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Sammanfattning 
I denna studie undersöks tekniker som är lämpliga vid utformandet av backend-lösningar för 
sökdrivna användargränssnitt hos e-handelssajter. Studien bygger på befintlig forskning kring 
sökdrivna användargränssnitt hos e-handelssajter ur designsynpunkt, men där fokus i denna 
studie istället har flyttats till ett backend-perspektiv. Denna fokusering har föranletts av det 
gap som har påträffats inom forskning och annan litteratur vad gäller generella råd för hur e-
handelssajter lämpligen kan bygga backend-lösningar för att stödja sökdrivna 
användargränssnitt. De tekniker som har undersökts och jämförts är traditionella 
relationsdatabashanteringssystem (RDBHS) och nyare så kallade No-SQL-
databashanteringssystem (No-SQL-DBHS), samt traditionella sökmotorer och nyare varianter 
av sökmotorer. Studien visar att det i vissa fall är lämpligt att kombinera både traditionella 
tekniker med nyare när det kommer till användning av databaser, medan jämförelsen mellan 
sökmotorer indikerar att det finns somliga nyare sökmotorer som har kapacitet att möta fler av 
de behov som kan identifieras kring backend-lösningar. Primärdata består av intervjuer 
utförda ”ansikte mot ansikte” med experter inom området och enkätundersökningar bland 
utvalda e-handelsföretag via e-post. Dessa har legat till grund för de slutsatser och råd som 
presenteras i denna uppsats. 
 
Nyckelord 
Sökdrivna användargränssnitt, e-handel, sökbaserade användargränssnitt, informations 
hämtning/sökning, databas 
 
 
Abstract 
This study examines the technologies appropriate in developing back-and solutions for 
search-driven user interfaces of e-commerce sites. The study is based on existing research in 
search-driven user interfaces of e-commerce sites from a design point of view, but instead the 
focus of this study lies within a back-end perspective. This choice of focus is a result of the 
gap that was encountered within research and other literature when it comes to general advice 
in how e-commerce sites best should build back-end solutions to support search driven user 
interfaces. The technologies that have been examined and compared are traditional relational 
databse management systems (RDMS) and the newer so called No-SQL database 
management systems, and also traditional search engines and the newer variants of search 
engines. The study concludes that in some cases it is appropriate to combine traditional and 
newer technologies when it comes to databases, while the comparison of search engines 
indicates that there are some newer search engines that have the ability to meet more of the 
needs that can be identified on the back-end solutions. 
Primary data consists of interviews made ”face to face” with experts on the subject and 
questionnaires addressed to selected e-commerce companies via e-mail. These have been the 
basis for the conclusions and advice presented in this term paper. 
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Search driven user interface, e-commerce, search-based user interface, information retrieval, 
database 
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1. Inledning 
______________________________________________________________ 
I denna del presenteras bakgrundsbeskrivning, problemformulering, forskningsfrågor, syfte, 
avgränsningar, kunskapsintressenter samt disposition. 
___________________________________________________________________________ 

1.1  Bakgrund 
Vi svenskar har blivit allt mer vana vid att använda Internet för våra vardagliga inhandlingar. 
Det är den så kallade e-handeln som har fått företag och kunder att mötas på Internet. Många 
fysiska butiker öppnar e-handelssajter som komplement, medan andra företag enbart har sin 
e-handelssajt där de säljer sina produkter. På dagens e-handelssajter går det att hitta alla slags 
detaljhandelsvaror som till exempel kläder, matvaror, sportutrustning, böcker och 
hemelektronik. Även biljetter till exempelvis resor och evenemang är vanligt förekommande 
(Lu & Lui, 2012). E-handeln blir populärare för varje år och omsätter stora summor. År 2012 
omsattes 31,6 miljarder kronor i Sverige (HUI, Posten & Svenska Distanshandel, 2012a). 
 
I takt med att e-handeln expanderar blir konkurrensen om kunderna allt hårdare, och kunderna 
ställer i sin tur nya krav på e-handelsföretagen och deras e-handelssajter (Julius Gunnilstam, 
2011). Förutom krav på låga priser och bra service, börjar kunderna nu även efterfråga ökad 
funktionalitet på sajterna. Ett exempel på detta är att kunderna idag efterfrågar möjligheten att 
på olika sätt kunna söka och få fram ett begränsat antal produkter utifrån personligt valda 
kriterier (Pu, Chen & Kumar, 2008). Detta gäller särskilt för e-handelssajter med stort utbud 
av liknande produkter som skiljer sig från varandra i exempelvis pris, färg, storlek eller 
varumärke. Här vill kunden inte behöva leta igenom sida efter sida för att hitta rätt produkt, 
utan kunna filtrera fram ett lagom antal matchande produkter. Något som även förhöjer 
kundnyttan är att kunna sortera produkterna utifrån exempelvis nyast inkommet, billigast eller 
bokstavsordning (Smiley & Pugh, 2011). Ibland vill kunderna även kunna söka fritt på e-
handelssajterna, med så kallad fritextsökning, för att hitta en specifik produkt de är 
intresserade av. Det är viktigt att e-handelsföretagen förstår sin data och utvecklar sin e-
handelssajt för att på ett effektivt sätt finna vad kunden söker (elasticsearch.org). 
 
Designmässiga funktioner, som filtrering, sortering och fritextsökning på e-handelssajter, 
utgör inom ramen för denna uppsats vad vi kallar ett sökdrivet användargränssnitt. En studie 
visar att kunder som erbjuds möjligheten att använda sökdrivna användargränssnitt hos e-
handelssajter mer effektivt hittar produkterna de efterfrågar, samt att de känner sig säkrare på 
sitt val av produkt (Pu et. al, 2008). 

1.2 Problemformulering 
Att kunder föredrar ett sökdrivet användargränssnitt verkar inte längre vara någon nyhet för e-
handelsföretagen. Genom egen undersökning av e-handel observerades det hur utformningen 
av sökdrivna användargränssnitt hos e-handelssajter har utvecklats. Under observationerna 
upptäcktes att vissa stora e-handelssajter erbjudit kunderna ett sökdrivet användargränssnitt 
under de senaste åren, medan andra nyligen har bytt eller verkar vara i processen av att byta 
till mer sökdrivna användargränssnitt. Det uppmärksammades även större e-handelssajter som 
ännu inte har någon typ av sökdriven funktionalitet i sina användargränssnitt, och andra som 
har det, men med låg kvalité. Detta har väckt funderingar kring vilka svårigheter som 
egentligen finns med att bygga sökdrivna användargränssnitt. 
 
En e-handelssajt kan av kunder uppfattas som bra och funktionell, men vilket arbete ligger 
egentligen bakom denna funktionalitet? En e-handelssajt är inte bara beroende av sitt grafiska 
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användargränssnitt för att upprätthålla sökdrivenhet, utan grunden ligger även i hur den 
bakomliggande, tekniska strukturen byggs upp och vilka slags funktioner som används för att 
generera den data som krävs (Ricci, Rokach & Shapira, 2011). 
 
Efter ett noggrant sökande kring sökdrivna funktioner för användargränssnitt, i olika typer av 
litteratur, i allt från tekniska bloggar till akademiska journaler, påträffades ett relativt stort 
antal skrifter som undersöker dessa sökdrivna funktioner. De beskriver främst funktionernas 
fördelar samt hur dessa bör byggas designmässigt för att uppfylla kundernas krav. Vad de 
däremot inte beskriver är hur dessa funktioner bör stödjas upp och byggas med backend-
tekniker, det vill säga de bakomliggande teknikerna, som främjar det sökdrivna 
användargränssnittet. Vi har inte funnit någon typ av rekommendation för att stödja 
implementering och underhåll av funktionerna.  
 
Att det vid denna studies tillkomst inte påträffats enhetlig litteratur om området kan bero på 
att detta är relativt nytt och outforskat, där det finns mycket att upptäcka och undersöka. Vi 
anser det vara ett problem för e-handelsföretag, utvecklare och kunder att det saknas 
vägledning för utvecklandet av sökdriven funktionalitet. Av dessa skäl ser vi anledning att 
undersöka området för att försöka finna information kring vilka backend-tekniker som är 
lämpliga för att lösa svårigheterna med att bygga sökdrivna användargränssnitt.  

1.3 Syfte, forskningsfrågor och kunskapsintressenter 
Syftet med studien är att tydliggöra begreppet sökdrivet användargränssnitt i ett e-
handelssammanhang, samt ge vägledning vid val och utformande av stödjande backend-
lösningar. 
 
Forskningens huvudfråga är:  
Vilken vägledning kan ges för hur olika tekniker lämpligen kan utforma backend-lösningar 
för att kunna möta de behov som identifieras i samband med att stödja sökdrivna 
användargränssnitt hos e-handelssajter? 
 
Delfråga: 
Kan nya tekniker komplettera eller konkurrera med de traditionella? 
 
Studiens kunskapsintressenter innefattar e-handelsföretag och utvecklare som vill 
vidareutveckla sina sökdrivna backend-lösningar eller funderar på att börja bygga sökdrivet 
för att förbättra sitt användargränssnitt. Plattformsutvecklare, de som bygger plattformar för 
e-handelssajter, är också en intressent som vi hoppas kan finna nytta i vår studie. Till 
forskning bidrar vi även med ny och originell kunskap om sökdrivna backend-lösningar för e-
handelssajter, ett underlag för forskare att vidareutveckla.   

1.4 Avgränsningar 
Inriktningen för denna studie är av teknisk karaktär men för att enklare kunna belysa fördelar 
och nackdelar ur olika perspektiv på backend-lösningar för sökdrivenhet på e-handelssajter 
har vi valt att hålla diskussionen på en begreppsmässig nivå.  
 
Under litteraturgenomgången uppdagades att en relativt stor mängd forskning behandlade e-
handelssajters sökdrivna användargränssnitt, med det grafiska som utgångspunkt. Studiens 
fokus hamnar därför på de bakomliggande tekniker som möjliggör dessa sökdrivna 
användargränssnitt. 
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Det finns många typer av tekniker som kan användas för att bygga en sökdriven e-handelssajt. 
Vi har valt att jämföra ett antal tekniker som enligt experter inom området anses vara nyare 
med tekniker som betraktas som mer traditionella.  
 
Då sökdrivenhet, efter egna observationer, främst förekommer bland väletablerade e-
handelssajter som erbjuder kunderna ett större utbud av produkter, kontaktades svenska e-
handelssajter som uppfyller dessa kriterier.  

1.5 Disposition 
Detta underkapitel förklarar uppsatsens disposition, dess upplägg. För att läsaren ska få en 
överblick av uppsatsens struktur presenteras en övergripande beskrivning. 
 
Första kapitlet, inledning, ger oss en bakgrundsbeskrivning av ämnet e-handel, som sedan 
följs av en problembeskrivning där ett gap i forskningen presenteras. Läsaren blir även 
upplyst om studiens forskningsfrågor, syfte, avgränsningar och kunskapsintressenter. 
I nästa kapitel, forskningsansats och metod, presenteras uppsatsens strategival och 
forskningsprocess. Forskningsprocessen tar i sin tur upp hur valet av ämne och teori gjordes, 
hur data samlats in och sedan bearbetats samt kritik kring val av utförandet. 
 
I kapitel tre beskrivs teori som anses vara relevant för att kunna möta studiens syfte samt vara 
ett hjälpmedel för att kunna besvara forskningsfrågorna. Teorin speglas också i frågorna i 
uppsatsens undersökning. 
 
I empiriavsnittet presenteras praktikernas åsikter och tankar kring ämnen relevanta för 
studien, samt resultaten från studiens e-postundersökning. 
 
Slutsatsen kommer att vara en diskussion där en jämförelse görs mellan teori och de 
erfarenheter som erhållits under studiens genomförande i syfte att bland annat identifiera 
tekniska behov hos backend-lösningar för e-handelssajter. Här ges också förslag på vidare 
forskning. 
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2. Forskningsansats och Metod 
___________________________________________________________________________ 
I denna del behandlas forskningsansats och forskningsprocessen innehållande ämnesval, 
teorival, datainsamlingsmetod och urval av respondenter, databearbetning samt kritik av 
metodval. 
___________________________________________________________________________ 

2.1 Forskningsansats 
Allt fler företag väljer att erbjuda sina produkter och tjänster via nätet. I takt med denna 
ökning hittar allt fler kunder ut på nätet för att handla, vilket utmanar företagen att uppfylla 
kundernas krav för en optimal och säker e-handelssajt. Hos utvecklarna väcker detta ett behov 
av ökad förståelse och kunskap (HUI et. al, 2012b). Då vi i litteraturgenomgången inte fann 
någon adekvat vägledning för utvecklare att kunna öka sin förståelse och kunskap kring valet 
av lämpliga stödjande backend-tekniker för sökdrivna användargränssnitt formades studiens 
syfte att skapa en fördjupad insikt och vägledning för detta ändamål. Med detta i åtanke 
tillämpades studien med ett kvalitativt perspektiv och då med ett interpretativt synsätt. Detta 
paradigm ansågs bäst lämpad för vår studie då vi vill förstå verkligheten så som e-
handelssajter och utvecklare själva upplever den för att på så vis kunna bidra med vägledande 
kunskap som på bästa sätt representerar den så kallade “faktiska verklighetsbeskrivningen” 
(Oates, 2006, s. 292). 
 
Studiens strategi är av typen undersökning (jmf. en. survey strategy), vilket valdes utifrån 
strategins egenskaper att på ett standardiserat och systematiskt vis samla data från en samling 
personer (Oates, 2006, s. 93).  
 
Vi valde att genomföra intervjuer samt en typ av enkät för att samla in data ämnad för studien. 
På grund av behovet av att få en djupare inblick (Oates, 2006, s. 198) i nyare tekniker och 
området sökdrivenhet, föll valet snabbt på att genomföra intervjuer med erfarna praktiker. För 
att snabbt, oberoende avstånd, nå ut till ett större antal e-handelsföretag togs beslutet att 
utforma en typ av enkätundersökning (e-postundersökning). Enkelheten att analysera en sådan 
slags undersökning (Oates, 2006, s. 104) är ytterligare en av orsakerna som spelade in i valet. 
Studiens primärdata, dess empiri, består av intervjumaterial samt statistik och resultat från den 
genomförda e-postundersökningen. Sekundärdata till teori är främst hämtad från böcker, 
akademiska tidsskrifter och tekniska bloggar. 

2.2 Forskningsprocess 

2.2.1 Val av ämne och teori 
Valet av forskningsområde bygger på författarnas intresse för e-handel. Att e-handel idag är 
en etablerad handelsform samt en viktig kanal för företag att utveckla och underhålla, har 
även påverkat valet av forskningsområde. Väletablerade e-handelssajter besöktes där dess 
användargränssnitt observerades med sökdrivenhet i åtanke. Efter en djupare 
litteraturgenomgång genomfördes två intervjuer med erfarna praktiker, detta för att styrka den 
teori som påträffats under litteraturstudien. 
 
Under litteraturgenomgången påträffades ett gap i forskningen kring backend-utveckling av 
sökdrivna e-handelssajter, nämligen avsaknaden av vägledning och råd vid val av stödjande 
backend-tekniker för sökdrivna användargränssnitt. Detta bekräftades ytterligare under 
intervjuerna med erfarna praktiker, som även de menade på att det finns bristande vägledning 
för utvecklare inom området. Under genomförandet av litteraturgenomgång och intervjuer, 
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identifierades de områden och begrepp som var relevanta för studien. Även studiens syfte och 
forskningsfrågor växte successivt fram. 
 
Det huvudsakliga kunskapsbehov som identifierats är bristen på riktlinjer för val av tekniker 
för att bygga stödjande backend-lösningar för sökdrivna användargränssnitt, där behov kring 
datalagring, samt hämtning och sökning av data möts. 
 

2.2.2 Datainsamling och urval av respondenter 
För att välja respondenter till intervjuer och e-postundersökningen användes ett så kallat 
ändamålsenligt urval (jmf. en. purposive sampling). Med denna urvalsmetod menas att 
intervju– och undersökningsobjekt handplockas utifrån ett antal sökta kriterier (Oates, 2006, 
s. 98). Denna metod valdes eftersom det fanns behov av att komma i kontakt med 
respondenter som var erfarna och kunniga experter inom området och som själva har mött 
problematiken med att välja eller utveckla backend-lösningar för sökdrivna e-handelssajter. 
 
Då vi var beroende av att få en djupare insikt i området kontaktades två intervjuobjekt, en 
utvecklare på företaget EPiServer, vilket är ett företag som bland annat utvecklar plattformar 
för e-handelssajter, samt en frilansande IT-utvecklare och IT-arkitekt med erfarenheter inom 
nyare tekniker med fokus på sökdrivenhet. 
 
Intervjuerna som genomfördes med dessa praktiker var av ostrukturerad karaktär. Denna 
metod av intervju valdes för att möjliggöra en öppen intervju, där intervjuobjektet är styrande. 
Orsaken till att vi efterfrågade en öppen intervju var att området för oss var nytt och relativt 
okänt, samt att respondenterna var erfarna praktiker med mycket information att bidra med. 
Under en ostrukturerad intervju presenteras ett ämne för respondenten som sedan talar fritt 
om intryck, upplevelser, åsikter och känslor kopplat till ämnet utan att bli avbruten allt för 
ofta (Oates, 2006, s. 188). Ett exempel på en av våra öppna frågor var: “Kan du berätta för oss 
om sökdrivenhet?”. Istället för att avbryta respondenten med förtydligande frågor användes 
intervjutekniken “prompts”, som innebär att man vill få respondenten att fortsätta prata. Detta 
gjordes genom att lämna pauser av tystnad, för att få den talande att vidareutveckla sina svar. 
Även tekniken “checks” användes genom att fråga om vi uppfattat respondenten korrekt, detta 
för att kontrollera att vi förstått det som just sagts (Oates, 2006, s. 192). 
 
Intervjuerna gav oss djupare kunskap, vilket gjorde det möjligt att utforma e-
postundersökningen med relevanta frågeställningar.  
 
Efter att vi handplockat de e-handelsföretag som, för denna studie, skulle generera relevant 
information bestod urvalsgruppen tillslut av 16 stycken företag. Kriterierna för urvalsramen 
var: att företaget är svenskt, eller åtminstone har ett svenskt kontor med IT-avdelning, att 
deras e-handelssajt är väletablerat i Sverige och har god sökdriven funktionalitet i 
användargränssnittet. Vikten låg främst på det sistnämnda kriteriet, och de andra kan ses som 
kriterier utifrån bekvämlighetsskäl. För att erhålla hög svarsfrekvens kontaktades alla företag 
innan utskicket av e-postundersökningen (Oates, 2006, s. 99), i den mån det var möjligt, via 
ett telefonsamtal. Detta för att enklare kunna tydliggöra studiens ändamål samt etablera en 
god kontakt med respondenterna. Då frågorna i undersökningen var av teknisk karaktär 
upptäckte vi att det var en komplicerad uppgift att utforma en traditionell enkät eller en enkät 
distribuerad via webben. Därför togs beslutet att skapa en frågeundersökning som skickades 
ut via e-post och som besvarades på samma sätt, via e-post. Frågorna i undersökningen var i 
stor mån öppna och uppdelade i relevanta ämneskategorier. För att försäkra oss om att 
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kvaliteten på svaren skulle bli så bra som möjligt skickades undersökningen ut till lämplig 
personal på varje företag. Exempel på respondenter var webbutvecklare och IT-chefer. 
 
Eftersom backend-lösningar kan ses som ett konkurrensmedel beslutades om att presentera 
svaren från undersökningen anonymt. Med konkurrensaspekten i åtanke presenteras därför 
inte hela backend-lösningar för varje företag i vår studie, och inte heller beskrivs deras 
teknikval allt för detaljerat. 

2.2.3 Databearbetning 
I och med att studien är av kvalitativ karaktär med ett interpretativt synsätt där det genom 
intervjuer och e-postundersökningar undersökts hur e-handelssajter och utvecklare själva ser 
på området, har vi för att dra slutsatser använt oss av en induktiv, eller empiristyrd ansats. 
Med detta menas att det under arbetets gång samlats in empiriska erfarenheter som sedan har 
analyserats för att allmänna svarsmönster ska kunna identifieras. Studien har även präglats av 
egna observationer vilket ett induktivt resonemang bygger på (Oates, 2006, s. 269).  
 
Vid genomförandet av intervjuerna antecknades respondentens svar. Efter intervjun renskrevs 
anteckningarna för att därefter, på ett mer effektivt sätt, kunna analyseras. Det har i efterhand 
funnits fortsatt kontakt med respondenterna, då ytterligare frågor och funderingar dykt upp. 
Material från intervjuer har placerats i empiriavsnittet.  
 
Svaren från e-postundersökningen analyserades först individuellt och sedan generellt för att 
hitta likheter och olikheter mellan företagens svar.  

2.2.4 Kritik till metodval 
Att använda sig av en kvalitativ metod, som tillämpats i studien, kan skapa problem då data 
tolkas individuellt, beroende på person och situation. Ett problem med att intervjua experter 
inom området, vilket gjorts i vår studie, är att dessa oftast har en stark och klar åsikt om 
ämnet. Ytterligare en aspekt handlar om att de experter vi valt att intervjua jobbar inom 
samma område och hur detta kan ha återspeglat sig i deras svar. Det kunde varit fördelaktigt 
ur objektivitetssynpunkt (Oates, 2006, s. 198) att även välja experter inom angränsande 
områden, till exempel inom databasadministrering. 
 
Efterhand har insikten om e-postundersökningens omfattning växt. Då frågorna var öppna och 
omfångsrika ansåg de tillfrågade nätbutikerna att det var svårt att skriva kortare simpla svar. 
Om det beslutats att istället genomföra intervjuer med de berörda nätbutikerna hade troligtvis 
mängden empirisk data varit mer utförlig. Att ställa enkla, öppna, tekniska frågor, som ska 
besvaras skriftligt, inser vi i dagsläget inte är enkelt, då man inte kan förtydliga vid 
funderingar och inte heller vet hur stor svarsfrekvensen blir (Oates, 2006, s. 230). 
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3. Teori 
___________________________________________________________________________ 
I denna del presenteras de ämnesområden som anses vara intressanta för studien. Detta 
tillsammans med relevant teori för varje område. 
___________________________________________________________________________ 

3.1 Sökdrivna användargränssnitt 
Den engelska översättningen av sökdrivna användargränssnitt, search based user interface, är 
en patenterad benämning sedan den 2 maj 2013, och innehålls av Microsoft. Deras definition 
av begreppet sträcker sig över två funktionaliteter. Det ena är navigationsfunktionalitet och 
den andra är analysfunktionalitet för användaren. Med navigationsfunktionalitet menar de 
exempelvis möjligheten för användaren att kunna konfigurera översikten på en sida som visar 
en produktkatalog så att huvudsakliga produktkategorier och populära produkter visas 
(Mikalsen, Hatakeda, Devik, Fanaru, Steinnes Eidesen & Fan, Microsoft Cosporation). Andra 
benämningar, som återfinns i bland annat två olika forskningsartiklar, som kan härledas till 
navigationsfunktionalitet och sådant som i övrigt har med att filtrera översikten av en 
produktkatalog att göra, är exempelkritisering (example-critiquing) (Faltings, Pu, Torrens & 
Viappiani, 2004), produktsökning (product search) (Pu et. al, 2008) och preferensbaserad 
sökning (preference based) (Junker, 2002). De sistnämnda beteckningarna beskriver 
funktionaliteten som möjliggör för användaren att kunna välja bort produkter ur en lista 
genom att tillhandahållas ett antal valbara kriterier. Det kan exempelvis handla om val av 
färg, val av utseende, val av funktion etc. som man vill ta fram produkter utifrån. Detta skiljer 
sig från den något korthuggna definition som Microsoft ger. Dock har vi valt att i denna 
uppsats använda benämningen sökdrivna användargränssnitt men med en definition som 
liknar de andra benämningarnas definitioner. Detta eftersom de praktiker som vi har varit i 
kontakt med har använt just detta uttryck, ”sökdrivna användargränssnitt”. 
 
Definitionen, enligt oss, för vad vi härmed menar med sökdrivna användargränssnitt för e-
handelssajter inom ramen för denna uppsats är möjligheten för användaren att i ett gränssnitt 
kunna påverka vilka produkter som visas genom att: 
 
1) kunna använda sig av fritextsökning, 
2) kunna filtrera produktlistan genom att välja ett antal kriterier i en meny samt att 
3) kunna sortera produktlistan utifrån ett antal kriterier.  
 
Att enbart erbjuda någon utav de tre sökdrivna funktionaliteterna ger inte ett fullskaligt 
sökdrivet användargränssnitt och en sådan e-handelssajt kan därför inte heller kallas för att 
den är sökdriven. Denna uppfattning om vad sökdrivna användargränssnitt är delas även utav 
de praktiker som vi har intervjuat i vår undersökning. 
 

3.2 Backendlösningar 
Ordet backend är en försvenskning av engelskans ord, som inom datavärlden är ett vedertaget 
begrepp för att beskriva den bakomliggande mjukvaran som stödjer användargränssnittet, 
detta även kallat ”frontend” (Computer Sweden, 2013).  
 
I detta sammanhang har vi valt att använda ordet backend-lösningar för att referera till de 
tekniker som tillsammans bildar den stödjande mjukvaran för sökdrivna användargränssnitt, 
eftersom vi anser att de tillsammans utgör en lösning för hur detta kan ske. 
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Eftersom vår studie bygger på det gap vi har funnit inom forskning kring backend-lösningar 
för att stödja sökdrivna användargränssnitt har vi därför i följande avsnitt valt att förklara de 
lämpliga tekniker som praktikerna som vi intervjuat nämnde för oss. Dessa tekniker är olika 
sorters databashanteringssystem och sökmotorer. Databashanteringssystem och sökmotorer är 
olika typer av programvara framtagna för olika syften, vilka var för sig kommer att beskrivas 
för att möjliggöra en jämförelse och diskussion. För att kunna analysera empirin har vi valt att 
ta upp både tekniska aspekter, så väl som positiva och negativa aspekter kring tillämpningarna 
för de olika teknikerna. 

3.3 Datalagring 
Många nätbutiker samlar idag mängder olika slags data som de på något vis behöver lagra. 
Innan vi går vidare in på området datalagring är det viktigt att skilja på två begrepp, databas 
och databashanteringssytem (DBHS). Med databas menas en samling av relaterad, 
strukturerad data. Ett DBHS är istället den programvara som gör det möjligt för en användare 
att definiera, skapa och underhålla databasen samt kontrollera åtkomsten till och från den 
(Begg, Connolly & Holowczak, 2008, s. 3). När datan med hjälp av ett DBHS har lagrats i 
databasen, transformeras den råa datan till värdefull information (Begg, Connolly & 
Holowczak, 2008, s. 6) som då efter lagringen blir sökbar. För att samla sin data använder 
organisationer traditionellt sig av relationsdatabaser som i sin tur hanteras av ett 
relationsdatabashanteringssystem (RDBHS) (Leavitt, 2010), vanligtvis med hjälp av 
frågespråket SQL (Structured Query Language) (Maier, 1983). 

3.3.1 Relationsdatabaser och RDBHS 
Data som användaren vill spara i en relationsdatabas lagras i tabeller (relationer), vilka är 
organiserade i rader (tupler) och kolumner (attribut). Alla rader i tabellen är unika, har samma 
format och representerar ett objekt eller en relation i den verkliga värden. Varje kolumn anger 
en viss egenskap som objektet eller relationen har (Leavitt, 2010). 
 
Data som ska lagras i en relationsdatabas blir, på grund av dess struktur, en strukturerad 
mängd information. Detta bidrar till att dessa databaser bäst fungerar tillsammans med data 
som lätt kan struktureras i välorganiserade tabeller. Strukturerad data kan till exempel vara 
försäljningsstatistik (Leavitt, 2010). 
 
En av de främsta fördelarna med ett RDBHS är att de använder sig av språkstandarden SQL. I 
och med att SQL varit en internationell standard sedan 1987 (ISO/IEC, 2008) har många 
hunnit skapa sig väldigt god kunskap om språket. Ett stort antal försäljare, företag och 
användare har investerat mycket tid och kapital i RDBHS, vilket bidragit till att de har blivit 
en väletablerad och mogen metod för att hantera lagring och generering av data. Även dess 
mångfald av funktioner och dess förmåga att fungera väl i situationer som kräver precision ser 
många som en stor fördel (Leavitt, 2010). 
 
I och med att datastrukturen, tack vare tabellernas utformning och kolumnernas statiska namn 
och typ, i en relationsdatabas är fördefinierad kan till exempel möjligheterna för databasens 
skalbarhet att begränsas (Leavitt, 2010). Med skalbarhet menas databasens förmåga att 
expanderas utan att någon större försämring av prestanda sker (Computer Sweden). 
Det är möjligt för användaren att skala data i sin relationsdatabas genom att använda sig av 
kraftfull och dyr hårdvara. Data kan också distribueras mellan flertalet servrar. 
Relationsdatabasen hanterar detta genom att förena sina tabeller mellan de distribuerade 
systemen, vilket kan vara en komplicerad uppgift (Leavitt, 2010).  
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Idag flyttar allt fler organisationer sina databaser in i så kallade molntjänster, en teknik vilken 
låter datorteknologi använda Internet för att till exempel erbjuda stora skalbara resurser som 
datalagring och processorkraft (Hasan, 2008). Även dessa molntjänster kostar dock pengar 
och löser då inte heller problemet som även föregående stycke nämnde (Bhatewara & 
Waghmare, 2012). 
 
Om man vill arbeta med ostrukturerad data, vilket idag är ett ökande behov bland företag 
(Han, Du, E & Le, 2011), faller det sig inte naturligt att arbeta med en databas då denna är “en 
strukturerad samling data” (Begg et al, 2008, s. 3) och heller inte använda ett DBHS som är 
ämnad att hantera en relationsdatabas (Leavitt, 2010). 

3.3.2 No-SQL-databashanteringssytem(No-SQL-DBHS) 
Det ökade behovet av att databasen effektivt ska kunna lagra och processera stora mängder 
ostrukturerad data är en av de huvudsakliga faktorer som tvingat utvecklare och 
organisationer att försöka finna alternativ till det traditionella RDBHS(Leavitt, 2010). Att 
använda sig av ett RDBHS tillsammans med en sökmotor för att till exempel lagra och hämta 
dynamisk data om kunder har i vissa fall visat sig vara otillräckligt. De nya behoven ledde till 
utvecklingen av No-SQL-databashanteringssystem (Han, Du, E & Le, 2011). I takt med att 
kunskapen om RDBHS begränsningar ökar, växer också kännedomen om det alternativa 
DBHS:et, nämligen No-SQL-DBHS (Leavitt, 2010). 
 
No-SQL är ett databashanteringssystem vars namn är en kombination av orden ”No” och 
”SQL”. Det finns flera benämningar på detta DBHS. De brukar även kallas non-relational och 
Not only SQL-DBHS. Som namnet Not Only SQL implicerar är detta inte en ersättare till ett 
RDBHS utan ett komplement. Inom ramen för denna uppsats kommer konceptet endast 
benämnas som No-SQL-DBHS. Det är ingen specifik slags databas utan är mer en klass eller 
ett samlingsnamn för de DBHS som inte följer samma principer som ett RDBHS. De består 
inte av några statiska tabeller eller sammanslagningar och förknippas ofta med stora 
datamängder. Som namnet antyder, No-SQL, använder dessa DBHS inte ett högnivå språk 
som SQL för att hämta och visa information för användaren (Perdue). 
 
Dokumentdatabaser är en av de tre mest populära datamodeller för No-SQL-DBHS. Varje 
värde fungerar som en nyckel som vid lagring organiseras och hanteras som samlingar av 
dokument istället för i strukturerade begränsade tabeller. Genom att använda sig av en 
dokumentdatabas kan brukaren lägga till ett dokument med hur många och långa fält denne 
vill (Leavitt, 2010). 
Dokumentdatabasers fokus ligger i att säkerställa att stora mängder data kan lagras och att 
användaren, efter förfrågning, får korrekta svar (Han et. al, 2011). En av de vanligaste 
dokumentdatabaserna är MongoDB. Den är byggd för skalbarhet och användarvänlighet 
(Leavitt 2010) och ger snabb åtkomst ur massdata. Många organisationer med ökande 
datamängder överväger att gå från att lagra i den mer traditionella relationsdatabasen och 
börja använda sig av MongoDB för att hantera datan (Han et. al, 2011). 
  
Ett No-SQL-DBHS processerar data mycket snabbt. Med detta menas att de är snabba i sina 
utföranden på serversidan. Detta i och med att No-SQL-DBHS har få funktioner, 
okomplicerad datamodell utan sammankopplade tabeller och få tekniska krav. Kyle Banker, 
en mjukvaruutvecklare på 10gen, företaget som ligger bakom det ledande No-SQL-DBHS:et 
MongoDB, berättar att man ofta ställs inför valet att offra en bit av komplexiteten i sin 
datamodell för att kunna uppnå snabbhet. Ett beslut som han menar ofta är värt att ta (Leavitt, 
2010). 
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Förespråkare av No-SQL-DBHS menar att tack vare att dessa inte har de tekniska krav som 
traditionella databaser har, är systemen flexibla, vilket gör det möjligt för utvecklare att 
använda applikationen på det sätt som möter deras behov (Leavitt, 2010). 
 
När mängden data blir stor eller behöver skalas kan det vara en god idé att lagra datan med 
hjälp av ett No-SQL-DBHS, då den stödjer masslagring, har hög skalbarhet för att expanderas 
horisontellt och fungerar bra tillsammans med enklare system, menar Tim Perdue, ledande 
inom informations teknologi och på att evaluera ny teknik. Detta bidrar till att ett No-SQL-
DBHS blir en billig lösning som inte behöver förlita sig på dyr och kraftfull hårdvara 
(Perdue). Detta leder oss in på ytterligare en av No-SQL-DBHS:s positiva egenskaper, dess 
låga kostnad (Han et. al, 2011). De allra flesta No-SQL-DBHS är öppen programvara, där 
användaren har fri tillgång till källkoden. Nya programvarutrender, så som No-SQL-DBHS, 
gör sig ofta bättre som öppen programvara, då användaren själv kan utveckla tekniken till en 
låg kostnad (Leavitt, 2010). 
 
En av begränsningarna med No-SQL-DBHS är att de inte stödjer frågespråket SQL, vilket är 
en väletablerad standard, som många utvecklare har god kunskap om (Han et. al, 2011). No-
SQL-DBHS kräver istället manuell frågeprogrammering, vilket kan gå snabbt att använda sig 
av vid enklare utföranden men kan ta längre tid vid andra, mer komplicerade utföranden 
(Leavitt, 2010). 
 
Något som inte är helt fördelaktigt med No-SQL-DBHS är att det är ett relativt nytt, och än så 
länge obekant, fenomen för många. Det är mycket möjligt att organisationer inte har 
tillräckligt med kunskap om No-SQL-DBHS för att kunna välja ett sådant alternativ eller 
resonera kring ifall ett sådant DBHS skulle vara ett bättre alternativ än ett RDBHS (Leavitt, 
2010). 
 
Charles Babcock, redaktör på e-tidningen InformationWeek, skriver om en undersökning 
utförd av e-tidningen år 2010 där 755 affärsteknologiska proffs tillfrågades. Undersökningen 
visar att endast 5 % av företagen använder sig av No-SQL-DBHS eller väljer att testa dess 
pilotversioner. Det visade sig att endast 44 % av de tillfrågade hade hört talas om fenomenet 
No-SQL. 22 % var dock intresserade av den nyare typen av DBHS, men att de kände att de 
behövde lära sig mer (Babcock, 2010). 
 
En av företaget RedMonk´s medgrundare, Stephen O´Grady, spådde år 2010 att 
organisationer, de kommande 2-3 åren, huvudsakligen skulle börja använda No-SQL-DBHS 
för specialiserade projekt som involverar stora mängder data och som kräver skalbarhet. Efter 
detta tror han att databasen kommer få en bredare användning. Denna åsikt delas av Dave 
Rosenberg, teknologisk rådgivare och grundare av öppna programvaran MuleSource, som 
säger att No-SQL-DBHS kommer användas brett vid behandling av ostrukturerad data som 
kräver skalbarhet.  Stephen O´Grady säger också att No-SQL-DBHS inte kommer ersätta 
RDBHS, men att dessa kan vara ett bättre alternativ för vissa typer av projekt. Detta stöds av 
Stefan Edlich som säger “People will learn to look at their data and select many databases for 
many needs” (Leavitt, 2010). 
 
Begreppet No-SQL-DBHS diskuteras bland stora organisationer, men har inte samma 
dragkraft bland de mindre företagen. I en undersökning utförd av InformationWeek år 2010, 
säger endast 1% av de tillfrågade att No-SQL-DBHS finns med i deras strategiska plan för 
framtiden (Perdue). 
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3.4 Sökmotorer  
En sökmotor är en programvara som används för att göra data sökbar. I webbsammanhang 
görs datan sökbar via användargränssnittet genom att den sökta datan visas för användaren i 
listor, så kallade listningar (jämför med engelskans listings). Sökningar av användaren kan 
exempelvis göras genom fritext i ett sökfält, men det kan även handla om att användaren vill 
ta fram en annan listning genom att filtrera en befintlig listning med hjälp av ett filter i 
gränssnitet. Sökningen görs genom så kallade förfrågningar (jämför med engelskans queries) 
mot sökmotorns interna datalagring. Denna datalagring sker i sökmotorns index, som i förväg 
har indexerat sökbara termer i de fält som ett index består av. Fälten i sin tur refererar sedan 
till de platser där matchande dataobjekt finns med hjälp av så kallade pekare. Man säger att ett 
fält pekar på de dataobjekt som är refererade till av termen (Croft, Metzler & Strohman, 
2010).  
 
Index som fungerar på detta vis kallas för att de är inverterade, och de är den absolut 
vanligaste sortens index. De påminner i sin utformning om hur ett index i en bok brukar vara 
uppbyggt, där termer listas i bokstavsordning och följs av de sidor som termen kan hänvisas 
till. Precis som detta är ett effektivt sätt för människor att söka information om en term i en 
bok, är detta även ett effektivt sätt för sökmotorer att leta fram ett antal matchande dataobjekt 
och informationen som finns lagrad kring dessa. Dessa dataobjekt som nämns kan vara av 
ostrukturerad typ, så som textdokument av olika längd, eller av strukturerad typ, som 
exempelvis data som hämtas ur tabeller (Croft et al, 2010). 
 
Datalagringen i indexen klara både små och stora mängder data. De är alltså skalbara. 
Uppbyggnaden av indexen kallas för indexeringsprocessen, och är autonom. Det innebär att 
sökmotorn själv letar fram den data som ska indexeras och själva indexeringen görs med hjälp 
av ett antal algoritmer för att hitta värdefulla termer för att beskriva dataobjekten. En term 
skapas utifrån dataobjekten och kan sedan refereras till flera dataobjekt, och en term ska inte 
förekomma på fler ställen i ett index.  En viktig utmaning som alla sökmotorer med stor 
mängd data möter är hur väl de presterar med avseende på svarstider, 
förfrågningsgenomströmning och indexeringshastighet. Med förfrågningsgenomströmning 
menas hur många förfrågningar av användare sökmotorn klarar av samtidigt (Croft et al, 
2010). 
 
Den vanligaste sortens sökmotorer för sidor som Google, som ibland även kallas för att den i 
sig är en sökmotor, är den crawlerbaserade. Denna typ av sökmotor är specialiserad på att 
hitta data förutsättningslöst, i Googles fall i form av webbsidor. Man säger att sökmotorn 
crawlar Internet för att hitta de hemsidor som ska lagras. Och precis som för vilken sökmotor 
som helst indexeras termer som används för att referera till olika sidor, termer som sedan 
användaren kan söka på, för att dessa skall kunna visas i en listning. För att hålla indexen 
uppdaterade görs kontroller av sidorna regelbundet, men uppdateringen sker alltså inte direkt 
när en sida ändras (Croft et al, 2010). 
Förutom de traditionella crawlerbaserade sökmotorerna har det även kommit många nya 
sökmotorer som tillämpar öppen källkod. Exempel på dessa är ElasticSearch och Solr och 
dessa beskrivs närmare i kommande avsnitt (Croft et al, 2010). 

3.4.1 Elasticsearch 
I februari 2010 publicerades en sökmotor med öppen programvara. Sökmotorn kallas 
ElasticSearch och blev snabbt en populär lösning för olika typer av sökproblem (Kuc & 
Rogozinski, 2013). Elasticsearch möjliggör för organisationer att utföra realtidsanalyser då 
datan är direktuppdaterad (elasticsearch.org). Eftersom ElasticSearch är just öppen 



 13 

programvara och erbjuder realtidssökningar är det många som använder den som en 
dokumentdatabas. När man sparar data med ElasticSearch lagras detta i ett index, vilket kallas 
indexering. Vid indexeringen är det huvudsakligen dokument som lagras, vilka inte behöver 
vara unika (Kuc & Rogozinski, 2013). Om ett dokument lagras i ElasticSearch kommer 
sökmotorn att försöka identifiera dess datastruktur, indexera datan och då göra den sökbar 
(elasticsearch.org).  
 
Om man har stora mängder data att processera kan ElasticSearch köras på många 
samverkande servrar. Dessa kallas tillsammans för kluster medan en enskild server kallas för 
nod. Denna möjlighet bidrar till bättre tillgänglighet och prestanda. Klustrerna upptäcker även 
och tar bort felaktiga noder. De omorganiserar också sig själva för att försäkra sig om att data 
är säker och anträffningsbar via sökning (elasticsearch.org). Att ElasticSearch är byggd för att 
kunna hantera ett sökindex distribuerat på flera servrar stödjs av Kelvin Tan, konsult inom 
Lucene, ElasticSearch och Solr, som menar att det är en av ElasticSearchs stora fördelar (Tan, 
2013).  
 
För att bygga upp sin distribuerade söknings-och analyskapacitet använder Elasticsearch sig 
av det fullfjädrade informationshämtningsbiblioteket Lucene (elasticsearch.org), som idag är 
den mest spridda söktekniken (Smiley & Pugh, 2011). De gör detta för att bland annat kunna 
erbjuda kraftfull sökning med multispråkstöd, ett kraftfullt frågespråk samt kontextmedvetna 
”menar du det här”-förslag (elasticsearch.org). 

3.4.2 Solr 
Sorl är, i likhet med ElasticSearch, en snabb sökmotor med öppen källkod, som även den 
använder det fullfjädrade informationshämtningsbiblioteket Lucene som underliggande 
kärnteknologi (Smiley & Pugh, 2011). I och med att både ElasticSearch och Solr använder sig 
av Lucene och är ämnad att adressera samma slags problem har de många liknande funktioner 
(Tan, 2013). Sorl har funnits som öppen programvara sedan 2006 (Solr), vilket gör den till en 
mer mogen sökmotor än ElasticSearch (Smiley & Pugh, 2011).  
 
Att jämföra sökmotorerna ElasticSearch och Solr är inte helt lätt då det sker en ständig 
utveckling av sökmotorerna. I en jämförelse mellan dessa två sökmotorer, utförd år 2011 av 
Ryan Sonnek, senior mjukvaruingenjör, överträffade Solr de allra flesta sökmotorer vid 
utförandet av enklare sökningar, även ElasticSearch, vilket presenteras av bilden nedan.

 
Figur 1 - Jämförelse av sökningshastigheten mellan Solr och ElasticSearch, enkel sökning. Sonnek, R. (2011) 
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När Ryan istället genomsökte ett index, innehållandes ett par miljoner dokument, parallellt 
med att ytterligare data lades till var ElasticSearch snabbare i jämförelse med Solr, vilket 
demonstreras av bilden nedan. Ryan menar att det är viktigt att kunna utföra denna typ av 
sökning om man behöver uppdatera sökindex regelbundet (Sonnek, 2011). 

 
Figur 2 - Jämförelse av sökhastigheten mellan Solr och ElasticSearch, avancerad sökning. Sonnek, R. (2011) 

En diskussion som Smiley och Pugh lyfter är den som handlar om hur vissa ställer sig frågan 
om en sökmotor skulle kunna fungera som ett substitut till ett RDBHS och, om så är fallet, i 
vilka situationer är då detta fördelaktigt. David Smiley och Eric Pugh, är författarna av boken 
Apache Solr 3 Enterprise Search Server, och säger att en sökmotor som Solr bäst fungerar 
som ett komplement till ett RDBHS. De har båda för-och nackdelar. En sökmotor har många 
funktioner som ett RDBHS inte har, eller inte utför speciellt bra, medan ett RDBHS bland 
annat utmärker sig med att kunna infoga och uppdatera sina tabeller effektivt (Smiley & 
Pugh, 2011). 
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4. Undersökning 
____________________________________________________________ 
I denna del presenteras den erfarenhetsmässiga fakta som studiens intervjuer och enkäter har 
frambringat. Detta efterföljs av en analys av denna empiriska fakta.  
 

4.1 Presentation av undersökning 
Det genomfördes två intervjuer med erfarna praktiker. Den första intervjun gjordes med Jonas 
Bergquist, utvecklare på företaget EPiServer, för att samla åsikter och information kring 
backend-utveckling och de tekniker som används, som även är applicerbara på nätbutiker.  
EPiServer är ett svenskt programvaruföretag som grundades år 1994 och arbetar med att 
koppla samman e-handel och digital marknadsföring för att hjälpa företag att skapa unika 
kundupplevelser som i sin tur genererar goda affärsresultat. EPiServers CMS-plattform är 
grunden för fler än 20000 webbplatser  (Episerver).  
 
För att samla ytterligare åsikter samt att få en djupare förståelse kring de tekniker och 
områden som presenterades för oss under den första intervjun utfördes en andra intervju. 
Denna gjordes med Joel Abrahamsson, som jobbar som frilansande utvecklare och IT-
arkitekt. Tidigare har även han arbetat som utvecklare för EPiServer, där han i 6 års tid 
jobbade med EPiServer CMS. Han utvecklar främst i .NET och är specialist inom storskaliga 
lösningar. 2011 var han med och grundade företaget 2000K AB, där de utvecklade en produkt 
för sökning och innehållshämtning. Denna produkt, som kallades Truffler, baserades på 
ElasticSearch och erbjöds som molntjänst. 2012 såldes företaget till EPiServer och produkten 
fick då ett nytt namn, EPiServer Find. När Sveriges ledande it-tidning Computer Sweden år 
2010 publicerades deras årliga lista över de främsta mjukvaruutvecklarna i Sverige, rankades 
Joel som nummer fem. År 2012, rankades han bland de 10 bästa (Abrahamsson).  
 
Genom en anonym e-postundersökning, som skickades ut till 16 stycken e-handelsföretag, 
samlades information/statistik kring vilka lösningar som idag är de mest använda för att stödja 
ett sökdrivet användargränssnitt. De 16 e-handelsföretag vi valde att skicka undersökningen 
till var sådana som vi ansåg ha tillräckligt hög kvalité på sina sökdrivna användargränssnitt. 
Vi valde även att enbart tillfråga svenska företag, eller sådana företag som åtminstone hade ett 
svenskt kontor. Vikt lades vid att försöka ta reda på hur företagen lagrar sina data, vilka delar 
som ingår i deras lager mellan server och klient samt hur de upplever sin lösning. Se bilaga 
för undersökningsfrågor.  
 

4.2. Intervjuer med praktiker 

4.2.1 Intervjuer med Jonas Bergquist och Joel Abrahamsson 
Det har börjat spekulerats en del kring sökdrivna webbplatser och ifall dessa skulle vara 
framtiden. “För e-handelsplatser kommer säkerligen så vara fallet”, tror Jonas. 
Detta på grund av att en e-handelsplats bygger på att produkter ska vara effektivt sökbara på 
flera sätt, vid fritextsökning så väl som vid olika typer av filtreringar. 
 
Jonas påpekar att det finns vissa typer av sajter som lämpar sig bättre än andra för att byggas 
upp sökdrivet. För att det ska vara en god idé för en e-handelssajt att byggas sökdrivet är det 
viktigt att vara medveten om vilken data sajten innehåller. Han säger att en e-handelssajt som 
har en relativt stor mängd produkter, samt där man känner till vilka produkter och annan data 
som man innehar, är en god kandidat för att bygga sin e-handelssajt på ett sökdrivet och på ett 



 16 

realtidsbaserat sätt. Denna typ av sökdrivenhet passar inte sajter som sökmotorn Google, som 
inte har en sådan kännedom om sajtens innehåll, berättar Jonas. 
 
Jonas säger också att en stor skillnad mellan en “traditionell” sajt och en sökdriven sajt är att 
en sökdriven sajt ofta i högre grad, och ibland enbart, använder sig av sökmotorn för att 
anropa och hämta data. Fördelarna med att anropa data från en sökmotor istället för mot en 
databas är den högre hastigheten, vilket är enormt viktigt för en e-handelssajt och dess 
kunder. Han påpekar dock att man med vissa sökmotorer inte alltid får korrekt data när man 
hämtar från dem, vilket man alltid får genom att anropa data från en databas. För att datan i 
sökmotorn ska vara så korrekt som möjligt är då viktigt att sajten är eventbaserad. Med 
eventbaserad menas, förklarar Jonas, att sökmotorn uppdateras så fort något ändras på sajten. 
Det går att lita på att en eventbaserad sökmotor är uppdaterad, med ett par sekunders 
felmarginal, vilket kan bero på att sökmotorn befinner sig i ett annat land, förklarar han. 
När informationen sparas och uppdateras i sökmotorn är det faktiska C# objekt som lagras. 
När en redaktör till exempel uppdaterar en produkt triggas ett event igång. Sökmotorn lyssnar 
på eventet och uppdaterar objektet i sökmotorn, som i sin tur tas emot av eventlyssnaren. Han 
säger att det i praktiken då krävs ett eventsystem för att kunna tillhandahålla en 
realtidssökmotor. 
 
När vi pratar med Jonas om de nyare teknikernas användning bland e-handelsföretagen i 
framtiden säger han att det troligtvis inte kommer vara en lätt omställning och att det därför 
kan bli en relativt långsam process. Han nämner att utvecklare behöver lära sig tänka 
annorlunda och lära sig mer om teknikerna. Själva byggandet kommer också ta en del tid, 
säger han. Han tror att en helomställning kommer ske först när företagen absolut måste göra 
en förändring, till exempel när en sajt helt ska byggas om, eller när en ny sajt ska skapas. 
 
Han påpekar dock att företagens befintliga system inte helt behöver bytas ut vid en 
omställning, men att vissa delar behöver det. Att ta omställningen steg för steg, att till 
exempel börja med att bygga om sin nuvarande fritextsökning för att sedan lägga till en 
navigerad fasettering, tror Jonas kan vara en smart lösning.  
 
Jonas nämner Solr som en vanlig plattform för e-handelssajter och säger att det är ett relativt 
bra alternativ för sökning, där man kan använda fritextsökning och fasetter, men kan bli 
svårare att använda vid mer avancerade operationer.  
 
Vi ber Jonas berätta om, vad han anser är för-och nackdelar med 
dokumentdatabashanteringssystem och inverterade index. Han säger att 
dokumentdatabashanteringssystemens fördel är att de är snabba, då det bland annat inte finns 
några relationer. När ett objekt sparas i en dokumentdatabas sparas hela objekt. Vid lagring i 
dessa databaser måste utvecklarna själva se till att relationer fungerar när data läses upp från 
databasen. En nackdel med en dokumentdatabas är att man inte kan säkerställa att vissa data 
inte får raderas. Inte heller kan man se till att relaterade data automatiskt tas bort när ett objekt 
tas bort. En dokumentdatabas lägger mer ansvar på utvecklaren, menar Jonas. 

Jonas börjar med att säga att en fördel med inverterade index är att man känner till datan. 
Datatyperna är kända och man har kännedom om vilka operationer det går att utföra på datan. 
Detta, säger Jonas, oftast fungerar mycket bra, men att det finns en liten nackdel. När html 
indexeras prioriteras automatisk en överskrift över brödtext. I och med att kodobjekt 
indexeras direkt krävs det att utvecklaren berättar för sökmotorn hur denne ska indexera 
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kodobjekt på det sätt utvecklaren önskar. Normalt är detta en väldigt enkel operation, menar 
Jonas. 

Jonas berättar om en demosajt för resor som använder sig av EPiServers produkt, EPiServer 
Find. Denna är en sökdriven sajt som hämtar data genom att anropa sin sökmotor. Han anser 
att denna sajt fungerar bra då en ny destination som läggs till direkt dyker upp på sajten, 
synbara för kunden. 
 
Under intervjun med Joel nämner han liknande information som Jonas. Han tror också på de 
nya teknikernas utveckling och frammarsch i framtiden. Joel berättar om sina tidigare 
erfarenheter då han utvecklat på uppdrag av företag med mycket och komplicerad data. Han 
har då under dessa uppdrag upptäckt att många företag har problem med datans sökbarhet. 
Han såg att lösningarna som fanns var ineffektiva, där användare hade svårt att hitta det de 
sökte på sajten samt att koderna blev långa och krångliga för att kunna hantera olika 
funktionaliteter. Detta fick honom att försöka hitta nya lösningar. Han bestämde sig då för att 
tänka nytt och annorlunda och började då, tillsammans med ett par andra, utveckla en ny 
lösning. Han använde sig bland annat av tekniker som ElasticSearch. Joel berättar om en av 
fördelarna med ElasticSearch. Han säger att den är skalbar. Om man behöver mer utrymme 
för sin data kan denna placeras ut på olika maskiner. ElasticSearch gör det möjligt för alla 
maskiner att vet vilken data som ligger på vilken maskin. 
 

4.3 Resultat av e-postundersökning 
Av de 16 företag som kontaktades var det 6 stycken som valde att besvara våra frågor. Nedan 
följer en sammanställning av de svar som erhållits. 
 
Fyra av sex tillfrågade företag använder sig av en inköpt lösning. Dessa företag har emellertid 
mer eller mindre modifierat lösningen själva. Flera av företagen med en plattform som bas 
använde inte bara en typ av färdig lösning utan kombinerade flera olika färdiga lösningar för 
att hantera olika typer av funktioner. De resterande två företagen har byggt egna system som 
de i olika utsträckning sammanvävt med programvara med öppen källkod. 
 
I princip alla svarande företag angav att de på något vis använde sig av en relationsdatabas. 
Somliga använder sin relationsdatabas för att lagra mer basal data, som namn, pris och 
lagerstatus. Ett av de tillfrågade företag berättar att de har en kombination av en 
relationsdatabas och en dokumentdatabas där produkternas egenskaper lagras i MySQL 
tabeller. 
 
Två av de tillfrågade företagen utelämnade att förklara vad för slags sökmotor de använde. Av 
de andra företagen var det två som uppgav att de använde sökmotorn Solr, på ett eller annat 
vis. Endast ett av de svarande företagen nämner att de aldrig gör anrop direkt till databasen 
utan hanterar istället all sökning mot ElasticSearch. Ett annat företag förklarar att Apptus 
eSales är deras nuvarande sökmotor. 
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Tabellen nedan ger en överblick av de backend-lösningar som respondenterna använder. 
 

Backend-lösningar 
Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5 Företag 6 

Baseras på en inköpt plattform 
 

Ja 
 

Ja 
Nej, 

egenutvecklar 
 

  Ja 
 

Ja 
Nej, 

egenutvecklar 
 

Databas 
Relations- 
databas 

Relations- 
databas 

Relations- 
databas 

Relations- 
databas 

 
- 

Relationsdatabas 
+ 

dokumentdatabas 
 

Sökmotor 
 
- 

 
Apptus 
eSales 

 
ElasticSearch 

 
Solr 

 
- 

 
Solr 

Tabell 1 Sammanställda svar angående backend-lösningar 

Nedan följer de upplevelser, åsikter och tankar inför framtiden som respektive företag har 
delat med sig av. 
 
Företag 1, har en lösning baserad på en e-handelsplattform samt en relationsdatabas. De har 
inte uppgett vilken typ av sökmotor de använder. Företag 1 berättar att de anser sig ha något 
bristande sökfunktionalitet på sin e-handelssajt. De säger också att de i framtiden kommer 
behöva byta plattform i takt med att deras e-handelssajt växer. 
 
Företag 2 använder sig av en plattform som bas, en relationsdatabas samt en inköpt sökmotor 
vid namn Apptus eSales, vilken är crawlerbaserad. De svarar att de idag har en teknisk 
lösning de är ganska nöjda med, vilket de menar kan förklaras av att utvecklingsavdelningen 
har relativt fria händer när det kommer till valet av teknologier och är även involverade inom 
andra typer av beslut. När företag 2 blir ombedd att berätta om vilka svagheter som e-
handelssajten innehar säger företaget att deras största svaghet just nu hör ihop med höga 
mängder besökare på sidan. När det blir högt tryck på sidan, som vid exempelvis 
realisationer, påverkas sidans prestanda negativt av det höga antalet besökare. Detta trodde 
företag 2 berodde på att servern inte hann med och håller nu på med att bygga ut detta för att 
få mer minne. 
 
Företag 3, som använder sig av sökmotorn ElasticSearch tillsammans med en 
relationsdatabas, samt bygger sin egen lösning i stor utsträckning, säger att de idag är mycket 
nöjda med hur deras lösning presterar. De fokuserar på lätthanterlig kod och testning, vilket 
de menar bidrar till en mycket lättarbetad och underhållsvänlig lösning. Företag 3 är det enda 
företag som uppger att de aldrig söker mot databasen, utan alltid mot sökmotorn. De berättar 
att de tidigare haft svagheter med Lucene, men att dessa byggts bort med hjälp av 
ElasticSearch. När företag 3 besvarar frågan om de funderar på några alternativa lösningar 
inför framtiden säger de att de inte är intresserade av några andra alternativa lösningar. 
 
Företag 4, som har en lösning baserad på en plattform tillsammans med en relationsdatabas 
och en inbyggd sökmotor vilken använder Solr för indexering, berättar att de är nöjda med sin 
lösning som de införde år 2012. De påpekar att det kanske är för tidigt att vara missnöjd. 
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”Lösningen kan mycket och det kräver ständig utveckling och uppgradering från vår sida, 
men det är kanske den förväntade svaghet vi ser idag”, säger företag 4. Företaget nämner inte 
att de tittar på några alternativa lösningar inför framtiden men berättar varför de nyligen bytte 
lösning. De förklarar att de tidigare hade en egenbyggd lösning men att utvecklingen av denna 
var för långsam jämfört med vad branschen arbetade med och vad kunderna krävde. De valde 
därför att vända sig till plattformar då företag 4 menar att de som arbetar 100 % med e-
handelsslösningar ofta kan erbjuda uppdaterade lösningar och en smidigare utvecklinsprocess 
som följer marknadens krav. 
 
Företag 5, som använder sig av en e-handelsplattform och som inte har angivit vilken slags 
databashanteringssystem eller sökmotor som används berättar att deras produkter med 
tillhörande attribut exporteras till plattformen där de sedan knyts till kategorier och 
underkategorier. En del av kategoriseringen görs genom manuellt arbete. När företag 5 får 
frågan om vad de tycker om sin lösning idag svarar de att de anser att den har brister då de har 
relativt dålig prestanda och har brist på bra attribut på produkterna. De säger också att de inte 
har någon koppling mellan användardata, olika lösningar för sökning och navigation. Företag 
5 har valt att inte svara på om de tittar på några alternativa lösningar inför framtiden. 
 
Företag 6 bygger sin egen lösning som understödjs av vissa verktyg och bibliotek med öppen 
programvara tillsammans med en relationsdatabas och dokumentdatabas samt sökmotorn 
Solr. Detta företag uppger att deras lösning fungerar bra, då den till stor del är en egen 
produkt samt att det sker ständig uppdatering och förbättring av lösningen. De nämner också 
att sökmotorn Solr fungerar bra som ett sökindex. Företag 6 ger inte något svar när vi frågar 
om vilka svagheter de ser med sin lösning. De förklarar att det alltid finns aspekter att ändra 
på. När vi frågar om företag 6 någon gång bytt från en annan lösning till den nuvarande 
berättar de att de aldrig har bytt betydande system utan har lagt till samt förändrat 
användandet av flera underliggande komponenter. Dokumentdatabasen MongoDB lades till 
exempel till för att hantera väldigt stora volymer av sökbar inköpsdata. När företaget får 
frågan om framtida lösningar berättar de att de tittar på ElasticSearch som en ersättare till 
Solr, men att de idag inte har någon anledning att byta. 
 

4.4 Analys av intervjuer och e-postundersökning 
På e-postundersökningen svarade som tidigare nämnt 6 av 16 företag. Det betyder en 
svarsfrekvens på 37,5 %. Som vi uppfattat det har våra frågor varit omfångsrika och tiden för 
respondenterna att svara knapp. 
Efter att ha gått igenom svaren från e-postundersökningen har vi förstått att det varit svårt att 
svara med korta eller enkla svar på våra frågor. Något företag svarade mycket kort medan de 
flesta hade mer ingående svar och försökte ge simpla beskrivningar, i den mån det gick. Det 
visar sig att e-handelssajterna hanterar sina backend-lösningar på många olika sätt. Även om 
flertalet tekniker nämndes av flera företag, hade dessa oftast olika tillämpningar. 
 
Vad vi kan urskilja från e-postundersökningen är att alla de tillfrågade som svarade på frågan 
om vilken databaslösning de hade svarade att de använde RDBHS, samt att ett företag även 
använde ett slags No-SQL-DBHS. På frågan om vilka sökmotorer de använde svarade två att 
de använde Solr, en ElasticSearch och en Apptus eSales. ElasticSearch och Solr nämndes 
även av Joel och Jonas eftersom dessa ansågs ligga i framkanten med utvecklandet av de 
nyare sorternas sökmotorer. 
 
Vi fann två företag som verkade mer nöjda med sina lösningar än resterande företag. 
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Det företag som verkade nöjdast med sin lösning utifrån de svar vi fick var företag 3. Detta 
företag använde sig av ett RDBHS tillsammans med en av de nyare sökmotorerna, nämligen 
ElasticSearch.  
Företag 6 påstod sig också att vara mycket nöjda med sin lösning, vilket använde sig av en 
relationsdatabas tillsammans med ett No-SQL-DBHS, samt sökmotorn Solr. 
 
Alla företag uppgav att de i någon utsträckning utvecklade, eller vidareutvecklade, sina 
backend-lösningar. Detta nämnde även Jonas att det alltid behövs på något vis när man ska 
implementera en lösning. Däremot skiljde det sig mycket mellan företagen i hur mycket de 
hade utvecklat själva. Vissa företag utvecklade hela sina system själva medan andra baserade 
sina system på inköpta lösningar. De två företag som vi tidigare nämnde som vi identifierade 
som nöjdast med sina lösningar, var även de enda som utvecklade sina system helt själva. 
 
Ett företag uppgav att de lade till en så kallad MongoDB, ett dokument- DBHS, för att kunna 
hantera väldigt stora volymer av sökbar inköpsdata. Att ett dokument-DBHS kan vara 
lämpligt att använda sig av i vissa lägen är även något som Jonas talade om. Han pekade 
istället på fördelen med de snabba hämtningstiderna. 
 
Två av de svarande företagen talar om att de upplever problem med sidans prestanda. Det ena 
nämner specifikt att det handlar om sidans oförmåga att hantera hög 
förfrågningsgenomströmmning. Detta kan jämföras med det som Jonas nämner om att en e-
handelssajt med ett sökdrivet användargränssnitt måste vara snabbt för att kunderna ska vara 
nöjda. 
 
Jonas och Joel nämner vikten av att tillhandahålla användarna av e-handelssajten korrekt data 
och snabbt. Det framgår att de anser att de nya sökmotorerna klarar detta mycket väl, och att 
dessa till skillnad från de crawlerbaserade sökmotorerna, inte behöver lika extensiv kod. Joel 
nämner att det är möjligt att enbart göra sökningar från användargränssnittet mot de nyare 
sökmotorerna, något som vi ser att företag 3 anger att de tillämpar. 
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5. Slutsats 
 
I detta kapitel diskutteras och jämförs teori och empiri för att sedan kunna visa 
generaliseringar och slutsatser 
 

5.1 Diskussion 
I och med att vi ser att e-handeln fortsätter att expandera och att kraven på sökdrivna 
användargränssnitt ökar, samtidigt som det inte finns någon bra vägledning för hur e-
handelssajterna bör bygga backend-lösningar för att stödja de sökdrivna användargränssnitten, 
anser vi vår studie vara högst aktuell. Även med tanke på den konkurrens som råder inom e-
handeln och den konkurrensmöjlighet som de sökdrivna användargränssnitten kan bidra med, 
anser vi det vara betydelsefullt för e-handelsföretagen och de företag som levererar backend-
lösningar till e-handelssajter att kunna finna vägledning för sina val av backend-lösningar. Vi 
vill med vår studie bidra med sådan vägledning. 
 
De tekniker som har identifierats under studien är olika sorters DBHS och sökmotorer, som 
har grupperats som traditionella och nya. De traditionella teknikerna är RDBHS och 
crawlerbaserade sökmotorer, vars funktionalitet exempelvis finns i Apptus eSales. De nya 
teknikerna är No-SQL-DBHS, som exempelvis dokumentdatabashanterinssystemet 
MongoDB, samt realtidsbaserade sökmotorer, som exempelvis Solr och ElasticSearch. 
 
Då de tekniker som har identifierats under arbetets gång har nämnts av både praktiker och 
företag kan detta ge en indikation på att dessa är vanligt förekommande tekniker bland e-
handelssajter med sökdrivna användargränssnitt i allmänhet. Därför anser vi att dessa är 
relevanta tekniker för oss att diskutera för att kunna ge vägledning vid val av stödjande 
backend-lösningar för sökdrivna användargränssnitt hos e-handelssajter. 
 
För att kunna ge vägledning åt företag som är intresserade av backend-lösningar för sökdrivna 
användargränssnitt behöver vi först identifiera de tekniska behov som uppkommer i samband 
med stödjandet av sökdrivna användargränssnitt för att sedan kunna diskutera vilka tekniker 
som kan möta dessa. Dessa mer specifika behov kan härledas ur de grundläggande tekniska 
behoven som gäller datalagring, hämtning av data samt sökning av data. För dessa finns ett 
antal bedömningskriterier vid val av lämplig teknik där kriteriet för datalagring gäller datans 
korrekthet och där hämtning och sökning av data har kriterierna korrekthet samt snabbhet. 
 
Det faktum att alla företag som svarade på frågan angående databashanteringssystem uppgav 
att de använde ett RDBHS, kan tyda på att det finns ett behov av att lagra strukturerad data, då 
teorin påpekar att ett RDBHS är väl anpassat för att lagra just strukturerad data. Eftersom ett 
RDBHS är lämpligt för strukturerad data, samt att de anses kunna tillhandahålla korrekt data i 
hög mån anser vi denna teknik vara lämplig att möta detta behov. 
 
Vi kan även se ett visst behov av att kunna lagra ostrukturerad data då ett av företagen även 
använde ett DBHS ämnat för att lagra ostrukturerad data, nämligen MongoDB som är ett 
dokument-DBHS. Detta styrks av teorin som också belyser att företagen idag väljer att lagra 
mer ostrukturerad data. Många av företagen med RDBHS beskrev också att de lagrade mindre 
mängder strukturerad data i denna typ av DBHS för att istället ge mer lagringsansvar till en 
sökmotor. Utifrån den teori som vi funnit kring sökmotorer och No-SQL-DBHS anser vi att 
båda dessa är lämpliga för att lagra ostrukturerad data. 
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Något som teorin belyser är att företagen idag inte bara lagrar mer ostrukturerad data utan de 
lagrar även mer data generellt. Att företag 6 nämner att de sett det som en nödvändighet att 
lägga till ett ytterligare DBHS för att kunna hantera stora mängder inköpsdata och göra denna 
sökbar kan visa på att det existerar ett behov av att kunna lagra stora mängder data. De stora 
mängderna data verkar dock kunna bestå av både strukturerad och ostrukturerad data utifrån 
vad företagen berättar. Utav de tekniker som har identifierats har alla egenskapen att de är 
skalbara, vilket betyder att de har kapacitet att på ett eller annat vis, hantera stora volymer 
data. Det som skiljer dem åt är möjligheten att lagra strukturerad jämfört med ostrukturerad 
data där som tidigare nämnts att RDBHS kan hantera strukturerad data väl, men är inte avsedd 
att lagra ostrukturerad data. No-SQL-DBHS är anpassad att hantera ostrukturerad data men 
kan precis som sökmotorer hantera båda typerna av data, även om de inte verkar står sig lika 
bra som ett RDBHS när det kommer till strukturerad data. Detta behov kan därför mötas av 
alla tre teknikerna med valet av lämplig teknik verkar ligga i vilken slags data det handlar om. 
 
Ett grundläggande behov som en sökdriven e-handelssajt ska kunna hantera är att låta en 
användare av sajten göra sökningar via gränssnittet. Detta kan som tidigare nämnt handla om 
fritextsökning och olika typer av filtrering och sortering. Viktiga mått som nämns tidigare i 
diskussionen, som även nämns av både företagen och experterna samt i teorin, är prestanda, 
alltså hur snabbt hämtningen till gränssnittet kan ske, men även relevans, som innebär hur väl 
den hämtade datan stämmer överens med vad användaren förväntade sig. Även korrekthet är 
tidigare nämn och är ett viktigt bedömningskriterium som praktikerna nämner. Datan ska 
även kunna hämtas vid avancerade sökningar och blir därför ett kriterium för alla sökningar. 
Att detta även är utmaningar och behov som e-handelssajterna jobbar med märks genom att 
de berättar om hur sina e-handelssajters sökfunktionaliteter presterar under exempelvis höga 
förfrågningsgenomströmningar, eller hur nöjda de är med sina sökindex, där relevans och 
pålitlighet av datans korrekthet spelar in, enligt teori och experternas utlåtanden. Att kunna 
hantera korta söktider, relevanta svar och korrekt och pålitlig data, även vid avancerade 
sökningar där många kriterier ska uppfyllas, är något som starka sökmotorer klarar väl, då 
detta är ett utav de syften de är byggda för. De har som nämnt inbyggda algoritmer, vissa 
sökmotorer bättre än andra, för att så bra som möjligt generera relevant data snabbt. Nyare 
sökmotorer, som exempelvis ElasticSearch, har även i större utsträckning möjlighet att 
garantera pålitlig och korrekt data då de uppdateras i realtid. Det går dock även att göra 
liknande sökningar via ett gränssnitt mot databaser som antingen har ett RDBHS eller ett No-
SQL-DBHS. I de fall där ett RDBHS används är en utav de nämnda negativa aspekterna att 
det går långsamt vid avancerade sökningar, medan pålitligheten på datans korrekthet är hög. 
Ett No-SQL-DBHS går generellt snabbare än ett RDBHS vid avancerade sökningar men har 
inte samma förutsättningar som en sökmotor att generera relevant data och inte samma 
förutsättningar som ett RDBHS att leverera korrekt data. 
 
Utifrån de tidigare diskuterade behoven har vi sett att det finns tydliga behov för lagring av 
data. Datan ska vara korrekt och då krävs det även att uppdateringar och ändringar träder i 
kraft snabbt. Hur processen för lagringen går till kan dock också ligga till grunden för 
ytterligare ett behov, nämligen behovet av att kunna hämta data autonomt från exempelvis 
hemsidor, för lagring. Detta är något som sker vid indexeringsprocessen hos sökmotorerna 
och är därför ett behov som kan mötas av dessa och inte av något DBHS. Hur snabbt 
indexeringsprocessen går och vad som indexeras är vad som skiljer sig mellan olika 
sökmotorer. De traditionella crawlerbaserade berättas det om i teorin att dessa uppdaterar 
successivt men inte direkt, medan de nyare sökmotorerna som Jonas pratar om och som även 
nämns i teorin är realtidsbaserade, vilket innebär att de uppdaterar direkt med några sekunders 
felmarginal. 
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Utifrån teorin och empirin kunde vi se att sökmotorer kan vara utformade på olika sätt och 
även tillämpas i olika syften. De mer traditionella sökmotorerna, som kallades för 
crawlerbaserade, har som nämnt i teorin en väldigt bra tillämpning hos sajter som Google, 
men är inte lika tillämpbara för e-handelssajter av att återigen döma från teorin. Detta hade 
framför allt att göra med att crawlerbaserade sökmotorer är bättre lämpade när man inte 
känner till sin data, vilket inte är fallet med e-handelssajter. Dock ser vi i e-
postundersökningen att ett företag använder sig av en crawlerbaserad sökmotor och att de inte 
ser några större bekymmer med det, mer än att de upplever förlängda svarstider vid höga 
förfrågningsgenomströmningar. Ifall detta beror på sökmotorn eller ej är svårt att bedöma. 
Jonas nämner att en aspekt när man ska bedöma en programvara som sökmotorer också 
handlar om hur extensiv kod som behövs för att lösa samma problem bland olika sökmotorer. 
Hur detta ligger till i jämförelsen mellan den crawlerbaserade sökmotorn Apptus eSales och 
de realtidsbaserade sökmotorerna ElasticSearch och Solr känner vi inte till, och kan därför 
inte diskutera detta djupare. Vad som dock framgår är att de nyare sökmotorerna, i det här 
fallet ElasicSearch och Solr, både var populära och omtyckta bland de undersökta företagen, 
och förespråkade av experterna. Dessa var även de sökmotorer som användes bland de två 
företagen som var mest nöjda med sina lösningar. De som var mest nöjda använde sig av 
ElasticSearch och de som var näst nöjdast använde sig av Solr, men var även intresserade av 
att testa ElasticSearch. Detta leder oss in på en intressant diskussion, där ElasticSearch ställs 
mot Solr i en jämförelse hur väl de hanterar olika problem och syften. Enligt teorin fanns det 
ytterligare några positiva aspekter kring ElasticSearch än för Solr, dock var denna information 
förlitat på något utdaterade källor (2011). Det nämns nämligen även i teorin att det sker 
ständig utveckling av dem båda, vilket kan göra jämförelsen svår. Dock ser vi en liten 
antydan till att ElasticSearch kan ha ett övertag över Solr, i och med de positiva aspekterna ur 
teorin samt vad experterna berättade om just ElasticSearch. 
 
Här efter följer en tabell över de behov som vi har identifierat, samt de tekniker som vi anser 
vara mest lämpade att möta dessa.  
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Behoven och de tekniker som möter dessa 
 

Behov 
 

Tekniker 
 

Kommentarer 

1) Kunna lagra strukturerad data på ett 
pålitligt sätt  

RDBHS 
 

RDBHS är bäst anpassad och 
lämpad för att möta behovet 

2) Kunna lagra ostrukturerad data  
 

No-SQL-DBHS, 
sökmotor 

Båda möter behovet 

3) Kunna lagra stora mängder data RDBHS, No-
SQL-DBHS, 
sökmotor 

Samtliga kan möta behovet 
då de är skalbara 

4) Kunna hämta data till en (avancerad) 
sökning via gränssnittet 

Sökmotor, 
RDBHS, No-SQL 

Samtliga kan hämta data 
genom förfrågningar via 
gränssnittet, RDBHS är bättre 
när behovet är pålitlig data, 
sökmotor och No-SQL-
DBHS är istället snabbare 

- snabbt Sökmotor, (No-
SQL-DBHS) 

En uppgift som en sökmotor 
är byggd för att klara och de 
är därför väl lämpade för 
ändamålet 

- pålitligt (korrekt data) Rdbhs, 
(sökmotor, No-
SQL-DBHS) 

RDBHS har mest pålitlighet, 
men även sökmotor och No-
SQL-DBHS klarar i hög grad 

- kunna hämta relevant 
data 

sökmotorer Sökmotorerna använder 
algoritmer för att hämta 
relevant och avancerad data 

5) Kunna hämta data från hemsidor 
både inom och utom sajten 

Sökmotor Hämtningen sker i 
indexeringsprocessen 

Tabell 2 Sammanställning av identifierade behov samt lämpliga tekniker för att möta dessa 

Från vår diskussion och tabell kan vi urskilja att en sökmotor har stor funktionalitet och kan 
fylla många av de behov som identifierats. Det behov som endast kan tillgodoses med hjälp 
av en sökmotor är behovet av att kunna autonomt hämta(indexera) data från en hemsida, 
vilket inte är möjligt med ett RDBHS. 
 
Vi kan också se att en sökmotor och ett RDBHS kan möta samma behov, vilket gör det 
förståligt att en del ställer sig fråga om en sökmotor med fördel skulle kunna agera både 
sökmotor och databashanteringssystem. Joel menade att det är fullt möjligt att enbart använda 
sig av en sökmotor, men han påpekar även att det finns en viktig aspekt som förbises med 
denna lösning. Denna aspekt är att det är svårare att veta om datan är helt korrekt i 
sökmotorns index. Detta kan leda till att man inte tillhandahåller kunden korrekt information 
kring exempelvis pris på produkter och lagerstatus, vilket inte är inte önskvärt. Att datan är 
korrekt i en relationsdatabas kan man dock vara mer säker på och därmed även hämtad data 
från den med hjälp av ett RDBHS. 
Ett traditionellt RDBHS utmärker sig främst genom dess förmåga att hantera strukturerad 
data, vilket kan urskiljas från tabellen. Att i vissa avseenden, då det anses extra viktigt att den 
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data som presenteras för kunden är korrekt och då man vill lagra strukturerad data, kan det 
vara ett incitament att använda sig av ett RDBHS för att hantera den typen av data och utföra 
den typen av hämtning. Med hjälp av tabellen kan vi se att en lösning bestående av en nyare 
sökmotor tillsammans med ett RDBHS skulle kunna vara en stark kombination, då samtliga 
behov uppfylls. Detta har studien även visat sig vara möjligt i praktiken då vi såg att ett 
företag tillämpade sin sökmotor ElasticSearch på detta vis tillsammans med ett RDBHS. 
Detta företag var det som vi, utifrån deras svar, tolkat som det mest nöjda med sin lösning. 
Ytterligare en stabil kombination, som vi också kan se uppfyller alla de behov som 
identifierats, är att tillsammans med en nyare sökmotor använda sig av både ett RDBHS samt 
ett No-SQL-DBHS. 
Vi kan se att det är en värdefull kombination då ett av de, enligt vår definition, nöjdaste 
företagen som svarade på e-postundersökningen svarade att de använde sökmotor Solr 
tillsammans med ett RDBHS och ett No-SQL-DBHS, nämligen MongoDB. I detta fall 
använde sig företaget av RDBHS är att lagra produkternas egenskaper, medan de 
implementerade No-SQL-DBHS för att hantera väldigt stora mängder av sökbar inköpsdata. 
De såg detta DBHS som ett nödvändigt komplement till det mer traditionella, eftersom de 
skulle hantera olika problem. 
 
De två backend-lösningarna som vi fann vara lämpliga i att stödja sökdrivna 
användargränssnitt hos e-handelssajter utifrån hur väl de mötte de behov som har kunnat 
identifieras är 1) att kombinera en stark sökmotor som ElasticSearch, och låta denna hantera 
stor funktionalitet i behoven 2, 3, 4 och 5, med ett traditionellt RDBHS som då får hantera 
behoven 1 och 3, 2) att kombinera en sökmotor tillsammans med ett traditionellt RDBHS 
samt ett nyare No-SQL-DBHS. I lösning 2 hanterar sökmotorn och No-SQL-DBHS stora 
mängder samt ostrukturerad data, vilket innebär behov 2 och 3 i tabellen. Sökmotorn möter 
även behov 5 och 4, medan behov 1 möts av RDBHS. Lösningsförslag 2 kan vara bra när inte 
sökmotorn klarar av att hantera lika många behov som krävs av en sökmotor i lösningsförslag 
1.   
 

5.2 Slutsatser och reflektion 
Vi har jämfört och diskuterat olika teknikers lämplighet utifrån de behov som de kan möta. 
Genom detta fann vi att vissa nyare tekniker och mer traditionella kunde komplettera varandra 
väl i målet om att möta de behov som ställs på teknikerna inom backend-lösningar för ett 
sökdrivet användargränssnitt hos e-handelssajter. De tekniker vi undersökt kan på grund av 
sina egenskaper ofta bemöta liknande behov. Att dessa kan komplettera varandra kan komma 
ur att de undersökta teknikerna från början skapats för olika syften, vilket bidragit till att 
somliga behov kan mötas bättre av vissa tekniker. Därför ser vi inte heller enbart en backend-
lösning som mest lämpad eftersom flera kombinationer är möjliga. Vi har dock valt att lyfta 
fram två backend-lösningar utifrån den anknytning som dessa har i både empiri och teori. 
Anknytningen ligger dock på en ytlig teknisk nivå och kan därför inte konstateras vara fullt 
vägledande för e-handelsföretag och leverantörer av backend-lösningar. För att kunna ge 
fullgod vägledning kring val av olika backend-lösningar krävs en analys och diskussion på en 
mer detaljerad teknisk nivå, där även omgivande och relaterad teknik i kombination med de 
som vi har funnit undersöks. Denna studie har dock bidragit med att lyfta fram viktiga behov 
och grundläggande tekniker som kan identifieras i samband med val av backend-lösningar för 
sökdrivna användargränssnitt hos e-handelssajter, och kan på så sätt anses vägledande på en 
mer konceptuell nivå. 
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5.3 Förslag på fortsatt forskning 
Som tidigare nämnt vore det även fördelaktigt att undersöka både tekniker och behov på en 
djupare teknisk nivå, detta för att hitta ytterligare kombinationer bland teknikerna och mer 
specifika behov. En sådan forskning tror vi skulle kunna bidra med mer konkret vägledning i 
valet av backend-lösningar för e-handelssajter. Vi ser även en aspekt som skulle kunna vara 
intressant, nämligen att utforska vägledning utifrån ett socio-tekniskt perspektiv. Aspekterna 
kan handla om vilka resurser företaget har för att genomföra förändringar i avseende på tid, 
kunnande och kostnad, samt vilka behov man har i dagsläget, men även hur man väljer att 
väga in de behov man tror sig ha i framtiden. Vi hoppas att vår studie ska kunna ligga till 
grund för sådan fortsatt forskning. 
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7. Bilagor 

7.1 E-postundersökningsfrågor 
 
Undersökningsfrågor 
1) Är er e-handelssajt baserad på en inköpt lösning eller har ni byggt den själva? 
 
Om ni har köpt så undrar vi: 

• Vilken leverantör? 
• Vad heter er inköpta lösning/plattform?(t ex EpiServer Commerce ) 

 
Om ni har byggt er egen lösning, finns det något särskilt ni kan berätta om denna, utöver det 
som vi undrar i de kommande frågorna? 
 
2) Datalagring 

• Vilken slags databaslösning använder ni er av? (t ex SQL) 
• Förklara hur lagringen av produkternas egenskaper går till. 
• Har ni gjort någon förändring i datalagret för att öka sökbarheten? 

 
3) Lagret mellan datalagring och klient 

• Vilka tekniska back end funktioner stödjer den sökdrivna funktionaliteten (tex. 
filtrering av produkter) på sidan? 
- Använder ni cache? sökmotorer? index? etc Förklara gärna så utförligt som möjligt. 
- Lagrar ni er data på något specifikt sätt för att göra den mer sökbar? Hur? 
- Om ni har någon lösning som ökar prestanda för sökning, exempelvis cachning, hur 
håller ni den uppdaterad? 

 
4) Upplevelser 

• Vad tycker ni om er lösning idag? 
• Vilka svagheter ser ni med er lösning? 

 
Upplevelserna kan vara i avseende på teknisk funktionalitet,  användbarhet på sajten eller 
även hur det är att arbeta med lösningen. Om det finns ytterligare aspekter så nämn gärna dem 
om de är av betydelse. 
 
5) Övrigt 

• Har ni någonsin bytt från en annan lösning eller bytt ut delar i er lösning? Vad hade ni 
innan? Varför bytte ni? 

• Tittar ni på några alternativa lösningar inför framtiden? I så fall vilka? 
 

 
 
 
 


