 
𝐷𝑃(Support) = (5 + 1 ∗ 2) ∗ (4 − 4) = 0 

𝐷𝑃(Kostnad) = (5 + 2 ∗ 2) ∗ (4 − 2) = 18 
𝐷𝑃(Utveckling) = (5 + 3 ∗ 2) ∗ (4 − 1) = 33 

𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎 = 26 + 15 + 34 + 0 + 18 + 0 + 18 + 33 = 144 
 
I Tabell 6 representeras DBMS totalpoäng sorterad från högst till lägst. SQL Server anses 
vara den mest lämpade databashanteraren och SQLite den minst lämpliga i det här 
scenariot. 
 
Tabell 6 - DBMS poäng i valprocessen 

DBMS Poäng 
SQL Server 286 
Oracle 248 
PostgreSQL 144 
SQLite 139 
 

6.2 Företagets synpunkter på metoden 
Resultatet på valprocessen blev Microsoft SQL Server, som hade 286 poäng, och utfallet 
diskuterades. Han som testade processen var nöjd på vissa sätt och missnöjd på andra. 
På deras företag skulle SQL Server inte vara lämpligt av den anledningen att de 
använder PHP och inte .NET Framework. Han ansåg dock ur andra aspekt att det var ett 
bra val utifrån scenariot som användes. Scenariot som användes i taxonomin krävde 
flera avancerade entiteter som kopplades samman på flera olika sätt. När de på företaget 
skulle påbörja arbetet diskuterades sinsemellan kollegorna om de skulle använda en 
relationsdatabas eller en dokumentorienterad databas. De kom i det här fallet fram till 
att en relationsdatabas skulle passa bäst. 
 
De viktiga kriterierna tycktes vara lämpliga utifrån även dess erfarnes ögon, där 
framförallt skalbarhet, data access och säkerhet fick goda betyg. 
 

 Skalbarhet för att undvika behov av att byta DBMS under projektets gång, vilket 

förklarades som extremt mycket arbete. 

 
 Säkerhetsalternativen är åtskilda från varandra, säkerhetsskydd och 

återställning, och ansågs vara ett stort plus i dagsläget då olika scenarion kräver 
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olika prioritering på dessa två. 

 

 Data access var bra för att skilja system som till exempel en Webbshop, som 

kanske kräver att 20 000 personer ska kunna söka eller lägga till produkter i sin 

kundvagn samtidigt. Vilket kräver snabba och frekventa uppdateringar. Medans 

ett system som lagrar kontaktuppgifter på ett företag inte behöver uppdateras 

lika ofta. 

 

 Kriteriet ”kostnad” kunde utvecklas genom att förklara mer vad liten, mellan och 

stor budget innefattade för typ av summor. Alltså vad som betraktas som en liten 

summa i jämfört med en stor. En mer tydlig beskrivning lades till efter mötet 

avslutats.  

Saknade kriterier ansågs vara ”plattform”, då Framework och programmeringsspråk 
behövdes ta ställning till, samt ”datatyper” och ”tekniker”. Det vill säga vilken typ av data 
som ska stödjas och vilka metoder som bör användas vid implementeringen av 
systemet. 
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7 Diskussion 
För att kontrollera huruvida taxonomin är tillämpbar i praktiken, tilläts företaget 
Wasabi Web applicera sitt system på valprocessen. Dess utfall diskuterades för att ta 
reda på om det ansågs vara en god kandidat lämpad för deras scenarios system. Skulle 
de ha valt den föreslagna DBMS om de valt idag? Varför, varför inte? Utifrån 
verifieringen av urvalsprocessen skulle jag vilja påstå att kriterierna som tagits fram och 
ansetts viktiga stämmer överens med DBMS viktiga krav. Utvärderingen visade att det 
krävs fler kriterier och fler databashanterare för att valprocessen ska bli mer exakt. 
Både plattform och datatyp har blivit beaktande i studien, men ansetts mindre viktiga än 
resterande, men i fortsatt arbete bör dessa inkluderas. 
 
Utifrån ett vetenskapligt perspektiv är det svårt att avgöra vad som är ett ”bra” 
användargränssnitt. I den här studien värderas användargränssnittet högre om den har 
positivt omdöme att vara enkel att installera, köra och använda. Däremot skulle en 
större studie på användargränssnitt kunna utöka förståelsen för vad som är ett ”bra” 
användargränssnitt och då möjliggöra uppdelning av kriteriet i flera underträd. Det 
skulle ge fler användargränssnitssval i valprocessen och bör utveckla användarens 
förståelse för vad som är mycket användarvänligt, och ganska användarvänligt, ”very” 
och ”quite” i Figur 5. 
 
En välstrukturerad taxonomi över viktiga kriterier i en DBMS skulle kunna nyttjas för att 
ge en fingervisning och rekommendation över vilken databashanterare som skulle vara 
mest lämpad att använda för ett visst system. Som den anställde på Wasabi Web 
förklarade, kan de ibland finnas kniviga situationer även för dem, ett etablerat IT-
företag, att välja en DBMS för vissa jobb som de får in. Han menar att en valprocess likt 
denna, fast med ställning till plattform och programmeringsspråk, skulle underlätta 
dessa val för deras företag oerhört.  
 
Tillvägagångssättet för att ta reda på vilka kriterier som anses vara viktiga gjordes 
genom litteraturstudie på flera olika typer av artiklar. I dessa artiklar granskades DBMS 
viktiga egenskaper och författaren av artikeln användes som bedömning av dess 
tillförlitlighet. Utifrån den positiva återkopplingen på flera av dessa viktiga kriterier i 
verifieringen av valprocessen på det industriella fallet, tolkar jag det som en lämplig 
metod. Rangordningssystemet, samt DBMS styrkor och egenskaper är svårt att avgöra 
om strategin påverkat resultatet positivt eller negativt. Fördelen med proceduren är att 
man får en tydlig bild av vilken som är starkast och svagast på respektive kriterium, 
vilket i sin tur leder till en strukturerad poängsättning i valprocessen. Nackdelen kan 
anses vara om två eller flera av hanterarna har liknande styrkor, där en anses vara lite 
bättre. Det kan leda till en poängskillnad som är större än vad som kan anses rättvist, 
men inte nödvändigtvis. 

7.1 Relaterad forskning 
”Beslut, val av databashanterare för nya Ladok” var en studie lik den här. Den innehöll 
tillräckligt med fakta för att underlätta genomförandet av den här studien.  Utöver den 
saknades jämförbara studier inom samma område. 
 
Ladoks val av DBMS nämndes tidigare i rapporten och handlade om att Ladok skulle 
byta databashanterare. I studien undersöktes därför vilken databashanterare som skulle 
vara mest lämpad för dess system. På samma sätt som i den här studien, fick de göra ett 
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urval av rekommenderade databashanterare och jämföra deras egenskaper gentemot 
Ladoks systemkrav. Objektägarna beslutade tillsammans att IBM:s DB2 skulle användas 
för nya Ladok av den anledningen att det var en ”…mycket driftsäker databas som har 
hög kapacitet. DB2 har vidare mer inbyggt stöd för en mer flexibel 
infrastrukturplattform, vilket konkret innebär att resurser kan allokeras dynamiskt vid 
behov.” [2]. Ladoks studie har varit till stor hjälp i det här arbetet, då den gett inblick i 
tillvägagångsättet för att ta fram kriterier och göra jämförelser av olika DBMS. Deras 
slutsatser av vad de ansåg som bra, dåligt och intressant gällande databaser 
underlättade också min studie. 
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8 Slutsats 
Syftet med det här arbetet var att ta fram en strukturerad valprocess för att förenkla val 
av DBMS. De frågor som låg till grund för studien var framförallt att undersöka och ta 
reda på vilka kriterier som är viktiga vid val av DBMS. Göra ett urval av hanterarna för 
att begränsa studiens storlek och finna deras svagheter och styrkor, samt rangordna 
dessa i ställningstagande till varandra. Slutligen skulle en taxonomi tillsammans med en 
strukturerad metod använda all insamlad fakta och rekommendera den mest lämpade 
DBMS för användaren av valprocessen. Den strukturerade valprocessen som tagits fram 
under studien är en god början för att underlätta val av DBMS. Dock krävs utökning av 
kriterium och urvalet DBMS som används i processen för att precisera vad användaren 
av valprocessen helst skulle kunna tänkas vilja ha. Slutsatsen om att fler kriterier och 
databashanterare krävs drogs av testning och verifiering av valprocessen på företaget 
Wasabi Web, som har goda erfarenheter inom området. Den anställde som utförde testet 
använde ett tidigare arbetsscenario de haft på företaget. Han gav god återkoppling på 
vad som kunde förbättras, men även vad som var positivt i processen. Här ansågs bland 
annat att några kriterier som valts bort tidigare i studien, på grund av att begränsa 
studiens storlek, var viktiga. Av dessa var bland annat plattform och datatyp. Resterande 
kriterier som behölls ansedda viktiga, som taxonomin byggts upp på, fick positivt 
omdöme. Wasabi Web betraktade skalbarhet, data access och åtskiljningen av 
säkerhetsskydd och återställning mest viktiga utifrån företagets aspekt. 
 
Avslutningsvis kan det konstateras att valprocessen och taxonomin kan vara användbar 
även för etablerade företag. Som den anställde på Wasabi Web förklarade så finns 
kniviga situationer där de krävs välja olika DBMS för olika scenarion. Han påpekade att 
en valprocess likt denna, fast med ställning till plattform och programmeringsspråk, 
skulle underlätta dessa val oerhört. 
 

8.1 Framtida arbete 
Arbetet kan vara en god början på forskningsområdet, men det kommer krävas fortsatt 

arbete för att skapa en komplett och heltäckande taxonomi. Där framförallt krävs fler 

kriterier och ett större urval DBMS. I fortsatt arbete kan även en mjukvaruapplikation 

implementeras för att göra en interaktionsbar taxonomi, vilket skulle underlätta val av 

DBMS ytterligare. Där ett beslutsstödsystem kanske skulle underlätta rekommendation 

av databashanterare istället för ett poängräkningssystem tillsammans med en 

matematisk modell. Beslutsstödsystemet skulle leda till att valprocessen använder krav 

och fakta utan behov av rangordning på varje DBMS kriterium. Vidare skulle en 

utveckling av processen kunna indikera på vad som resulterat i att en specifik DBMS 

blivit rankad högst, samt tvåa och trea i resultatets rangordningstabell. Det bör leda 

fram till en mer omfattande fingervisning till hur valet av DMBS skall göras i en 

strukturerad valprocess. 
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