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Abstract 
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Abstract 

This thesis is done for Imano AB and deals with the subject databases. 

Huge amounts of data are stored in databases worldwide, but only a fraction of all the 

data is used. Data can exist in many different forms and various types of databases 

have emerged as a complement to the traditional relational databases. In social 

networking, logistics systems, e-commerce and many other contexts, relationships 

between data items are often as interesting as the actual data content. When this is the 

case, graph databases provide solutions to problems that other databases cannot 

handle. In a graph database relationships between individual data records are stored as 

own objects. Thanks to this, it is easier to ask questions about how data relate to other 

data. To effectively exploit the graph database’s features there is a need for an 

accessible and useful tool. 

The purpose of the project is to create a tool that combines the graph database Neo4j’s 

ability to manage relationships between individual data items with visual presentation 

of data in a web application. The study examines whether this tool allows the user to 

more easily gain new insights from existing data. 

This study is basically a software development process which follows the principles 

of the method of Design Science Research. The method consists of a development 

process in several stages where empirical data is the knowledge obtained during work. 

The development process also includes qualitative research methods to collect data at 

the demonstration and evaluation of the artifact. 

The study shows, according to the developers that the graph database Neo4j has 

properties that make it suitable for use where relationships between individual data 

items are important as sources of knowledge. The result of the research is that new 

understanding can emerge from existing data using a graph database, especially when 

combined with visualization. 

 

Keywords:  Graph Database, Neo4j, Cypher, Design Science Research, Databases, 

Web Application, User Interface, Visualization. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete är utfört för Imano AB och behandlar ämnet databaser. 

Enorma mängder data finns lagrad i databaser världen över, men bara en bråkdel av 

all data används till något. Data kan förekomma i många olika former och en mängd 

olika typer av databaser har vuxit fram som komplement till de traditionella 

relationsdatabaserna. För sociala nätverk, logistiksystem, e-handel och i många andra 

sammanhang är relationer mellan dataposter ofta lika intressant som själva 

datainnehållet. När så är fallet kan grafdatabaser vara ett intressant alternativ. I en 

grafdatabas sparas relationer mellan enskilda dataposter som egna objekt, och denna 

egenskap kan användas för att ställa frågor om hur data relaterar till andra data. För att 

på ett effektivt sätt kunna utnyttja grafdatabasens egenskaper finns behov för ett 

lättillgängligt och användbart verktyg. 

Syftet med examensarbetet är att skapa ett verktyg, som kombinerar grafdatabasen 

Neo4js förmåga att hantera relationer mellan enskilda dataposter med visuell 

presentation av data i en webbapplikation. Studien undersöker om detta verktyg gör 

att användaren lättare kan få ny förståelse ur befintlig data. 

Denna studie är i grunden ett utvecklingsarbete som följer principerna för metoden 

Design Science Research. Metoden består av en utvecklingsprocess i flera steg där 

empirin är den kunskap som erhålls under arbetets gång. I utvecklingsprocessen ingår 

även kvalitativa undersökningsmetoder för att samla in data vid demonstration och 

utvärdering av artefakten. 

I rapporten jämförs grafdatabaser med relationsdatabaser. Studien avser dock endast 

att peka på skillnader gällande vissa egenskaper och genomför ingen fullständig 

jämförelse av exempelvis prestanda. 

Studien visar enligt utvecklarna att grafdatabasen Neo4j har egenskaper som gör den 

lämplig för användning där relationer mellan enskilda dataposter är viktiga som källor 

till kunskap. Resultatet av forskningen är att ny förståelse kan komma ur befintlig data 

genom användning av grafdatabas, speciellt om den kombineras med visualisering. 

 

Nyckelord:  Grafdatabas, Neo4j, Cypher, Design Science Research, databaser, 

webbapplikation, användargränssnitt, visualisering. 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp 

kring vilket utmynnar i dess syfte och frågeställningar. Därtill beskrivs studiens 

omfång och avgränsningar, målgrupp och rapportens disposition. Kapitlet avslutas 

med en begreppsförklaring. 

1.1 Bakgrund 
Med hjälp av all uppkopplad teknik i samhället sparas kontinuerligt enorma mängder 

data om oss och allt vi gör. Enligt en studie av International Data Corporation [1] 

fördubblas den samlade mängden data som lagras i världen på mindre än två år och 

beräknas 2015 uppgå till i storleksordningen 10 Zettabyte (1022 byte). I samma studie 

slås fast att endast omkring en halv procent av all data som lagras verkligen används 

eller analyseras. Synen på värdet av data har gradvis skiftat från själva datainnehållet 

till den dolda kunskap som kan utvinnas genom analyser av innehållet i 

datasamlingar.  

Två trender är tydliga inom informationstekniken; Data Mining fokuserar på 

informationsutvinning genom att hitta mönster i enorma mängder data [2], och 

nätverksteori behandlar hur data relaterar till andra data i nätverk. Nätverksteori 

används i en mängd olika sammanhang och är till exempel grunden för digitala 

sociala nätverk.  

Data kan förekomma i många olika former och som en följd av bland annat forskning 

inom Data Mining och nätverksteori har en mängd olika typer av databaser vuxit fram 

som komplement till de traditionella relationsdatabaserna. I en sammanställning över 

olika databastyper [3] framgår att den överlägset mest populära metoden för att spara 

data är relationsdatabaser. De är bra för att lagra likformig data och för att skapa 

information av lagrad data i en kontext. Namnet relationsdatabas kommer av den 

inbördes relation mellan dataposterna som gör att de sorteras in i samma tabell, men 

direkta relationer mellan enskilda dataposter i tabellerna har relationsdatabasen svårt 

att hantera enligt en studie av Vukotic et al. [4]. För sociala nätverk, logistiksystem, e-

handel och i många andra sammanhang är relationer mellan dataposter ofta lika 

intressant som själva datainnehållet. Vukotic et al. [4] drar slutsatsen att grafdatabaser 

är bättre lämpade än relationsdatabaser för den typen av uppgifter. 

1.2 Problembeskrivning 
IT-konsultföretaget Imano AB i Jönköping har beställt ett examensarbete inom ämnet 

databaser. Med allt fler konsulter, kompetenser, kunder och uppdrag behöver de stöd 

för att hålla reda på vad som gjorts, vem som gjort det, för vilken uppdragsgivare det 

gjorts och hur det gjordes. All denna information vill Imano AB spara i en 

kompetensdatabas, tänkt att användas på företagets intranät för deras egna 

medarbetare. I uppdraget ingår att databasen byggs som en grafdatabas av typen 

Neo4j. Med en grafdatabas kan man exempelvis ställa frågor om relationer mellan 

kunder, utvecklare och vilka kompetenser som använts av en viss utvecklare i ett visst 

uppdrag. På detta sätt går det att få fram ny förståelse ur data genom att ställa frågor 

om hur data relaterar till andra data. För att på ett effektivt sätt kunna utnyttja 

grafdatabasens egenskaper finns behov för ett lättillgängligt och användbart verktyg. 
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Det naturliga verktyget för sökningar i de flesta typer av databaser är ett tillhörande 

frågespråk. Även om frågespråket har en tydlig syntax som underlättar för 

administratörer av databasen att ställa förhållandevis avancerade frågor, finns behov 

för ett verktyg som gör att vanliga användare utan kunskap om frågespråket kan ställa 

motsvarande frågor. Lämpligen sker detta via ett användarvänligt och intuitivt 

gränssnitt. Nyttan med ett sådant verktyg är att fler användare får möjlighet att skaffa 

sig ny förståelse av befintlig data och att sökfrågorna ändå kan varieras efter 

användarens eget intresse. Om verktyget byggs i form av en webbapplikation blir det 

åtkomligt för många användare utan att de behöver installera någon specifik 

programvara för ändamålet. 

Sett i ett vidare perspektiv kan liknande analyser av data och relationer behöva göras i 

många olika sammanhang och användningsområdena för grafdatabaser ökar ständigt. 

Sociala nätverk som Facebook och Twitter är uppbyggda av grafdatabaser, men även i 

en mängd andra sammanhang har grafdatabasen visat sig kunna leverera lösningar på 

problem som relationsdatabaser inte kan lösa. Inom logistikområdet används 

grafdatabaser till att ge information om bästa möjliga transportväg i realtid. Inom 

bankväsendet används grafdatabaser bland annat för att visa på relationer i flera led 

som kan tyda på bedrägligt beteende. E-handeln använder grafdatabaser för att ge 

köpare passande rekommendationer om ytterligare produkter. Eftersom nya 

användningsområden tillkommer hela tiden kan i förlängningen denna studie komma 

till användning även i ett vidare syfte och för andra än uppdragsgivaren. 

1.3 Tidigare forskning 
I tidigare forskning inom Data Mining har forskarna sökt ta fram effektiva verktyg för 

informationsutvinning ur statistik. En samling metoder under samlingsnamnet 

explorativ dataanalys använder exempelvis automatiserade beräkningar i kombination 

med visualisering som verktyg för att upptäcka mönster och samband i stora 

datamängder [2]. Den här rapporten söker delvis samma syfte, men i mindre skala. 

När det gäller verktyg i form av webbapplikationer uppkopplade mot grafdatabaser i 

lite mindre skala syns ett behov som inte tillgodosetts i tidigare forskning.   

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att skapa ett verktyg som drar nytta av grafdatabasens 

förmåga att hantera relationer mellan dataposter och som dessutom presenterar 

resultat av sökningar på ett användarvänligt sätt i en webbapplikation. Studiens 

problemfråga formuleras som: 

 Hur utformas en webbapplikation så att den på ett användarvänligt sätt presenterar 

data från en grafdatabas och hjälper användaren att få ny förståelse från data? 
 

För att svara på problemfrågan avser arbetet söka svar på följande forskningsfrågor: 

1. Vilka egenskaper har grafdatabasen som gör den lämplig för lagring av data i 

miljöer där relationer mellan dataposterna spelar en viktig roll?  

2. På vilket sätt kan dessa egenskaper bidra till ny förståelse ur befintlig data? 

3. Vilka kriterier bör ett gränssnitt uppfylla för att på ett användarvänligt sätt ge 

möjlighet till kreativa sökningar i grafdatabaser utan att användaren behöver 

använda databasens specifika frågespråk?  

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Explorativ_dataanalys&action=edit&redlink=1
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1.5 Omfång och avgränsningar 
Studiens omfång inbegriper att jämföra grafdatabaser och relationsdatabaser gällande 

vissa specifika egenskaper. Studien innehåller inte någon kvantitativ undersökning 

gällande databasernas prestanda avseende söktider etc. Sådana jämförelser har redan 

gjorts av andra, exempelvis Vukotic et al. [4] och Naisan [5]. 

Det finns ett fåtal produkter inom kategorin grafdatabaser, men den klart dominerande 

grafdatabasen på marknaden är Neo4j [3]. Vissa beskrivningar av grafdatabasens 

egenskaper kan tänkas vara allmängiltiga, men då dokumentationen om andra 

produkter är bristfällig gäller studien specifikt Neo4j. 

1.6 Målgrupp 
Målgruppen för denna rapport är utvecklare och beslutsfattare inom IT-branschen och 

andra med intresse för grafdatabaser och användargränssnitt för sökning i databaser.   

1.7 Disposition 
Efter det inledande kapitlets bakgrundsbeskrivning och problemformulering 

behandlas i kapitel 2 valda metoder för datainsamling och analys samt deras 

trovärdighet. Tredje kapitlet beskriver de teorier som ligger till grund för studien och 

innehåller avsnitt om kunskapsmodellen, databaser, och visualisering. Kapitel 4 

genomlyser studiens empiri och utförande och därefter görs i kapitel 5 en analys och 

presentation av studiens resultat. Det sjätte kapitlet innehåller en diskussion där 

forskarna ger sin syn på studien. 

1.8 Begrepp och definitioner 
Begrepp som inte anses vara allmänt kända markeras i rapporten i kursiv stil och 

förklaras i möjligaste mån direkt i anslutning till begreppets första användning. Denna 

begreppsförklaring innehåller definitioner och förklaringar för vissa begrepp som inte 

förklaras löpande i rapporten. Begreppen är sorterade i bokstavsordning.  

 

Användbarhet: Ett mått på hur enkelt det är att använda en applikation, produkt eller 

IT-tjänst. Användbarheten är ofta inkluderad i kravspecifikationen. [6] 

ACID: Inom datavetenskapen används förkortningen ACID för orden Atomicity, 

Consistency, Isolation och Durability, vilket är en uppsättning egenskaper som 

garanterar att databastransaktioner behandlas på ett tillförlitligt sätt [22] 

ASCII-art: En sorts enkel textbaserad konst som utnyttjar skrivtecken.  

Databasschema: En beskrivning av vilka data som kan finnas i en databas, oberoende 

av vilka data som råkar finnas i databasen just nu. Exempel: I relationsmodellen, där 

man beskriver världen med hjälp av tabeller, består schemat huvudsakligen av vilka 

tabeller som finns i databasen, och vilka kolumner de har, men inte vilka värden som 

råkar finnas i tabellerna just nu. [18] 

Datadrivna dokument: Dokument med dynamiskt innehåll som hämtas från en 

datakälla. [25] 

Dijkstras algoritm: se grafalgoritmer nedan. 

DOM, Document Object Model: Ett plattforms- och språkoberoende gränssnitt som 

ger programspråk möjligheten att dynamiskt läsa och uppdatera ett dokuments 

innehåll, struktur och formatering.  

http://www.databasteknik.se/webbkursen/ordlista.html#relationsmodellen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A4nssnitt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Programspr%C3%A5k
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Entity-Relationship diagram: En vanlig konceptuell datamodell som illustrerar 

entiteter och deras samband. [18] 

Explorativ dataanalys (EDA): Arbetssätt vid datautvinning som innebär att man 

omväxlande kombinerar automatiserade beräkningar med visualisering och manuell 

observation [2]. 

Frågespråk: Ett programspråk som används för att göra sökningar i databasen. 

Grafalgoritmer: Algoritmer från grafteorin som används för att beräkna vissa 

resultat, kostnader och effekter i grafer. 

Javascript: Ett prototyp-baserat skriptspråk som främst används på klientsidan 

i webbtillämpningar. 

Javascript-bibliotek: Ett bibliotek innehållande färdiga funktioner i språket 

Javascript.  

JSON (JavaScript Object Notation): är ett kompakt, textbaserat format som 

används för att utbyta data. 

Klassbibliotek: En samling subrutiner innehållande stöd i form av programkod som 

används vid utveckling av mjukvara.  

Koncepttest: Metod att få målgruppens reaktioner på en produkt innan produkten är 

helt färdigutvecklad. 

Märkspråk: Koden i ett märkspråk är kod som inte syns i ett dokument utan endast 

utgör direktiv till det datorprogram som presenterar dokumentet om hur texten ska 

struktureras eller formatteras.  

NoSQL: Samlingsterm för databastyper som inte är relationsdatabaser. Syftar på 

frågespråket SQL som används främst för relationsdatabaser. [20] 

NP-fullständigt problem: En klass av matematiska problem för vilka effektiva 

lösningar saknas. 

Nyckel-värde-par: En uppsättning av två länkade dataposter: en nyckel, som är en 

unik identifierare för en viss datapost, och värdet, vilket är data som har identifierats. 

Open source: Öppen källkod avser datorprogram vars källkod inte är skyddad av 

upphovsrätten utan är tillgänglig att använda för den som önskar. 

Ostrukturerad data: Till skillnad från strukturerad data som är organiserad på ett 

sätt som både datorer och människor kan läsa, saknar ostrukturerad data en formell 

struktur. Ostrukturerad data kan exempelvis vara bilder, ljud och video. 

Proof-of-concept: se koncepttest ovan. 

Ramverk: Ett stort klassbibliotek innehållande förkodade lösningar för vanliga 

programmeringsuppgifter. 

Rullgardinsmeny: En nedfällningsbar lista med valmöjligheter där användaren kan 

markera ett önskat alternativ. 

Shortest Path: En grafalgoritm som beräknar kortaste vägen mellan två noder I en 

graf.  

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Subrutin
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mjukvaruutveckling
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mjukvara
http://sv.wikipedia.org/wiki/Datorprogram
http://sv.wikipedia.org/wiki/Datorprogram
http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4llkod
http://sv.wikipedia.org/wiki/Propriet%C3%A4r
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet innehåller en beskrivning av studiens vetenskapliga ansats och de metoder 

som använts. Vidare redogörs för koppling mellan metod och frågeställningar. 

Kapitlet avslutas med en redovisning av metoderna för dataanalys och en diskussion 

kring trovärdigheten av insamlade data. 

2.1 Vetenskaplig ansats 
Vetenskapliga metoder brukar delas upp i hermeneutiska, tolkningsbaserade, och 

positivistiska, faktabaserade. Denna studie är i grunden ett utvecklingsarbete som 

följer de principer för Design Science Research (fortsättningsvis: DSR) som 

presenteras nedan. Vaishnavi och Kuechler [7 s.20] menar att den vetenskapliga 

ansatsen för DSR inte kan klassificeras som varken positivistisk eller hermeneutisk. I 

DSR beskrivs nämligen synen på verkligheten som subjektiv och beroende av 

sammanhanget. Samtidigt är DSR positivistisk i synen på kunskap då kunskap 

kommer av objektiv observation.  

Som en del av den modell för DSR som studien följer ingår även en utvärdering av 

artefakten i syfte att ge ny kunskap. Den delen av arbetet har en fenomenografisk 

ansats, vilket av Larsson [8] beskrivs som ett sätt att utröna hur fenomen upplevs av 

människor. Fenomenografi behandlar således inte fakta utan subjektiva intryck 

upplevda av personerna som studeras i samsyn med hermeneutiken.  

2.2 Valda metoder 
Denna studie innehåller två huvudsakliga metoder. Dels används DSR för 

utvecklingsarbetet och dels används kvalitativa metoder för utvärdering av artefakten. 

2.2.1 Design Science Research 
Teorierna kring DSR har tagit form under det senaste decenniet, men att låta design ge 

resultat i form av ny kunskap är i sig inget nytt. Inom arkitekturen har i tusentals år 

empirisk kunskap uppstått genom design och denna kunskap har kunnat dokumenteras 

och föras vidare och har gett upphov till standarder. Aerodynamiken är ett annat 

exempel på område där design har inneburit att innovationer bidragit med ny kunskap. 

Johannesson och Perjons [9] har beskrivit ett ramverk för DSR och menar att 

processen i DSR följer en liknande struktur som naturvetenskapen (figur 1 nedan). 

Vaishnavi och Kuechler [7] pekar dock på skillnaden att naturvetenskap behandlar 

kunskap om objekt eller fenomen som finns i världen medan designvetenskap 

behandlar kunskap om människors skapande av produkter eller fenomen för att uppnå 

ett visst mål.  
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Figur 1. Design Science Research enligt Johannesson och Perjons. [9, s.85] (Egen översättning) 

Vaishnavi och Kuechler gör skillnad på design, designvetenskap och DSR. Om 

kunskapen som krävs för arbetet med att skapa produkten redan är allmänt känd kan 

arbetet anses vara design, men om arbetet innehåller innovation kan det anses vara 

designvetenskap. Innovativ design kan i sin tur innebära ett behov för ny kunskap i 

form av patent och metoder vilket kräver forskning. Designvetenskap kan alltså sägas 

vara kunskapen om hur en artefakt framställs med en given specifikation, medan DSR 

är forskningsarbetet som leder fram till denna typ av kunskap. 

I Johannessons och Perjons ramverk framgår inte att DSR ofta är en iterativ process. 

Vaishnavi och Kuechler visar i sin modell [7, s. 7] hur den iterativa processen dels ger 

ny kunskap som förändrar problemställningen under arbetets gång och dels ger ny 

kunskap om designprocessen.  

Den nya kunskap som processen ger kan förutom artefakten som designas även bestå 

av forskningsrapport och/eller patent. Enligt Oates [10] kan även 

utvecklingsprocessen i sig vara en del av kunskapen som levereras. En kombination 

av Johannessons och Perjons ramverk och processmodellen som beskrivs av 

Vaishnavi och Kuechler kan se ut som i figur 2, och illustrerar den metod denna 

studie valt att följa.  
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Figur 2. Modell för DSR inspirerad av Johannessons och Perjons ramverk [9] och processmodellen 

som beskrivs av Vaishnavi och Kuechler [7]. 

Denna studies modell av DSR-processen innehåller de fem stegen från Johannessons 

och Perjons ramverk, och dessa steg kan itereras ett önskat antal gånger precis som i 

Vaishnavis och Kuechlers modell innan studien kommer till ett slutresultat. Kunskap 

som utvinns i processens tredje, fjärde och femte steg tas med i nästkommande 

iteration. Under hela processen noteras problem, lösningar och upptäckter och dessa 

dokumenteras av utvecklarna i en loggbok.  

2.2.2 Kvalitativa metoder 
Data för studiens utvärdering samlas in med hjälp av induktiva metoder, i vilka 

forskarna från enskilda iakttagelser drar generella slutsatser. Induktiva metoder har 

ofta en vag problemställning inledningsvis och problemställningen kan byggas, 

induceras, under arbetets gång. Alvehus [11] menar att induktiva metoder passar bra 

för analyser av subjektiv data från en begränsad grupp användare, som exempelvis vid 

användning av kvalitativa datainsamlingsmetoder. Att en metod är kvalitativ innebär 

att den handlar om hur egenskaperna hos något karaktäriseras och beskrivs, till 

skillnad mot kvantitativa metoder som snarare beskriver mängder och utbredning av 

något. Vid kvalitativa metoder studeras enbart en eller ett fåtal miljöer och forskaren 

och det som studeras har ett nära förhållande till varandra. Slutsatser från kvalitativa 

studier kan i allmänhet inte generaliseras till andra fall, men kan ge upphov till teorier 

vilka kan prövas och verifieras för ett stort antal fall med kvantitativ metod. Vanliga 

kvalitativa metoder är intervjuer och observationer.  
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En samling metoder speciellt avsedda för testning av användbarhet av programvaror 

beskrivs av Rubin och Chisnell [12] under samlingsnamnet Användbarhetstester. 

Flera av dessa är en kombination av observation och intervju, som exempelvis Co-

discovery där två användare studeras då de samtidigt testar en produkt, och deras 

samtal om produkten utgör testresultatet. Denna studie använder Co-discovery som en 

av två kvalitativa metoder. 

Cognitive Walk-through liknar Co-discovery och innebär enligt Rubin och Chisnell att 

en grupp utvärderare tillsammans går igenom en programvaras funktion med 

avseende på användbarhet. Vanligtvis är dock utvärderarna här inte de slutliga 

användarna utan väljs ut bland utvecklarna. En fördel är att denna genomgång kan 

göras redan på prototypstadiet och kan ske med hjälp av skisser. En nackdel är att 

utvärderaren inte nödvändigtvis beter sig som slutanvändaren då en slutlig version av 

programvaran inte används och att utvärderaren kan ha förkunskaper som 

slutanvändaren saknar. I denna studie är utvecklarna också utvärderare då Cognitive 

Walk-through används. 

2.3 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara frågeställningen i inledningskapitlet använder studien två 

huvudsakliga metoder. Forskningsfråga 1 om vilka egenskaper grafdatabaser har och 

forskningsfråga 2 om hur dessa kan bidra till ny förståelse ur befintlig data avser 

studien besvara genom ett utvecklingsarbete i enlighet med DSR. För att arbetet ska 

uppfylla kriterierna för DSR krävs enligt ovanstående metodbeskrivning att 

utvecklingsarbetet är innovativt och kan resultera i ny kunskap. Genom att utveckla en 

webbapplikation som ger användaren möjlighet att få ny förståelse från data i 

grafdatabaser bidrar arbetet med något innovativt och genom att studera 

användbarheten för applikationen kan slutsatser dras som ger ny kunskap om 

interaktionen mellan användare och data. Resultatet av forskningsarbetet är de 

kunskaper som förvärvas, medan de artefakter som ska levereras till uppdragsgivaren 

efter utvecklingsarbetet är en databasmodell och ett proof-of-concept, i vilket 

applikationens funktion kan visas. 

Forskningsfråga 3 handlar om användarvänlighet hos en liten grupp användare och av 

den anledningen kan en kvalitativ undersökningsmetod vara att föredra, då underlaget 

inte är tillräckligt omfattande för en kvantitativ studie. För att besvara frågan och 

säkerställa att arbetets syfte uppnåtts genomförs i studiens slutskede en kvalitativ 

undersökning i form av Co-discovery med utvalda användare på Imano AB. 

Dessutom använder utvecklarna i studien Cognitive walk-through under 

utvecklingsarbetets iterativa process för att bidra till att sätta rätt avgränsningar och 

söka god användarvänlighet. 

2.4 Datainsamling och analys 

Datainsamling sker kontinuerligt i DSR genom att processen ger nya kunskaper som 

förs in i nästa iteration. Under utvärderingssteget används Cognitive Walk-through 

varvid såväl fel som förtjänster antecknas. Vid demonstration av artefakten används 

Co-discovery där data noteras av observatör. Efter varje slutförd iteration 

sammanställs nyvunna kunskaper i en loggbok och det är innehållet i anteckningar 

och loggbok som analyseras av utvecklarna gemensamt och ger resultatet av arbetet. 
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2.5 Trovärdighet 
Som beskrivits i avsnitt 2.1 ovan klassificeras de metoder som valts till denna studie 

som hermeneutiska. Särskilt kan nämnas utvärderingsmetoden Cognitive Walk-

through som inte är opartisk då det är utvecklarna själva som testar. Mot denna 

bakgrund finns en risk att data kan tolkas annorlunda av andra forskare. Utvecklarna 

är medvetna om denna risk och gör sitt bästa för att ge ärliga och opartiska 

beskrivningar av studiens olika skeden. 
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien, dess syfte och de 

frågeställningar som formulerats i kapitel 1. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Studiens problemfråga handlar om att få förståelse från data. För att beskriva vad som 

menas med förståelse innehåller avsnitt 3.2 en teoretisk bakgrund om 

kunskapsmodellen. 

Studiens två första forskningsfrågor berör egenskaper hos grafdatabasen. För att 

underbygga dessa frågor med teoretisk bakgrund innehåller avsnitt 3.3 dels en 

beskrivning av grafer i allmänhet, grafdatabasen Neo4j och frågespråket Cypher, men 

dels också ett avsnitt om relationsdatabaser då dessa används som referens för att 

tydliggöra grafdatabasens egenskaper. Avsnittet avslutas med ett jämförande exempel 

mellan relationsdatabasen och grafdatabasen. 

I avsnitt 3.4 behandlas slutligen visualisering för att ge en teoretisk bakgrund om de 

byggstenar studiens artefakt använder som gränssnitt för användaren, och hur dessa 

medverkar till att uppnå studiens syfte att skapa ett verktyg som drar nytta av 

grafdatabasens förmåga att hantera relationer mellan dataposter och som dessutom 

presenterar resultat av sökningar på ett användarvänligt sätt. 

3.2 Kunskapsmodellen 
Det finns förhållanden mellan data, information, kunskap och visdom som historiskt 

debatterats i den akademiska världen. Det är omtvistat vem som först beskrev dessa 

förhållanden men Russel Ackroff beskrev år 1989 [13] förhållandena som en hierarki 

och teorierna har sedan utvecklats för att numera allmänt benämnas DIKW-modellen 

efter de engelska orden data, information, knowledge och wisdom. Modellen har 

under åren kritiserats av bland annat Zins [14] för att förhållandena mellan de 

ingående begreppen inte nödvändigtvis behöver vara hierarkiska. Invändningarna till 

trots har DIKW-modellen stor acceptans och får anses vara vedertagen. En 

sammanställning av Rowley [15] visar dock att det är en trend inom informatiken att 

bortse från hierarkins översta lager visdom när kunskapsmodellen beskrivs. I andra 

sammanhang har DIKW-modellen utökats med fler steg, och i denna studie anammas 

Bergerons modell [16], där metadata ingår som ett steg över information och visdom 

är utbytt mot förståelse, för att beskriva hur användaren skapar sig ny förståelse av 

data från databasen. Metadata är relevant i denna studie för att den används när 

användaren formulerar de frågor som ställs när data ska hämtas ur databasen.  

Bergerons modell [16] beskrivs i följande avsnitt från basen och uppåt eftersom 

basen, data, är grunden som nästa nivå bygger på.  

3.2.1 Data 
Data är attribut som är fundamentala för att särskilja objekt i databasen, men som 

tagna ur sitt sammanhang inte säger så mycket. Vissa attribut innehåller strukturerad 

data vilket innebär att data följer en fördefinierad struktur, exempelvis tal i ett visst 

intervall eller datum. Andra attribut innehåller ostrukturerad data som kan se olika ut, 

exempelvis textsträngar.  
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3.2.2 Information 
Information är data i en viss kontext. I en relationsdatabas kan respektive tabells 

kolumnrubriker tillsammans med data anses vara information. I en grafdatabas 

används nyckel-värde-par där nyckeln beskriver kontexten för datavärdet. Exempelvis 

är ”1969” data, medan det tillsammans med nyckeln ”födelseår” ger information. 

3.2.3 Metadata 
Metadata är data om själva informationen. Metadata innehåller beskrivningar och 

kategoriseringar av information för att visa hur och i vilket sammanhang 

informationen används. Metadata kan exempelvis vara relationsdatabasens 

databasschema eller grafdatabasens modell. Med utgångspunkt i metadata kan 

information från databasen sökas upp. 

3.2.4 Kunskap 
Kunskap är information som organiserats, förenklats eller summerats för att ge en 

medvetenhet om hur information förhåller sig till annan information och om hur 

metadata kan användas.  

3.2.5 Förståelse 
Förståelse har en funktionell innebörd och betyder att kunskap används för ett syfte. 

Förståelse och kunskap är två delar av lärandeprocessen som hänger samman men 

som ändå har en distinktion. Förståelse kan innebära att man använder kunskap från 

flera olika kunskapsområden och även väger in känslor. Enligt lärandeforskaren 

David Kolb [17] behöver människor reflektera över kunskap och i praktiken testa 

teorier och empirisk kunskap för att uppleva känslor, som tillsammans med 

kunskapen leder till förståelse.  

3.3 Databaser  
Trots att denna studie handlar om grafdatabaser nämns upprepade gånger 

relationsdatabaser som jämförelse. Detta görs dels på grund av att relationsdatabaser 

är allmänt kända och dels för den dominerande ställning de har jämfört med andra 

typer. Enligt Db-engines rangordning av databaser [3] är relationsdatabaser det mest 

använda alternativet med 82 % av den totala databasmarknaden medan grafdatabaser 

bara står för 0,6 % av alla databaser.  

3.3.1 Relationsdatabaser 
Relationsdatabasen har fått sitt namn av att den lagrar dataposter i tabeller 

innehållandes data av samma typ, d.v.s. det finns något slags relation som gör att 

dataposterna sorteras in i samma tabell. Det är en helt annan sak än de relationer 

mellan specifika dataposter som åsyftas när det gäller grafdatabaser. För att en 

relationsdatabas ska vara effektivt sökbar och för att undvika redundans är det viktigt 

att man följer vissa principer. En grundregel är enligt Padron-McCarthy och Risch 

[18] att man har ”en typ av sak per tabell, och en sån sak per rad”. Denna grundregel 

är första graden av en systematisk process som kallas normalisering, vars avsikt är att 

minska risken för anomalier och stärka databasens integritet. En fullt genomförd 

normalisering ger en rigid databas, med ett väl fungerande schema, d.v.s. uppbyggnad 

och struktur. Dock medför detta också enligt van Bruggen [19] att det är svårt att 

uppnå flexibilitet i schemat. Förändringar av strukturen sker genom migration, vilket 

kan kräva förnyad normaliseringsprocess och ta lång tid att genomföra. 
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Att ingående beskriva hur relationsdatabaser är uppbyggda och fungerar ligger utanför 

avgränsningarna för denna rapport och det finns gott om litteratur som täcker detta. 

Dock kan en kortare beskrivning vara på sin plats för att belysa vissa av de skillnader 

som finns mellan relationsdatabaser och grafdatabaser och därigenom fungera som 

teoretisk bakgrund till forskningsfråga 1 i inledningskapitlet. För att illustrera används 

exempel på hur en kompetensdatabas skulle kunna ha sett ut om den hade byggts som 

en relationsdatabas istället för som grafdatabas.  

Relationsdatabasen innehåller tabeller med data om bland annat företagets konsulter, 

kompetenser, uppdrag och kunder. För att undvika redundans i relationsdatabasen 

innehåller de olika tabellerna förutom data även unika nyckelvärden, primära nycklar, 

för varje rad i tabellen. Tabellernas kolumnrubriker lyfter data till information enligt 

kunskapsmodellen och tillsammans med metadata i form av tabellernas namn kan 

kunskap utvinnas ur databasen. Genom att visa dessa tabeller i bild kan betraktaren få 

en bild av hur databasen är uppbyggd, databasens schema. Figur 3 nedan visar en 

detalj av detta schema. 

 

Figur 3. Delar av schemat för kompetensdatabasen som relationsdatabas. 

När tabellerna presenteras visuellt är det inte svårt att tillgodogöra sig denna 

information, men om databasens schema inte är känt, om tabellernas rubriker är 

okända eller om databasen innehåller så många poster att den inte är enkel att 

överblicka, behövs hjälp av ett frågespråk för att söka fram denna information ur 

databasen. För relationsdatabaser används oftast frågespråket SQL, Structured Query 

Language. 

Genom att kombinera de primära nycklarna från två eller flera tabeller kan man med 

hjälp av frågespråket hämta data som matchar en rad från en tabell med en rad från en 

annan tabell. I SQL kallas denna sammanfogning av tabeller för en JOIN [18]. Från 

tabellerna i ovanstående figur 3 kan man exempelvis med en JOIN få ett sökresultat 

som kan presenteras som en tabell som innehåller kolumner med uppdragstabellens 

primära nyckel och konsulttabellens primära nyckel på ett sådant sätt att den 

innehåller de unika kombinationer av uppdrag och konsult som relaterar till varandra 

då en konsult varit en del av ett uppdrag. Mer om detta i avsnitt 3.3.5 nedan. 

Att verbalt beskriva hur en viss databas är uppbyggd kan vara svårt. Om någon ska 

förklara schemat för en viss relationsdatabas är det inte omöjligt att denne tar till ett 

Entity-Relationship diagram (fortsättningsvis: ER-diagram) för att istället visuellt 

beskriva schemat. ER-diagram är en vedertagen metod för att bl. a. rita upp 

sambanden mellan datatyperna i databaser [18]. Ett ER-diagram beskriver databasens 

konceptuella modell där entiteter illustreras som rektanglar och sammanhangen 

mellan entiteterna ritas ut som linjer. 
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3.3.2 Grafer 
Ordet graf används ofta felaktigt som benämning på diagram eller grafik. En graf 

definieras som en samling noder (alternativt hörn) och bågar (alternativt kanter) 

mellan dem. När det gäller grafdatabaser används benämningen relationer istället för 

bågar. En nod kan ha flera relationer, men varje relation måste ha både en startnod 

och en slutnod. Grafer kan även vara riktade vilket innebär att relationen mellan två 

noder endast går i en riktning. ER-diagrammet som beskrivs i avsnittet ovan är i själva 

verket en konceptuell modell av en relationsdatabas – visualiserad som en graf. Att 

visualisera ting och fenomen med hjälp av grafer är naturligt för oss människor, men 

grafer är inte bara visuell presentation. En användbar egenskap hos grafer är att man 

kan starta i en nod och traversera, vandra genom grafen genom att via relationer 

vandra från nod till nod. Traversering i grafer kan med hjälp av grafalgoritmer 

användas för att exempelvis beräkna kortaste eller billigaste vägen mellan två 

godtyckliga noder [19]. 

3.3.3 Grafdatabasen Neo4j 
Grafdatabaser kan sägas vara alla databaser som använder sig av indexfri närhet [20]. 

Det innebär att varje nod i en databas innehåller en pekare till de intilliggande noder 

med vilka noden har en relation. Användning av sammanlänkad data gör att man inte 

behöver göra sökningar genom hela databasen sedan en startnod identifierats, utan 

alltid kan gå från startnoden till nästa nod och utföra vandring i grafen. Det innebär i 

sin tur att sökning i databasen bara utförs på en aktuell del av grafen, och att söktiden 

därför blir proportionell mot storleken på den avsökta delen av grafen och inte mot 

hela databasens storlek. Indexfri närhet gör att olika typer av grafalgoritmer kan 

användas. Exempelvis kan sökningar efter närmaste sambandet mellan två dataposter 

göras utan att varken strukturen, typ av relationer eller typ av datapost är känd. I 

grafdatabasen Neo4j kan sökningar göras med bland annat algoritmerna Shortest 

Path, All Shortest Paths, Dijkstras algoritm och sökningar kan ske med antingen 

metoden bredd först eller djup först. [21, kap.20] 

Grafdatabasen använder sig av Property Graph Data Model, en modell som förutom 

grafens två huvudsakliga beståndsdelar noder och relationer även innehåller attribut 

och etiketter. Attribut består av nyckel-värde-par med primitiva datatyper, t. ex 

”Namn: Aron”. Såväl noder som relationer kan bära attribut, vilket är själva grunden 

till att data kan lagras i grafen. Varje nod och relation kan ha unika attribut och därför 

behöver inte grafdatabasen innehålla null-värden, d.v.s. tomma dataposter. Noderna är 

konceptuellt individer och deras identitet bibehålls även om attributen de bär 

förändras [20]. Varje nod kan ha en eller flera etiketter som dels beskriver noden och 

dels används för att gruppera noder. Genom att gruppera noder med etiketter kan 

databasen indexeras och sökningar kan avgränsas, men jämfört med 

relationsdatabasen där gruppering av entiteter i tabeller är tvingande kan 

grafdatabasen använda denna gruppering frivilligt och när så behövs. På detta sätt 

fungerar grafdatabasen utmärkt ihop med objekt-orienterad programmering där varje 

objekt kan bära sina egna attribut och funktioner. 

Grafdatabaser innehåller riktade grafer, d.v.s. alla relationer mellan noder har en 

startnod och en slutnod och går i endast en riktning. Det finns inga relationer som 

hänger löst, vilket innebär att om en nod ska tas bort måste först alla dess relationer 

tas bort. Att relationen har en riktning ger, i kombination med att relationerna alltid 

har en typ, semantisk klarhet till databasens struktur [20]. Vid sökning i databasen 
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behöver dock inte relationens riktning anges då en relation sammanbinder två noder 

oavsett från vilket håll grafen traverseras. Därför behöver, som visas i figur 4 i 

avsnittet om frågespråket Cypher, inte cirkelreferenser anges med dubbla relationer.  

Två noder kan även vara sammanbundna av mer än en relation. Exempelvis kan två 

personer i ett socialt nätverk både ha relationen vän och relationen kollega. Eftersom 

relationer kan ha attribut kan det även finnas tillfällen då två noder sammanbinds av 

två relationer av samma typ, men som har olika attribut. 

Relationer tillhör i grafdatabasen speciella nod-individer och inte grupperingar av 

noder och därmed kan två par av noder med identiska attribut ha helt olika relationer 

mellan sig. Detta ger möjlighet för strukturell variation i domänen och är en 

avgörande skillnad mot relationsdatabaser där relationer gäller samtliga dataposter i 

en tabell.   

Grafer är naturligt dynamiska vilket medför att i grafdatabasen kan nya typer av noder 

och relationer läggas till och tas bort utan att det påverkar sökning eller skrivning mot 

befintlig data eller applikationens funktion. Enligt van Bruggen [19] är risken för 

redundans därför större än i relationsdatabaser, men minimeras genom en väl 

genomarbetad struktur och namngivning. Redundans kan också undvikas genom att 

skrivningar till databasen kan genomföras med ett kommando som först söker efter ett 

matchande mönster och om ett sådant mönster återfinns redigerar detta, men om det 

inte återfinns skriver det till databasen [19].  

Grafdatabasen Neo4j är fullt transaktionsstyrd, vilket innebär att operationer utförs 

som hela transaktioner – eller inte alls. På så sätt förstärks databasens integritet. Neo4j 

uppfyller också de krav som brukar sammanfattas med akronymet ACID [21, kap 18]. 

Neo4j finns i dels en gratis version och dels i en företagsversion. Bägge bygger på 

open source, men den senare har ytterligare egenskaper som gratisversionen saknar. I 

betalversionen finns klusterstöd, automatisk säkerhetskopiering och felhantering. 

Principen som används för expansion i kluster är Master-Slave, vilket innebär att en 

huvuddatabas hanterar alla skrivoperationer och skickar ut kompletta speglingar till 

slavdatabaser som endast hanterar läsoperationerna. På så sätt kan databasen 

expanderas för att hantera tiotals miljarder noder och utföra hundratusentals 

transaktioner per sekund. Ett dilemma när det gäller sammanflätad data är sharding, 

att dela upp en växande databas i flera mindre delar. Detta låter sig göras i många 

andra databastyper tack vare att de inte lagrar relationer mellan enskilda dataposter. I 

en sammanflätad graf där alla noder kan ha relationer till alla andra noder är detta ett 

NP-fullständigt problem för en stor graf. För att mildra problemet implementerar 

Neo4j olika typer av cache-baserad spridning [22]. 

Då grafdatabaser i sina noder endast hanterar primitiva datatyper kan de inte användas 

för lagring av binära filer som bilder och videofiler. De kan inte heller spara 

datum/tid-objekt, men för detta finns en speciell graf i grafen där noder med etiketten 

dag har relationer till andra noder med etiketten månad osv.  

Eftersom grafdatabasen är optimerad för sammanflätad data är den långsammare än 

relationsdatabaser vid sökning efter enstaka attribut i många dataposter av samma typ 

[19]. 
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3.3.4 Cypher 
Cypher är ett frågespråk som är specifikt för grafdatabasen Neo4j. Cypher har fyra 

viktiga egenskaper; Det är ett deklarativt språk, vilket innebär att användaren 

beskriver vad som ska göras, men inte hur. Detta gör att användaren inte behöver ha 

någon kunskap om strukturen eller storleken på databasen för att kunna ställa 

lämpliga frågor. Även SQL och de flesta andra väl spridda frågespråk är deklarativa. 

Vidare är Cypher uttrycksfullt på så sätt att syntaxen liknar ASCII-art. Uppbyggt av 

bland annat parenteser, hakparenteser och pilar ger språket en illustration av grafen 

redan vid anblick av koden. Cypher har också egenskapen att den är 

mönstermatchande. Med det menar man att det hjälper användaren att skriva effektiva 

frågesatser som direkt passar in på mönster i grafen. Till sist är Cypher idempotent 

vilket innebär att om flera lika frågesatser skickas så är det bara den första som har 

någon verkan på databasens innehåll, och de efterföljande innebär inga förändringar. 

Detta underlättar vid programmatiska sökningar och skrivningar och motverkar 

redundans. [23] 

Nyckelorden i Cypher liknar och är inspirerade av ett antal andra frågespråk och 

innehåller till exempel WHERE och ORDER BY som kommer från SQL. Strukturen 

liknar den i SQL där frågorna är uppbyggda av olika satser som kan kombineras för 

att sätta avgränsningar eller utvidga sökningen, men innehåller också syntax som är 

speciellt anpassad för användning mot grafer.  

Några ofta använda nyckelord i Cypher: 

 MATCH anger mönstret som ska jämföras mot grafen. Det används också för 

att hitta startnoden som mönstret utgår ifrån. 

 WHERE används tillsammans med match för att filtrera resultat. 

 RETURN anger vad som ska returneras efter att frågesatsen körts.  

 CREATE och DELETE används för att skapa respektive ta bort noder eller 

relationer.  

 MERGE gör en sökning efter ett mönster i databasen, och om mönstret inte 

finns så skapas det. I princip är det en kombination av SQLs nyckelord 

EXISTS och CREATE.  

I tillägg till nyckelorden hanterar även Cypher bland annat matematiska och booleska 

operatorer och samlingar av objekt.  

I Cypher anges en relations riktning med pilar, uppbyggda av bindestreck och tecknen 

för större-än respektive mindre-än. Dock kan grafdatabasen hantera sökningar i grafen 

även utan att riktning anges. I figur 4 och 5 visas exempel på hur sökfrågor i Cypher 

kan användas för att hitta svar på sökningar i kompetensdatabasen.   
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Figur 4. Exempel på sökfraser med frågespråket Cypher. 

I exemplen i figur 4 ovan ser vi att en nod betecknas med vanliga parenteser och en 

relation med hakparenteser. Vid sökning kan noden namnges med valfritt 

variabelnamn, vilket i exemplen är gjort med k1 respektive k2. De båda sökfrågorna i 

exempel 1 och 2 visar också två olika sätt att ange det attribut som begränsar 

sökresultaten; Attributet Namn kan anges inom nodens parenteser alternativ med hjälp 

av en WHERE-sats. I parentesen som anger noden kan nodens etikett anges, men det 

är endast ett sätt att avgränsa sökområdet och den kan uteslutas om så önskas som för 

noden k2 i exempel 2. Även relationens typ kan uteslutas, men är ofta den indikator 

som snabbast identifierar att rätt sökresultat hittats då grafen annars måste traversera 

alla utgående relationer för att hitta slutnoden.  

Figur 5. Exempel på sökfraser med frågespråket Cypher. 

För att hitta attribut eller utföra operationer på relationer kan även relationen namnges 

i sökfrågan och det görs då med ett valfritt variabelnamn före det kolon som står 

mellan hakparenteserna. I exempel 3 i figur 5 illustreras detta och samtidigt visas att 

sökning kan ske utan att startnoden är definierad. Sökfrågan är skriven så att den 

returnerar attributet Namn på den person p som har en kompetens av nivå 3. Att 

slutnoden har etiketten Kompetens behöver inte anges i sökfrågan eftersom det är 

relationstypen KAN som leder sökningen till rätt nod. 

En styrka med grafdatabaser och frågespråket Cypher är att användning av wildcards, 

en godtycklig variabel, stöds. Det kan användas exempelvis för att hitta alla noder 

som ligger på ett godtyckligt avstånd från en annan nod. Om användaren söker efter 
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en nod, men inte känner till vilka relationer eller noder som finns emellan startnoden 

och den sökta noden kan en asterisk inom hakparenteserna anges. I exempel 4 i figur 

5 ovan returnerar sökfrågan alla de noder som finns mellan de namngivna noderna i 

det eller de mönster som innehåller upp till fyra relationer utan att användaren känner 

till något om relationernas typ eller riktning eller vilka noder mönstret innehåller. Att 

hitta ett samband mellan två poster i en relationsdatabas under samma förutsättningar 

är inte möjligt utan avancerade beräkningar och många sökningar [19]. 

3.3.5 Jämförelse mellan grafdatabaser och relationsdatabaser 
Relationsdatabaser är, tack vare den inre strukturen av tabellerna, snabbare på att 

utföra samma operation på ett stort antal identiska data, eller sökning efter alla poster 

av en viss typ i en hel tabell [4]. Vid sökning efter relationer mellan dataposter måste 

dock relationsdatabasen plocka data från olika ställen och samla den i en tillfällig 

tabell som beskriver relationen. Den som programmerar med frågespråket SQL 

känner denna process som JOIN. Detta kräver också att tabellerna har så kallade 

främmande nycklar som kopplar ihop dem. Vid en ny sökning måste denna process 

upprepas eftersom informationen om relationen inte sparas [18].  

Vukotic et al [4] har visat att söktiden vid sökning efter relationer mellan dataposter i 

stort sett är konstant vid sökning i en grafdatabas på n noder som vid sökning på 

1000n noder. I samma test på en relationsdatabas ökar söktiden istället proportionellt 

mot antalet dataposter. I gengäld undviker relationsdatabasen effektivt redundans 

genom sin indexering på primära nycklar. 

I figurerna 6 och 7 nedan visas ett exempel som tydliggör en skillnad mellan de båda 

databastyperna.  

 

 

Figur 6. Exempel på sökning i relationsdatabas. 

Om man vill göra en sökning för att ta reda på vilka konsulter i tabellen Konsulter 

som utfört ett visst uppdrag behöver databasen ha en koppling mellan tabellerna 
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Uppdrag och Konsult. Denna koppling kan antingen skapas tillfälligt vid varje 

sökfråga med hjälp av JOIN som beskrivits tidigare eller finnas permanent med 

referenser till de berörda tabellerna i databasen som i figur 6 ovan. I det här exemplet 

innehåller tabellen Uppgift förutom dessa s.k. främmande nycklar även attribut som 

anger startdatum, slutdatum och vilken roll konsulten utförde i ett visst uppdrag varför 

tabellen måste finnas permanent i databasen. Under tabellerna i bilden visas hur en 

sökfråga skulle kunna se ut i frågespråket SQL. 

I en grafdatabas behöver inte uppgiften konsulten utfört vara en egen entitet utan 

beskriver snarare en relation mellan konsult och uppdrag. Attributen för uppgiften 

läggs direkt på respektive relation eftersom även relationer kan ha attribut i 

grafdatabaser. Proceduren för sökning i figur 7 nedan bygger på att uppdrags-noderna 

indexerats med avseende på namn, vilket ofta sker då databasen skapas. När 

startnoden hittats i index traverseras grafen på de relationer av typen UPPGIFT som 

finns ut från startnoden. Endast de noder som ligger en relation ut från startnoden 

besöks i traverseringen och slutnoderna returneras som sökresultat. I figuren visas 

också hur sökfrågan skulle formuleras i frågespråket Cypher. 

 

Figur 7. Exempel på sökning i grafdatabas.  

Som synes i exemplet kommer en likartad sökning i relationsdatabasen att kräva tre 

indexsökningar medan den i grafdatabasen kräver en indexsökning. Om datamängden 

är liten skulle inte skillnaden i söktid märkas. Dock blir skillnaden allt större i takt 
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med att volymen av data ökar. Efter den första indexsökningen i grafdatabasen 

kommer traverseringen att ske i konstant tid, O(1). Med en relationsdatabas däremot 

kommer varje indexsökning efter en främmande nyckel kosta O(log2 n), där n är 

antalet poster i tabellen [23]. 

I ovanstående exempel kan man också se att en traversering vidare i grafen är möjlig 

från konsulten Bengt Baron till uppdraget Implementation. Det skulle inte vara svårt 

att få fram information om vilka andra uppdrag som utförts av de konsulter som utfört 

uppdraget Ny Webbplats med hjälp av frågespråket Cypher, medan det med SQL 

skulle krävas åtskilliga rader kod. 

3.4 Visualisering 
“Graphical excellence is that which gives to the viewer the greatest number of ideas 

in the shortest time with the least ink in the smallest space.” [24] 

Edward R. Tufte, som citeras ovan, visar på betydelsen av visualisering för att hjälpa 

åskådaren att få förståelse för sammanhang som annars inte är uppenbara. 

Visualisering av data har funnits långt innan datorernas intåg i samhället, och ett 

allmänt känt talesätt är att en bild säger mer än tusen ord. Att visualisera data kan vara 

ett sätt att öka förståelsen för innehållet i data istället för att bara analysera och 

jämföra data. Människor tilltalas av diagram och grafer som förklaring av komplexa 

förhållanden. Visualisering tillåter människor att extrahera viktig information på ett 

ögonblick. I en tidsålder då vi matas av ett överflöd av information och beslut ska 

fattas på bråkdelar av en sekund kan visuell presentation av data ge avgörande 

fördelar [24]. Inom explorativ dataanalys används också visualisering eftersom 

forskning visat att vi människor tänker i bilder och att vi på detta sätt ökar vår 

förmåga att dra slutsatser [2].  

En viktig förmåga hos den mänskliga hjärnan är att kunna känna igen mönster. 

Genom att bara se delar av en bild kan vi ofta dra slutsatser och avgöra vad som finns 

utanför bilden. Mönsterigenkänning hjälper oss att orientera oss och bilda oss 

uppfattningar för att snabbt identifiera situationer, föremål och varelser som vi stöter 

på. Denna mönsterigenkänning har vi väldigt stor nytta av när vi analyserar grafer 

eftersom det är så naturligt för oss [20]. På samma sätt är det vanligt att vi människor 

tar till grafer när vi ska beskriva komplicerade sammanhang, som exempelvis i fallet 

med ER-diagrammet som beskrevs i avsnitt 3.3.1 ovan.  

Man måste dock vara medveten om att grafisk presentation av data kan missuppfattas, 

förvirra och missleda och att en bild inte bara kan säga tusen ord utan även dölja 

tusen ord. Tufte [24] menar att det krävs disciplin och återhållsamhet för att inte 

”skräpa ner” en grafisk återgivning av data så mycket att data går förlorad. I 

visualisering av grafer där många element är sammanbundna finns en risk för att 

element överlappar varandra och skapar ett gytter. Därför måste utvecklarna noga 

överväga mängden och urvalet av det som ska visualiseras. Enligt van Bruggen [20] 

kan fokus på tre mekanismer bidra till att tydliggöra visualisering av grafer:  

 Gravitation – Element som hör ihop ska avbildas ihop. 

 Laddning – Precis som med lika laddade partiklar ska element som har liknande 

egenskaper repellera varandra så att de inte överlappar. 
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 Fjädring - Genom att illustrera element med rörelse och liv skapas ett behagligt 

alternativ till vanliga statiska bilder. 

Tufte [24] menar dock tvärtemot att animationer mest upplevs som förvirrande, men 

dessa båda ståndpunkter ger uttryck för författarnas subjektiva åsikt och visar att det 

som anses vara rätt i ett sammanhang kanske inte upplevs på samma sätt av en annan 

person eller i ett annat sammanhang.  

I denna studie sker visualisering av data på klientsidan genom manipulering av 

webbsidans DOM, Document Object Model, med hjälp av Javascript. Applikationen 

implementerar ett externt Javascript-bibliotek kallat d3.js som innehåller funktioner 

för visualisering av en mängd olika typer av datadrivna dokument. [25]. 
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4 Utförande och empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till grund 

för denna studie. Utförandet följer den modell för DSR som visas i figur 2 och sker i 

flera steg. Hela processen utförs i denna studie i tre iterationer innan en färdig artefakt 

presenteras. Empirin består av de kunskaper som erhålls under design, utveckling, 

demonstration och utvärdering av artefakten. 

4.1 Första iterationen 
I studiens uppstartskede finns vissa moment som endast behöver utföras en gång som 

exempelvis nedladdning av programvara, upprättande av versionshantering och att 

bekanta sig med nya programspråk. Tidsmässigt innebär det att den första iterationen 

av DSR-processen blir något utdragen jämfört med de efterföljande. Här följer en 

beskrivning av stegen i första iterationen. 

4.1.1 Formulera problem 
Den allmänna beskrivningen av problemet som detta arbete bygger på finns att läsa 

om i kapitel 1.2. Rent utförandemässigt formulerades problemet först av Imano AB 

och vid ett planeringsmöte i ett initialt skede av arbetet sätts ramar för vad arbetet ska 

omfatta. Företaget vill ha en databas byggd i Neo4j och ett tillhörande 

användargränssnitt som ska vara åtkomligt via företagets intranät. Önskade delresultat 

är lösningsförslag, databasmodell och en lösning tillgänglig i Imanos intranät. 

4.1.2 Definiera krav 

Imanos ursprungliga kravspecifikation innehåller sju funktionella krav: 

Med den föreslagna databaslösningen ska man som användare kunna: 

 lägga in uppdrag med beskrivning/attribut. 

 lägga in kompetenser som anställda kunna välja bland. 

 fylla i sin egen kompetens. 

 välja och lägga till uppdrag man varit en del av. 

 välja och lägga till roller man haft i uppdrag. 

 beskriva sin egen del i ett uppdrag. 

 söka och filtrera fram kompetenser, uppdrag och kunder. 

[Imanos uppdragsbeskrivning (sic)] 

När arbetet startas genomförs ett kravmöte på Imano med två konsulter och 

konsultchef närvarande. Både funktionella krav och icke-funktionella krav diskuteras. 

Ett antal krav definieras som potentiell vidareutveckling och sätts utanför projektets 

ramar. 

Förutom de funktionella kraven som ingår i Imanos kravspecifikation beslutas om 

följande icke-funktionella krav: 

 Applikationen ska utvecklas i .NET för publicering i Windows Azure. 

 Då produkten endast ska användas internt behövs ingen autentisering av 

användaren. 
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Vidare tas ett antal Use Cases, användningsfall, fram som grund för den kommande 

designprocessen. I figur 8 nedan visas exempel på användningsfall som används.  

 
 
Figur 8. Exempel på användningsfall. 

 

4.1.3 Design och utveckling 

Initial systemdesign företas med hjälp av skisser över applikationens 

användargränssnitt och databasens modell. Som grund för designen används de 

användningsfall som tagits fram i samarbete med Imano. För att uppfylla Imanos 

funktionella krav behövs bara två delar i applikationens klientdel; En del där 

användaren kan söka information i databasen om kunder, uppdrag och kompetenser, 

och en annan där användaren kan lägga till information i databasen. 

Som utvecklingsmiljö väljs Microsoft Visual Studio 2013, då utvecklarna har tidigare 

erfarenhet av produkten. Av de icke-funktionella kraven framgår att applikationen ska 

använda tekniken .NET och som grund för applikationen väljs MVC webbapplikation. 

Grafdatabasen Neo4j finns att ladda ner i en kostnadsfri version från tillverkarens 

webbplats. [26] Den aktuella version som laddas ner är Neo4j Community Version 

2.0.4. Neo4j är baserad på programspråket Java, men det finns oberoende 

klassbibliotek att använda i olika programmiljöer. För .NET heter klassbiblioteket 

Neo4jClient, vilket kan läggas till via Visual Studios inbyggda pakethanterare NuGet 

Package Manager. Neo4jClient gör att man kan använda funktioner i .NET som utför 

sökningar och skrivningar mot grafdatabasen. 

Databasens modell tas fram efter en analys av de substantiv och verb som 

uppdragsgivaren använt i sina användningsfall. Den första iterationens databasmodell 

innehåller noder för bland annat anställda, uppdrag, kunder och olika typer av 

kompetenser. Relationerna mellan noderna namnges för att en beskrivande kontext 

ska uppnås.  



Utförande och empiri  

23 

Applikationens databas ska i slutlig version populeras av användarna via gränssnittet, 

men för att kunna testa kodavsnitt fylls en temporär databas med information om ett 

urval av Imanos utförda uppdrag och data om en av företagets konsulter. Denna första 

import av data i databasen görs med hjälp av Cypher-kommandon direkt i verktyget 

Neo4jBrowser som är en del av den nedladdade versionen av grafdatabasen. Neo4j 

kan importera data i en mängd olika format, men i detta fall importeras csv-filer. 

Den första funktion som implementeras i studiens applikation är sökfunktionen, där 

användaren ska kunna ange ett sökord i ett textfält och därigenom söka efter 

motsvarande ord i databasen. Sökfunktionen bifogar sökordet till ett ajax-anrop som 

skickas till söksidans API-controller. I controllern finns en funktion som med hjälp av 

kommandon från Neo4jClient-biblioteket ansluter till databasen och skickar vidare 

sökfrågan. Funktionen returnerar sedan alla svar från grafdatabasen som JSON-objekt, 

vilka i sin tur kan omvandlas till listor som presenteras för användaren. 

Vid programmering i .NET för uppkoppling mot relationsdatabaser kan utvecklaren 

använda sig av ramverket Entity Framework, i vilket kod kan generera såväl schema 

som innehåll i databasen. Detta ramverk finns inte för användning på motsvarande sätt 

mot grafdatabaser. Grafdatabaser innehåller inte några formella scheman, och kan 

ändras dynamiskt genom att ta bort eller lägga till nya attribut på noder eller relationer 

via kod. I MVC-modellen följer objekt som skapas en viss modell. Då grafdatabasen 

tillåter att nya objekt som skapas har andra attribut än modellen blir det en utmaning 

att hantera det inom ramen för MVC.  

Redan i ett tidigt skede upptäcks begränsningar med Neo4jClient. Databasen Neo4j 

kan hantera sökningar där såväl användaren som applikationen saknar kunskap om 

databasmodellen. Frågor om vilken typ av objekt som finns i databasen och vilka 

attribut objekt i databasen innehåller kan göras i den aktuella versionen av Neo4j, men 

då Neo4jClient skapades fanns inte dessa funktioner. Det får till följd att endast 

sökfrågor om specifika attribut kan ställas med hjälp av Neo4jClient. Genom att se till 

att alla objekt i databasen har attributet Namn säkerställer utvecklarna att 

sökfunktionen fungerar. Att behöva modifiera databasen för att kompensera för brister 

i programmets funktion känns dock inte som en tillfredsställande lösning, och detta 

behöver åtgärdas i kommande iteration.  

I denna första iteration av utveckling lägger utvecklarna inte någon större vikt vid 

användarvänlighet eller grafiskt användargränssnitt. Artefakten är i stora delar en 

testrigg för att experimentera och utforska tekniken. Nya kunskaper som utvecklarna 

tillgodogör sig under utvecklingsarbetet noteras i en loggbok. 

4.1.4 Demonstration av artefakt 

Den version av applikationen som togs fram i den första iterationen av DSR-

processen demonstreras inte för uppdragsgivaren. Arbetet i Design- och 

utvecklingssteget ger nya kunskaper som leder till att processen kommer att börjas om 

på nytt i en ny iteration. Med vetskap om kommande förändringar i applikationens 

uppbyggnad nöjer sig utvecklarna med att ge en muntlig föredragning om processens 

fortskridande för uppdragsgivaren. 
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4.1.5 Utvärdering av artefakt 
Utvärdering av artefakten sker som avslutning av varje iteration av DSR-processen. 

Under och efter första iterationen genomförs en Cognitive Walk-through där 

applikationens funktion studeras med fokus på funktion. Återigen används 

användningsfallen som grund, men även ett mer öppet experimenterande med 

applikationens funktioner genomförs för att hitta felkällor och potentiella 

utvecklingsområden. Resultatet av utvärderingen sammanställs och noteras i 

loggboken. 

4.1.6 Kunskaper från första iterationen 
Från studiens första iteration är det en samling nya kunskaper som noterats och 

påverkar det vidare arbetet. Nedan presenteras dessa kunskaper. 

Vid uppstarten av ett nytt projekt är det en stor hjälp att först ha formulerat problem 

och definierat krav på ett tydligt sätt. Att utgå från användningsfall hjälper 

utvecklarna att dels fokusera på rätt saker och dels dela upp arbetet så att arbete kan 

utföras enskilt utan att det har för stor påverkan på andras arbete.  

Att göra en modell för en grafdatabas är inte nödvändigt då den uppstår dynamiskt 

genom inmatning av data. Dock visar det sig nyttigt att ha tänkt igenom databasens 

noder, relationstyper och benämningar för att säkerställa effektivt användande, även 

om modellen när som helst kan modifieras.  

Klassbiblioteket Neo4jClient innehåller inte funktioner för att hantera alla möjligheter 

i Neo4j vilket medför att utvecklarna får göra förändringar i designen i kommande 

iteration.  

Ju mer utvecklarna utforskar Neo4j desto fler möjliga användningsområden 

framträder. Utvecklarna ser att dessa användningsområden passar väl in i 

uppdragsgivarens behov och nya funktionella krav föreslås. 

4.2 Andra iterationen 
Jämfört med första iterationens i stora delar formella och administrativa arbete med 

modeller och kravspecifikationer innehåller andra iterationen till största delen 

praktiskt arbete i design- och utvecklingssteget. 

4.2.1 Formulera problem 
En av kunskaperna från första iterationen var att alla funktioner i Neo4j inte kunde 

användas med hjälp av Neo4jClient, och därför ändrades problemformuleringen i 

andra iterationen till att hitta nytt angreppssätt för att undvika de negativa effekterna 

av Neo4jClients tillkortakommanden.  

I andra iterationen är utvecklarnas avsikt att implementera större delen av 

applikationens användargränssnitt. 

4.2.2 Definiera krav 
I tillägg till de tidigare icke-funktionella kraven definieras krav på 

användargränssnittet. För att uppnå god användarvänlighet ska designen vara så ren 

från störande element som möjligt. Applikationen ska använda layout och 

designelement som är vedertagna och tydliga. För att försöka uppnå studiens syfte att 
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applikationen ska kunna ge användaren ny förståelse väljer utvecklarna att lägga till 

visualisering av innehållet i databasen. 

4.2.3 Design och utveckling 
Efter första iterationens problem med Neo4jClient väljer utvecklarna att försöka med 

en annan metod för hämtning av data i databasen. Med hjälp av Javascript görs ett 

Ajax-anrop direkt mot databasen för att få ut hela grafen oavsett vilka etiketter eller 

attribut noderna har. Resultatet av denna hämtning används bland annat för att visa en 

grafisk presentation av databasen med hjälp av Javascript-biblioteket d3. För att 

minska antalet hämtningar av data sparas alla noder och relationer som hämtats lokalt 

i användarens dator när sidan laddas in. Dessa data används bland annat för att 

implementera funktionen TypeAhead i den textruta där användaren skriver in sitt 

sökord. TypeAhead är ett Javascript-biblioteket som används för att ge användaren 

ledning så att denne slipper skriva in hela sökordet. Tanken är att detta ska hjälpa 

användaren att inte skriva stavfel som medför att inga sökresultat hittas. I fält för 

inmatning av data som ska skrivas till databasen kan TypeAhead motverka redundans 

genom att visa ord som redan finns i databasen. Om användaren till exempel som i 

figur 9 avser mata in kompetensen C-Sharp, men den alternativa skrivningen C# redan 

finns i databasen kan användaren uppmärksammas på detta.  

 

Figur 9. En detalj av inmatningsfunktionen som innehåller TypeAhead. 

Ett användbart gränssnitt innebär också att användaren hittar rätt funktioner utan att 

behöva passera en inlärningströskel. Detta kan underlättas genom användning av 

vedertagna standarder och tydlig struktur. I detta projekt använder utvecklarna 

ramverket Bootstrap för att ge applikationens olika delar utseende och funktion som 

lätt känns igen av användaren. 

 

4.2.4 Demonstration av artefakt 
Efter andra iterationen av DSR-processen genomförs en demonstration av 

applikationen för uppdragsgivaren. Konsultchefen och en utvecklare går igenom 

applikationen och samtalar om de funktioner som finns. Med stöd av Co-Discovery-

metoden noteras deras synpunkter och tankar om uppbyggnad och gränssnitt. 
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Uppdragsgivaren får genom demonstrationen större kunskap om vad applikationen 

kan innebära för nytta, vilket resulterar i önskade förändringar i några av de 

användarfall som är en del av kravspecifikationen. En stor del av samtalet under 

demonstrationen handlar om förändringar av modellen för att den dels bättre ska 

motsvara verkligheten och för att dels uppnå ytterligare nyttor med applikationen.  

Visualisering av data med hjälp av d3 är vid tillfället för demonstrationen under 

uppbyggnad. Utvecklarna har inte implementerat några andra funktioner än att en 

statisk graf visas och därför läggs inte så stor vikt vid visualiseringen vid 

demonstrationen. Applikationens startsida ser efter andra iterationen ut som i figur 10. 

 

Figur 10. Applikationens startsida efter andra iterationen. 

 

4.2.5 Utvärdering av artefakt 
Även under andra iterationen genomförs utvärdering av artefakten i enlighet med vald 

metod, och i denna iteration fokuseras dessutom på applikationens användbarhet. 

Empirin från denna utvärdering läggs till i loggen över nya kunskaper.  

4.2.6 Kunskaper från andra iterationen 
Med ny kunskap om möjligheterna som produkten väntas ge uppdragsgivaren vill 

denne lägga till ytterligare funktionalitet. Då tidsramen för studien ligger fast tvingas 

utvecklarna att göra prioriteringar och vissa funktionella krav anses vara potentiell 

vidareutveckling och läggs utanför projektets ramar.  

De utförda åtgärderna för att hantera tillkortakommanden i klassbiblioteket 

Neo4jClient medför komplikationer i form av avsteg från MVC-modellen. Valet av 

Javascript för hämtning av data medför att många funktioner i applikationen utförs i 

View-delen av applikationen istället för i Controller-delen. Detta är inte optimalt ur 

säkerhetssynpunkt, då databasens innehåll görs åtkomligt på ett icke önskvärt sätt. 
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Kombinationen av att använda Neo4jClient för att skriva formulärdata till databasen 

och Javascript för att hämta data gör att koden sprids över flera filer och blir svår att 

överblicka. 

Användning av befintliga ramverk för webbapplikationer som exempelvis Bootstrap 

ökar användarvänligheten då användaren känner igen komponenter. Applikationen 

blir mer responsiv för användning på olika skärmstorlekar. 

Visualisering av data ökar intresset för datainnehållet. Det kan dock påverka 

användarvänligheten negativt om visualiseringen upplevs som alltför komplex. 

4.3 Tredje iterationen 
Utvecklingsarbetets tredje iteration blir den sista som utförs innan artefakten lämnas 

över till uppdragsgivaren. I denna iteration av DSR-processen sker förfining av 

implementerade funktioner och användargränssnitt.  

4.3.1 Formulera problem 
I starten av den tredje iterationen formulerar utvecklarna om problemen för att ta hand 

om de kunskaper som kom ut av den andra iterationen. Framför allt handlar det om att 

använda MVC-mönstret i större utsträckning för att underlätta presentation av data i 

listor. Utvecklarna ser också att det är önskvärt att minska de säkerhetsproblem som 

användandet av funktionalitet i Javascript innebär och avser flytta en del funktioner 

från View-delen till Controller-delen. 

4.3.2 Definiera krav 
I den tredje iterationen av DSR-processen sker en del förändringar i de 

användningsfall som tagits fram. Förändringarna består av att ytterligare funktionella 

krav kan läggas till som ett resultat av arbetet i de tidigare iterationerna. Ett exempel 

på detta är funktioner förknippade med den grafiska presentationen, där interaktion 

med illustrationen är önskvärt. 

4.3.3 Design och utveckling 
Med kunskaper från tidigare iterationer ändrar utvecklarna funktionerna för hämtning 

av data. Med striktare användning av MVC-modellen och det i .NET inbyggda 

märkspråket Razor uppnås bättre funktionalitet för att på serversidan hantera variabler 

från textfält och rullgardinsmenyer vid dynamisk uppdatering av applikationens 

webbsidor. Detta används bland annat då attribut eller relationer ska ändras eller 

läggas till för en viss konsult eller ett visst uppdrag. Via modaler, formulärfält som 

placeras ovanpå den ordinarie webbsidan, kan inmatning av att attribut göras och då 

modalen stängs uppdateras innehåll i listor på webbsidan.  

Söksidans enkla sökning uppdateras med ytterligare funktionalitet. Sökresultaten 

presenteras först i textuell form, men användaren kan via en knapp välja att få 

sökresultatet presenterat grafiskt. 

Det är viktigt att databasen innehåller data av så hög kvalitet som möjligt. I avsnitt 

3.3.3 om grafdatabasen beskrivs databasens inbyggda metoder för att minska risken 

för redundant data, men även i användargränssnittet kan hjälpmedel användas. 

Förutom det Javascript-baserade TypeAhead som implementerades i andra iterationen 

används i tredje iterationen ytterligare en variant för sökfältet. Syftet är att användaren 

inte ska behöva drabbas av att sökningen inte ger något resultat. Istället föreslås 
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sökbara ord så att användaren redan vid inmatning av sökordet ser vad som finns. 

Dessutom används i fält för inmatning av datum datumväljare som gör att användaren 

slipper skriva datum som siffror eller text, vilket också reducerar risken för felaktig 

data.  

I denna tredje iteration av DSR-processen förfinas den grafiska presentationen av 

databasen som möter användaren på applikationens startsida. Grafen är animerad för 

att väcka användarens intresse. Grafen kan zoomas in och ut och panoreras. Noder 

kan dras för att synliggöra andra noder som ligger gömda bakom. Vid hovring över en 

nod visas nodens etikett och närmaste grannar medan resten av grafen tonas ner och 

vid musklick på en nod öppnas en ruta med detaljer där nodens attribut presenteras.  

Utvecklarna lägger i forskningssyfte till en funktion i applikationen som de kallar för 

nyfiken sökning. Denna sökfunktion är tänkt som ett alternativ till den enkla sökning 

som redan implementerats. Nyfiken sökning är tänkt för sökningar av typen ”Jag 

söker konsulter som har kompetens inom tekniken C#?” eller ”Jag söker uppdrag som 

har utförts för kunden A och omfattat området Frontend?” och resulterar i en lista med 

sökresultat som uppfyller sökfrågan. Inmatningsformuläret för nyfiken sökning består 

av flera rullgardinsmenyer där efterföljande rullgardinsmeny fylls dynamiskt 

beroende på vad som valts i den tidigare. På så sätt ska användaren kunna kombinera 

nodtyper, relationer och attribut för att kunna skapa en personlig sökfråga utan att 

behöva använda frågespråket Cypher. Ett skärmklipp som visar nyfiken sökning visas 

i figur 11 nedan. Observera den gröna knappen med ett plustecken som lägger till 

ytterligare rullgardinsmenyer.  

 

Figur 11. Ett skärmklipp som illustrerar nyfiken sökning. 
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4.3.4 Demonstration av artefakt 
I samband med leverans av den färdiga applikationen utförs en demonstration och 

ännu en Co-Discovery. Konsultchefen har denna gång med sig en konsult som ser 

applikationen för första gången och utvecklarna ger inga direktiv i förväg om hur 

applikationen fungerar. Samtalet mellan försökspersonerna visar att de blir nyfikna på 

databasens innehåll och vill veta mer. Försöksperson 2 som ser applikationen för 

första gången, stannar relativt länge på startsidan där hon granskar grafen för att se 

vad som är kopplat med vad. Frågor som uppstår är till exempel hur en användare kan 

söka fram vilka konsulter som har en viss kompetens.  

Den legend, inskrift som visar vilka färger i grafen som har vilken innebörd är 

väsentlig för att få förståelse. Genom att klicka på noder kan användaren läsa en 

sammanställning över alla de attribut som finns lagrade för noden. Försöksperson 2 

klickar nyfiket på noder av olika typ. Genom att observera försökspersonerna och 

anteckna deras inbördes samtal i enlighet med Co-discovery förstås att presentationen 

i form av en graf väcker nyfikenhet. 

Försökspersonerna går sedan in på söksidan där de gör några enklare sökningar. 

Funktionen där sökbara ord kommer upp vartefter användaren skriver in text i 

sökrutan är lite förvillande för försökspersonerna i början, men de inser snart hur den 

är tänkt att fungera. Försöksperson 1 uppskattar tidsbesparingen med att man på så 

sätt endast behöver skriva delar av det man söker.  

När ett sökbart ord valts i listan framträder en ruta med detaljer om det sökta objektet. 

Därtill visas en knapp som har funktionen att sökresultatet presenteras grafiskt. Den 

presenterade grafen är som visas i figur 12 nedan, ett litet utsnitt av den totala grafen 

och visar sökresultatet och de noder som sökresultatet har en relation till. 

Försökspersonerna imponeras över hur sambanden mellan data blir så tydligt med 

hjälp av den grafiska presentationen. Det som inte framgår av illustrationerna i denna 

rapport är att graferna som presenteras för användaren kan manipuleras med hjälp av 

klick och dragning med musen på noderna. På så sätt kan dels nodernas etiketter göras 

synligare och dels så bidrar interaktionen till ytterligare stimulans av användarens 

sinnen. 
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Figur 12. Ett sökresultat presenteras både i text och grafiskt. 

 

4.3.5 Utvärdering av artefakt 
Vid utvecklarnas egen utvärdering av artefakten i iteration 3 konstateras att artefakten 

fortsatt har områden som kan vidareutvecklas. Dock uppfyller den de ursprungliga 

funktionella och icke-funktionella kraven, och utvecklingspotentialen ligger utanför 

projektets ramar. Ett exempel på komponenter med potential som inte ingick i den 

ursprungliga kravspecifikationen är nyfiken sökning som endast har begränsad 

funktionalitet vid avslutningen av den tredje iterationen. 

Utvecklarna finner vid sin Cognitive Walk-through att användargränssnittet fungerar i 

alla väsentliga avseenden. Om funktionen nyfiken sökning ska användas fullt ut 

behöver det framgå tydligare att det finns två olika sökalternativ på samma webbsida. 

Då artefakten är ett koncepttest är inte formgivningen genomarbetad fullt ut när det 

gäller färger och anpassning till olika skärmstorlekar, men användning av ramverket 

Bootstrap ger ändå en användbarhet som är fullt tillräcklig för att fungera som 

koncepttest. 

4.3.6 Kunskaper från tredje iterationen 
Från den tredje och sista iterationen är det ett antal kunskaper som anses vara 

betydande.  

Valet att återgå till mer strikt användning av MVC och Razor för att presentera listor 

med exempelvis konsulter och deras kompetenser gynnar presentationen för 

användaren då varje objekt i listorna får egna knappar för ändra och ta-bort. Dessutom 

reduceras mängden kod och applikationen får en mer lättöverskådlig kodbas. 

Utvecklarna försöker återanvända kod genom att använda samma funktioner vid 

ändringar i databasen för olika typer av noder. På grund av klassbiblioteket 

Neo4jClient ser dock det returnerade JSON-objektet olika ut i olika fall, vilket tvingar 

utvecklarna att skriva flera tilläggsfunktioner.  
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Användning av klassbiblioteket Neo4jClient fungerar bra ihop med MVC för 

skrivning och uppdatering i databasen medan hämtning av data med Javascript är 

lämpligt för att presentera data grafiskt med d3. 

Återigen bekräftas hur effektiv visualisering är för att skapa intresse och förståelse för 

data. Med hjälp av de nya sätten att interagera med grafen i webbapplikationen blir 

det enklare att utforska grafen och tydligare vilka samband som finns mellan 

dataposterna. 

Vid demonstration av artefakten noteras vikten av tydliga och genomtänkta visuella 

attribut som färg och storlek på presenterade noder. Javascript-biblioteket d3 väljer 

färger till noderna i grafen från en array av utvalda färger. Det underlättar för 

användaren att hålla isär olika noder om dessa färger skiljer distinkt från varandra 

men ändå går i en harmonisk färgskala. Att tydligt presentera vad färgerna betyder i 

en legend underlättar för användaren. 
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5 Analys 
Efter tre iterationer av DSR-processen anses artefakten uppfylla kravspecifikationen 

och vara godtagbar ur såväl beställarens som utvecklarnas synvinkel. De ytterligare 

områden för förfining och vidareutveckling som identifieras konstateras ligga utanför 

projektets ramar och kunskaperna från de tre DSR-iterationerna sammanställs och 

analyseras. I detta kapitel presenteras denna analys utifrån studiens forskningsfrågor. 

Varje avsnitt inleds med en rekapitulation av forskningsfrågan. 

5.1 Forskningsfråga 1 – Grafdatabasen 
”Vilka egenskaper har grafdatabasen som gör den lämplig för lagring av data i miljöer 

där relationer mellan dataposterna spelar en viktig roll?”  

Studien visar på följande egenskaper som besvarar första forskningsfrågan: 

5.1.1 Kortare syntax  
I de användningsfall som togs fram i arbetets inledande skede visar sig relationer 

mellan dataposter utgöra en markant del av de sökningar som förväntas utföras mot 

databasen. Detta kan göras även mot en relationsdatabas med hjälp av kombinationer 

av tabeller, men i fall då sökfrågan involverar ett flertal tabeller innebär det 

förhållandevis långa och invecklade sökfrågor. Vid användning av grafdatabas och 

frågespråket Cypher kortas dessa frågor avsevärt, då relationerna är egna objekt. I 

utvecklingsfasen av DSR-processen visar sig denna egenskap underlätta för 

utvecklarna och i förlängningen kommer denna kortare syntax att förenkla även för 

den som ska underhålla databasen. 

5.1.2 Mönstermatchning  
Då sökningar i en grafdatabas använder mönstermatchning behöver inte sökningar i 

vissa delar av grafdatabasen hindra skrivningar i andra delar av grafdatabasen. 

Dessutom påverkas söktiden positivt vid vissa typer av sökningar vid användning av 

grafdatabas eftersom mönstermatchning gör att traversering av grafen utifrån en given 

startnod kan utföras istället för indexsökningar genom hela tabeller. Databasen som 

används i denna studie innehåller inte så många dataposter att söktiden skulle 

påverkas nämnvärt, men i större databaser kan detta vara en avgörande egenskap.  

5.1.3 Wildcards  
Vid utvärdering av artefakten identifieras behov för sökningar av samband mellan 

poster i databasen där sambandets beskrivning i modellen är oklart för användaren. 

Det kan liknas vid typiska grafteoretiska frågor som sökningar efter billigaste vägen 

mellan två noder. Då grafdatabasen och dess frågespråk kan använda wildcards för 

okända variabler kan dessa samband enkelt hittas med korta sökfrågor. 

5.1.4 Dynamisk modell  
Precis som i den verklighet som databasen ska representera sker förändringar i data 

och i relationer mellan dataposter i databasen. I de olika iterationerna i DSR-

processen uppkommer önskemål om förändringar i databasmodellen baserat på både 

utvärdering och demonstration. I en relationsdatabas kan enskilda dataposter enkelt 

ändras. När nya entiteter tillkommer eller nya typer av relationer uppstår mellan 

entiteter så behöver dock schemat för databasen uppdateras. Dessa migrationer av 

databasen kan vara invecklade och tidskrävande då relationsdatabaser används, men 
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kan ske i en grafdatabas medan databasen fortfarande är i drift. Förändringar i 

relationer kan utföras genom enkla kommandon i frågespråket Cypher.  

5.2 Forskningsfråga 2 - Ny förståelse 
”På vilket sätt kan dessa egenskaper bidra till ny förståelse ur befintlig data?”  

Enligt kunskapsmodellen är innebörden av ordet förståelse att kunskap används för ett 

syfte och att förståelse kan uppkomma då kunskap vävs ihop med känslointryck. 

Genom frågespråket Cyphers enklare syntax blir det lättare att använda kunskaperna 

för ett syfte. Under utvärderingen av artefakten visade det sig att användaren genom 

att söka efter relationer mellan dataposter kan skaffa sig en förståelse för hur 

databasens innehåll hänger ihop. 

Den kortare söktid som en grafdatabas kan erbjuda vid större datamängder gör att 

användaren får en kontinuitet i sitt arbete och undviker att tröttas ut av de väntetider 

som kan förekomma vid avancerade sökning i andra databastyper. Användaren kan 

fokusera på sökresultatet och behöver inte tveka inför att ställa nya frågor. 

Grafdatabasens förmåga att hantera sökningar på oklara samband med hjälp av 

wildcards ger användaren möjlighet att få förståelse och en högre abstraktionsnivå än 

annars. Genom att kunna formulera nyfikenhet av karaktären ”Jag undrar hur a hänger 

ihop med b” i några få tecken Cypher-kod kan utvecklarna göra enkla formulär där 

användaren ges stor frihet att välja vilka noder och/eller relationer som denne vill söka 

på. Typiska grafproblem som att beräkna billigaste eller kortaste vägen mellan två 

noder är också möjligt att göra i en grafdatabas, vilket ger möjlighet att få snabba svar 

och ny förståelse för sammanhang som inte är möjliga att få från en relationsdatabas. 

När omvärlden förändras behöver också databasens modell förändras. I och med att 

grafdatabasens modell är fullständigt dynamisk kan noder som förklarar nya entiteter 

eller attribut enkelt läggas till. På samma sätt kan attribut förändras eller tas bort utan 

att det uppstår en mängd tomma hål i databasen som måste hanteras med hjälp av 

funktioner i applikationens kod. Entiteter med en mängd tomma attribut skulle kunna 

innebära mer förvirring än förståelse hos användaren medan grafdatabasen istället ger 

tydliga bilder av skillnaden mellan olika objekt. 

5.3 Forskningsfråga 3 – Gränssnitt 
”Vilka kriterier bör ett gränssnitt uppfylla för att på ett användarvänligt sätt ge 

möjlighet till kreativa sökningar i grafdatabaser utan att användaren behöver använda 

databasens specifika frågespråk?”  

Förutsättningen i forskningsfrågan är att användaren inte ska behöva använda 

databasens frågespråk, vilket ska medföra att applikationen och databasen görs 

tillgänglig för fler användare. Ett första kriterium är därför att imatning av data endast 

ska ske med siffror eller vanlig text, alternativt val från en lista. Implementering 

baseras på användningsfall och sekvensdiagram där interaktionen mellan användare 

och applikation kan brytas ner till mindre steg.  

Ett annat viktigt kriterium som hjälper användaren att effektivisera sökandet i 

databasen är att innehållet i databasen håller hög kvalitet. I det här sammanhanget 

innebär det att man i största möjliga mån undviker redundans och att användaren får 

hjälp med att säkerställa att data är relevant, felfri och konsekvent när den matas in. 
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Redan i arbetet med att definiera krav bör utvecklarna lägga vikt vid att benämningar i 

modellen är tydliga så att risken för misstolkningar av modellen, dess noder och 

relationer minimeras. 

I gränssnittet som utformades i denna studie användes befintliga Javascript-bibliotek 

för att hjälpa användaren att fylla i formulär. För att användaren ska slippa göra 

sökningar på felstavade ord som inte ger något resultat från databasen hämtas möjliga 

söktermer från databasen och ges som förslag i form av automatisk komplettering till 

användaren medan denne skriver. Denna metod används även då användaren ska mata 

in ny data i databasen. För att undvika redundans visas förslag direkt i textboxen 

samtidigt som användaren skriver så att användaren inte behöver mata in data som 

redan finns.  Denna metod minimerar också risken att databasen innehåller stavfel och 

inkonsekvent format av data. I fält för inmatning av datum finns datumväljare 

baserade på Javascript som låter användaren klicka på önskat datum istället för att 

skriva in datum som siffror eller text, vilket också reducerar risken för felaktig data. 

Ett kriterium som har avgörande betydelse för att ge användaren förståelse och 

uppmuntra till kreativa sökningar är användandet av visualisering för att presentera 

data. Genom att användaren ser en visuell presentation av databasen bereds denne 

inspiration att formulera nya frågor.  Vid demonstration av artefakten i iteration tre 

gav den Co-discovery som genomfördes tydliga data om vikten av visualisering. 

Användarna uppehöll sig länge vid den visuella presentationen och klickade på olika 

noder för att få fram mer information. Möjligheten att med hjälp av musklick eller att 

endast placera muspekaren över ett objekt för att visa mer detaljer om objektet ansågs 

vara en enkel metod att söka mer information. 

Data från de olika Cognitive Walk-through som genomfördes visar på vikten av att 

visuell presentation sker på ett måttfullt och logiskt sätt. Särskild vikt bör läggas på att 

inte den visuella presentationen blir för detaljerad då mängden information lätt blir för 

stor för att kunna tas in. Försök att begränsa antalet noder som presenterades samtidigt 

gav en mer tilltalande presentation som inspirerar till att söka mer information. Under 

demonstrationen av artefakten föreslås att användaren enkelt ska kunna applicera 

olika typer av filter för att ytterligare tydliggöra den data som är intressant. Ett 

exempel är att användare från marknadsavdelningen ska kunna sålla bort tekniska 

detaljer så att samband mellan kunder och uppdrag istället framhävs tydligare. Ett 

annat alternativ som används i applikationen är möjligheten att via knappar bestämma 

om sökresultat ska visas i textform eller grafiskt.



Diskussion och slutsatser 

35 

6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet presenterar slutsatser relaterat till studiens syfte och problemfråga. 

Utvecklarna ger sin personliga syn på använda metoder, resultat och begränsningar 

samt ger förslag till vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 
Forskningsmetoden Design Science Research liknar till viss del de metoder 

utvecklarna är vana vid att använda från tidigare utvecklingsarbete, speciellt i den 

anpassade variant med iterativ process som användes i denna studie. Processen kändes 

naturlig för utvecklarna och även interaktionen med uppdragsgivaren var en helt 

naturlig del av DSR-processen. Det som var lite nytt för utvecklarna var de kvalitativa 

datainsamlingsmetoderna som valdes för demonstration och utvärdering. Att 

utvärdera en artefakt genom Cognitive Walk-through skiljer sig inte mycket från den 

testning som normalt hör till utvecklingsarbete, men eftersom arbetet är ett 

forskningsarbete som söker generaliserbara resultat ställs lite högre krav på formalia 

och dokumentation. Som modellen är beskriven kommer utvärdering av artefakten 

som sista moment i varje iteration, men utvecklarna anser att det finns fördelar med 

att kontinuerligt utvärdera arbetet under design- och utvecklingsfasen 

Ett alternativ till att använda Co-discovery vid demonstrationen hade varit att använda 

en semi-strukturerad intervju. Utvecklarna tycker dock att Co-discovery fungerar väl 

och att viss data därifrån troligtvis hade gått förlorad om ett intervjuprotokoll hade 

plockats fram. Det hade dock varit önskvärt att fler försökspersoner från 

uppdragsgivaren hade kunnat delta i demonstrationen av artefakten. 

Vid sammanställning och analys av data från de tre iterationerna av DSR-processen 

som genomfördes konstateras att metoden fungerat väl och genererat intressant och 

relevant data som utgör en bra grund för att svara på de forskningsfrågor som studien 

bygger på. 

6.2 Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att skapa ett verktyg som drar nytta av grafdatabasens förmåga att 

hantera relationer mellan dataposter och som dessutom presenterar resultat av 

sökningar på ett användarvänligt sätt i en webbapplikation. Uppdragsgivaren önskade 

dels ett lösningsförslag, dels en databasmodell och dels ett koncepttest tillgängligt i 

sitt intranät. De önskade artefakterna framställdes enligt plan, men koncepttestet är 

inte en färdig produkt som kan användas fullt ut. Under utvecklingsarbetets gång 

tillkom nya idéer på hur produkten skulle kunna utformas och användas och både 

uppdragsgivaren och utvecklarna ser en god potential i produkten. Dock rymdes inte 

framtagning av en fullt fungerande produkt inom projektets tidsramar. Utvecklarna 

upplever att uppdragsgivaren under arbetets gång fick upp ögonen för de möjligheter 

som grafdatabaser erbjuder och att de ser förtjänster med att implementera en färdig 

produkt baserad på detta koncepttest i sin verksamhet.  

Problemfrågan avslöjar utvecklarnas ambition att ett användarvänligt gränssnitt kan 

hjälpa användaren att få ny förståelse från befintlig data. När denna problemfråga 

formulerades fanns dock varken kunskapen om eller planerna på visualisering av data 

och det var inte heller en del av uppdragsgivarens ursprungliga krav. Under tiden som 

utvecklarna bekantade sig med Neo4j blev det allt mer klart att kombinationen av att 

kunna spara data i en graf och kunna skaffa sig en visuell bild av data var ett bra 
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koncept. Denna möjlighet att kunna se data och interagera med den genom att klicka, 

zooma och dra upplevdes som väldigt inspirerande och ger både förståelse och 

inspiration att lära sig mer. Som konstaterats tidigare är inte grafdatabasen en 

förutsättning för att kunna presentera data som en graf, men genom att visualiseringen 

visar hur databasmodellen verkligen ser ut så förenklas processen att formulera frågor 

och att spara data på rätt plats. 

Förutom de nya kunskaper som både uppdragsgivaren och utvecklarna fått har studien 

levererat resultat som kan användas i ett vidare perspektiv. Studien visar enligt 

utvecklarna att grafdatabasen har egenskaper som gör den lämplig för användning där 

relationer mellan enskilda dataposter är viktiga som källor till kunskap. Med hjälp av 

de använda metoderna visar studien att ny förståelse kan komma ur befintlig data 

genom användning av grafdatabas, speciellt om den kombineras med visualisering. 

6.3 Begränsningar 
Varken utvecklarna eller uppdragsgivaren hade någon tidigare erfarenhet av 

grafdatabaser vilket gjorde att inlärningsprocessen tog en del tid i anspråk. I takt med 

ökad kunskap om möjligheterna med Neo4j kunde nya och mer relevanta krav 

definieras.  

En möjlig begränsning att beakta är att det mesta av litteraturen om Neo4j är skriven 

av personer som är direkt inblandade i företaget bakom produkten. I denna studie har 

dock inga felaktiga beskrivningar hittats i nämnd litteratur. 

6.4 Vidare forskning 
Som förslag till vidare forskning ser utvecklarna gärna att ramverk för integration av 

grafdatabasen i designmönstret MVC tas fram för att erbjuda ett mer stringent sätt att 

utveckla applikationer i .NET. 

6.5 Slutsats och rekommendation 
Utvecklarna har kommit fram till att grafdatabaser är väldigt användbara för lagring 

av sammanlänkad data. Dessutom ses visualisering som en hävstång när det gäller att 

få fram ny förståelse ur grafdatabasens innehåll. Därför rekommenderas de som står i 

begrepp att investera tid och resurser i en ny databas att studera grafdatabasens 

möjligheter.  
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