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Sammanfattning
Den snabba utvecklingen av informationsteknik har medfört stora förändringar i
modernt arbetsliv. Nya verktyg uppkommer ständigt i syfte att effektivisera arbetet.
Intelligenta Agenter är en sådan artefakt, vars syfte är bl a att effektivisera olika
arbetsuppgifter. Detta verktyg har gjort sitt intåg i och förväntas revolutionera vårt IT-
samhälle.

När arbetet effektiviseras är det dock inte ovanligt att det sker på bekostnaden av
andra värden, såsom arbetets innehåll och karaktär. Det är minst lika viktigt att beakta
de värden som kan gå förlorade, t ex arbetstillfredsställelse och personlig kontakt,
eftersom dessa är ofta kritiska för en människas acceptans av sin arbetssituation.

Det här arbetet tar upp viktiga frågor i samband med användarnas acceptans av
Intelligenta Agenter. Jag undersöker bl a vilka yttre egenskaper hos agenter skulle
kunna bidra till att underlätta acceptans av detta verktyg. En annan fråga som är
central i mitt arbete går ut på att undersöka hur acceptans kan uppnås vid införandet
av Intelligenta Agenter. I detta arbete fästs även vikt vid agenternas påverkan på
kommunikation människor emellan

Den metod som används för att undersöka valt ämne är kombination av en
litteraturstudie och intervjuer.

Undersökning visar bl a att det är nödvändigt att skapa förtroende av agenttekniken.
Användarna bör ha möjlighet att anpassa agent efter sina smak och tycke och på det
viset känna att de har kontrollen över agentapplikationen. Mitt resultat tyder också på
att människor befarar minskning av den sociala kontakten, om agenttekniken får sin
stora genombrott. Detta skulle i sin tur ha negativ inverkan på användarnas acceptans
av agenter. Vidare tyder resultatet på att det skulle vara nödvändigt att engagera alla
berörda i processen kring införande av Intelligenta Agenter, för att uppnå deras
acceptans.
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1. Bakgrund
Människor har i alla tider använt olika verktyg, dvs tekniker för att effektivisera sitt
arbete. Syftet med verktyg, oavsett om det är en hammare eller förfinade hjälpmedel
såsom elektronisk post, är att möjliggöra bättre tillvaratagande av mänsklig
ansträngning, så att resultatet av arbete blir bättre m a p föreliggande mål och syfte.
Teknikutveckling, som alltså ses som ett viktigt led i effektivisering, är människans
nödvändiga följeslagare (Forslin, 1992). Forslin (1992) utvecklar detta vidare med ett
påstående att social och teknisk utveckling således är intimt förbundna, vilket bl a
speglas i teknikens förmåga att prägla människors tankesätt och föreställningar,
attityder, värderingar osv.

Det är nästan oundvikligt att i detta sammanhang nämna datateknikens utveckling,
som har medfört stora förändringar i modernt arbetsliv. Arbetet har förenklats i många
fall i och med att rutinbetonade uppgifter automatiserats. Tekniken har bl a skapat helt
nya förutsättningar för utförandet av en del arbete. Detta kan exemplifieras med
teknikens positiva bidrag som har gjort det möjligt att arbeta simultant med en och
samma sak från olika geografiska platser. Det finns klara tecken som tyder att den
snabba utvecklingen kommer att fortsätta i samma takt. Intåg av Intelligenta Agenter
är exempelvis ett av tecken som påvisar detta. Intelligenta Agenter är en ny artefakt
som förväntas revolutionera vårt IT – arbete. I och med att Intelligenta Agenter är en
relativt ny teknik, anser jag att det är intressant att undersöka hur människor och
organisationer påverkas av denna. Detta utgör kärnan i mitt arbete.

Trots att teknisk utveckling på det hela taget har uppfattats som ett framåtskridande,
har det alltid funnits kritiska röster och motstånd mot nya kunskaper och deras
tillämpningar (Forslin, 1992). Rent generellt tycker jag att det är ganska rimligt att
bemöta införandet av ny teknik med en ambivalent inställning, i och med att historien
har visat att en teknisk förändring ibland får icke avsedda konsekvenser. Jag anser
vidare att det sociala delsystemet i en organisation är minst lika viktigt som det
tekniska delsystemet och att det just är människans acceptans som i slutändan avgör
om tekniken skall utnyttjas effektivt eller inte. För att visa vikten av detta påstående
samt motivera detta vill jag relatera till Leavitts modell i figur 1.

Figur 1. Figuren illustrerar Leavitts modell av en verksamhet. (Bansler, 1990, sid 140)

Leavitts modell är en förenklad verksamhetsmodell som framhäver viktiga variabler i
en verksamhet (se figur 1) samt deras samband. Modellen är en slags jämviktsmodell,
vilket innebär att en förändring i en variabel bör ge upphov till förändringar i de
övriga variablerna (Grundén, 1992). Jag vill lägga speciell tonvikt på variablerna
teknik och människor eftersom de utgör grundstenar i mitt arbete. Enligt min tolkning
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av modellen m a p den frågeställning som jag kommer att behandla (se vidare kapitel
3.2) skulle en förändring i form av införandet av ny teknik ställa krav på förändringar
av det sociala systemet, dvs människor och därmed organisationen. Med den
sistnämnda förändringen avser jag bl a människors acceptans av tekniken. Acceptans
är enligt min mening en nödvändig förutsättning för teknikens överlevnad och därmed
modellens jämviktsläge.

Andersen (1994) har i likhet med Leavitts påpekat vikten av personal- och
organisationsutveckling i samband med systemutveckling. Beteckning PSO-
utveckling (person- system- och organisationsutveckling) används av Andersen
(1994) för att understryka betydelse av ett samordnat systemutvecklingsarbete. Med
detta menas att utveckling av personal genom utbildning och kommunikation bör flyta
parallellt med införandet av ett nytt informationssystem för att personal skall utnyttja
informationssystem på ett effektivt sätt. Dessutom krävs att en samtidig
organisationsutveckling sker, vilket t ex kan innebära förändrade ansvarsförhållanden
och samarbetsmönster.

Andersen (1994) fortsätter diskutera PSO-utvecklingen med att tala om svårigheter att
hitta en lämplig systemutvecklingsmodell som tar hänsyn till alla tre aspekter i PSO-
utveckling. Det finns dock sociotekniska utvecklingsmodeller som enligt Andersen
(1994) ligger nära en PSO-strategi (se vidare kapitel 2.2.1) och är därmed mer
användarorienterade än traditionella utvecklingsmodeller.

Jag vill återigen kasta ljus på tekniken Intelligenta Agenter, den här gången i samband
med användarnas acceptans. Det faktum att den här typen av programvara visar mer
intelligent beteende än reguljära program spelar enligt min uppfattning en stor roll i
frågan huruvida användarna kommer att acceptera agenttekniken eller inte.

”Agenten kan analysera beteendet, föreslå ett sätt att komma runt
problemet, alternativt göra vad användaren menar istället för vad han
säger.” (Rantzer, 1996, s.1)

Detta citat beskriver på ett enkelt sätt kärnan i agenttekniken, men jag anser att
tillämpningar av den karaktär ännu inte är en realitet i någon större utsträckning.

Kommer användarna att se ”smarta” agenter som viktiga hjälpredor och acceptera
verktyg av detta slag? Eller kommer den konstgjorda intelligensen att upplevas som
hot av användaren, vilket skulle påverka acceptans av sådana system i negativ
riktning?

I dagsläget talas det mycket om Intelligenta Agenter i samband med
informationsrevolutionen på Internet. Då mängden av information på Internet,
framförallt på WWW, ökar i så snabb takt, behövs det nya effektiva metoder för att
navigera i stora informationsmängder och förädla och filtrera den information som
respektive användare är intresserad av (Brenner m fl, 1998). Enligt flera författare
(Maes, 1994; Nwana, 1996; Brenner m fl, 1998) anses den här relativt nya
agenttekniken ha stor potential när det gäller hantering av informationsöverflöde på
Internet.

Jag har dock kommit underfund med att det finns många andra tänkbara områden som
Intelligenta Agenter kan appliceras på (se vidare kapitel 2.3.6). Tekniken är
fortfarande ganska omogen (Rantzer, 1996) då nästan alla tillämpningsområden för
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agentapplikationer är helt nya och de flesta Intelligenta Agenter existerar fortfarande
bara som prototyper (Nwana, 1996).

Just det faktum att agenttekniken befinner sig huvudsakligen på ett forskningsstadium
gör det intressant för mig att studera nya användningsområden samt väcka
funderingar om hur denna teknik på ett lämpligt sätt skulle kunna introduceras för
presumtiva användare.

Vilka problem kan eventuellt uppkomma i samband med införandet av Intelligenta
Agenter? Vad kan tekniken bidra med i en organisation? Det är några av frågor som
gör det här området intressant att fördjupa sig i.
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2. Introduktion
Detta kapitel inleds med en beskrivning av informationssystem och hur dess
komplexitet har ökat med tiden. Sedan förklaras området systemutveckling där fokus
ligger på socioteknisk, det vill säga användarcentrerad syn på systemutveckling.
Därefter introduceras begreppet Intelligenta Agenter, som utgör ett verktyg vars
grundläggande syfte är att hjälpa till att dölja komplexiteten i informationssystem och
därmed underlätta användning av dessa (Rantzer, 1996).

2.1 Informationssystem
Enligt Avison och Fitzerald (1995) utgör människor (t ex systemanvändare,
analytiker), objekt (t ex hårdvara) och procedurer viktiga komponenter som
interagerar med varandra i ett informationssystem. För att förstå betydelsen av
informationssystem måste det ses i ett större sammanhang, det vill säga som en del av
verksamhet. Informationssystem existerar enligt Andersens (1994) mening för att
tjäna en verksamhet och stötta den i dess strävan mot måluppfyllelse. För att ett
informationssystem skall tjäna verksamheten på ett bra sätt måste det fånga upp för
verksamheten relevant information från omgivningen, samtidigt som det skall
tillvarata informationen från verksamhetens egna aktiviteter. Informationssystemets
betydelse för verksamheten speglas enligt Andersen (1994) i bl a följande aktiviteter:

� Informationsspridning
� Underlättat rutinarbete
� Kommunikation mellan olika funktioner
� Beslutstöd

Det är viktigt att poängtera betydelsen av människors, det vill säga
systemanvändarnas medverkan i ett informationssystem eftersom det alltid kommer
att finnas vissa delar av informationssystem som förutsätter deras bedömningar och
värderingar (Andersen, 1994).

När informationssystem började användas i organisationer, kunde en enskild
medarbetare med en särskild uppgift inom organisation och lämpliga kunskaper, själv
skapa det informationssystemet som han skulle använda sig av. Nu när olika
verksamheter har blivit mer komplexa, är det nödvändigt att sätta flera arbetsuppgifter
och därmed informationssystem som stödjer dessa, i ett sammanhang (Andersen,
1994). Idag är det systemutvecklare som med hjälp av användare utvecklar det
informationssystem som användarna skall utnyttja.

En övergång från att manuellt sköta olika arbetsrutiner till att automatisera dessa med
datorernas hjälp har lett till snabbare bearbetning av information, åtkomst och lagring
av större mängder information, mer integrerade informationssystem mm. Den
teknologiska utvecklingen har gjort datoriserade informationssystem till ett kraftfullt
verktyg som enligt Andersen (1994) används aktivt för att profilera verksamheter.

Andersen (1994) skriver att traditionella skäl till att informationssystem började
datoriseras utgörs av rationaliserings- och styrningsvinster. Genom att datorisera
manuella rutiner, framförallt administrativa hjälpfunktioner som löneadministration
och bokföring, hade ledningspersonal för avsikt att utföra arbetsuppgifter med mindre
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personalinsats. På det viset skulle datoriserade informationssystem ge
rationaliseringsvinster.

Det ligger alltså bl a ekonomiska skäl bakom uppkomsten av datoriserade
informationssystem. Samma drivkraft ligger enligt min uppfattning bakom tekniken
Intelligenta Agenter, vars expansion förväntas. Att agenter skall t ex kunna läsa och
sortera e-mail, granska blanketter, arrangera möten osv är bara ännu ett sätt att
rationalisera bort människor, att automatisera kontorslivet och göra sekreteraren
överflödig. Allt i ett syfte att effektivisera och uppnå högre vinst. Det bör dock
påpekas att det finns andra viktiga skäl som ligger bakom uppkomsten av denna
teknik.

En annan traditionell drivkraft för utveckling av informationssystem är enligt
Andersen (1994) styrningsvinster. Med detta menar författaren att datoriserade
informationssystem började med tiden användas för att hjälpa användare att skaffa
nödvändig information för bättre beslutsfattande, vilket bidrog till att kostnader
reducerades eller intäkter ökade.

Enligt Broady (1987) medförde informationsteknologins utveckling uppkomsten av
bredare och mer komplicerade arbetsuppgifter. I detta sammanhang nämner Broady
(1987) datorstött samarbete mellan medarbetare i en eller flera verksamheter som ett
sätt att lättare klara av olika komplexa uppgifter. Området kallas på engelska
Computer-Supported Co-operative Work.

Att utveckla system som skall införliva datorstött samarbete respektive diverse agent
applikationer kan enligt min uppfattning inte vara någon lätt uppgift. Det kräver en
ganska komplicerad systemutvecklingsprocess och nya tankesätt. Ett rimligt
antagande är att införande av Intelligenta Agenter i en organisation kommer att ställa
nya krav på systemutveckling.

2.1.1 Informationssystemets intressenter

Det är enligt min uppfattning viktigt att presentera vilka olika parter kan finnas i ett
system samt vilka roller de har. Kunskap om detta kommer att visa sig vara värdefull
längre fram i rapporten, då jag bl a gör en jämförelse mellan expertens och
användarnas syn på agentegenskaper.

Alla som är beroende av eller påverkas av informationssystemet kallas
systemintressenter. Följande intressenter är enligt min mening viktiga att urskilja i ett
informationssystem:

� Användare är de personer som i slutänden skall använda systemet som stöd i sitt
arbete. De ser systemet som ett verktyg som skall hjälpa dem att utföra arbetet
(Flensburg, 1987).

� Ledningspersonal/beslutsfattare är ofta de som tar initiativ och beslutar i fråga
om utveckling av verksamheten. Ledningens mål med informationssystemet kan
vara att systemet skall effektivisera verksamhet och ge ökad vinst (Andersen,
1994).

� Experter är de som besitter någon form av kunskap om tekniska- eller
organisationsförändringar. Det är enligt Andersen (1994) experternas uppgift att
välja den tekniska lösningen i ett informationssystem.
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� Omgivning består av alla utanför verksamheten som betjänas av
informationssystemet eller på annat sätt kommer i kontakt med det. Det kan t ex
vara ett företags kunder.

2.1.2 Informationssystemets egenskaper

Tidigare i detta kapitel har jag påpekat att systemutveckling inte längre är någon lätt
uppgift som en enskild användare kan utföra. I dagsläget kräver denna process ofta
erfarna systemutvecklare som med användarnas hjälp utvecklar system (Andersen,
1994). Eftersom det är användare som skall utnyttja systemet så är det av ytterst stor
vikt att systemet är utformat på så sätt att det verkligen underlättar arbetet för
användarna.

I samband med detta resonemang är det enligt min mening viktigt att lyfta upp
begreppen yttre och inre egenskaper (se figur 2) som karakteriserar ett system.
Systemets yttre egenskaper är de egenskaper som användarna är intresserade av.
Exempel på dessa kan vara utseende på bildskärmen, maximala svarstider vid dialoger
etc. Det är enligt Andersen (1994) användarnas uppgift att avgöra vilka yttre
egenskaper ett system skall ha. Om de yttre egenskaperna skall realiseras måste
systemet ha vissa inre egenskaper. Inre egenskaper kan vara det sätt på vilket data är
organiserad, vilket programmeringsspråk som används osv. Systemutvecklarna skall
alltså utifrån önskade yttre egenskaper komma fram till en sammansättning av inre
egenskaper som ger det systemet användaren vill ha (Andersen, 1994).

Figur 2: Figuren illustrerar begreppen yttre och inre egenskaper hos ett system
(Andersen, 1994, sid 71)

2.2 Systemutveckling
Syftet med detta kapitel är att ge en inblick i systemutveckling med fokus på en
användarcentrerad utvecklingssyn. Jag har valt att presentera en
systemutvecklingsmetod som bl a förespråkar användarnas medverkan i olika
aktiviteter vid systemutveckling. Anledning till detta är att informationssystem blir
mer accepterat om användarna involveras i dess utveckling. Detta är en värdefull
aspekt för mitt fortsatta arbete.

Inre egenskaper:
det som krävs för
att realisera de
yttre egenskaperna Yttre egenskaper:

det som användarna
är intresserade av
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Systemutveckling är enligt Berg och Hultman (1982) en process som startar då en
organisation upplever att de befintliga arbetsrutinerna behöver förändras. Vilken typ
av förändring som krävs och hur den skall utformas växer fram successivt genom att
olika handlingsalternativ utreds (Berg och Hultman, 1982). Arbetet bör leda fram till
detaljerade förslag till nya arbetsrutiner som exempelvis kan innebära att vissa rutiner
datoriseras eller blir omgjorda. Det kan även innebära en förändring av befintliga
manuella rutiner till nya förhoppningsvis bättre manuella rutiner. När alla intressenter
är överens utvecklas de nya rutinerna och införs i verksamheten.

I början när verksamheter inte var så komplexa, utvecklades system av små grupper
av personer som ofta också var användare av det aktuella systemet. Problemen var
ofta av teknisk natur och mycket tid gick åt till felsökning och korrigering. Med tiden
blev problem fler och större och det blev mycket svårare att genomföra förändringar.
Behovet att kunna planera, styra och kontrollera utvecklingsprocessen uppstod.
Därmed var det nödvändigt att skapa en bestämd arbetsgång vid systemutvecklingen,
det vill säga en modell för systemutvecklingsarbete. En av de vanligast
förekommande modeller för systemutveckling är den så kallade Livscykelmodellen,
vars tyngdpunkt ligger på analys. Användarna skall alltså analysera sig fram till sina
krav och önskemål och denna analys skall göras innan informationssystemet utformas
(Andersen, 1994).

2.2.1 Socioteknisk syn

Jag har i kapitel 1 betonat betydelsen av PSO – utveckling, det vill säga en parallell
utveckling av personal, informationssystem och organisation, som har påpekats av
Andersen (1994). Andersen (1994) poängterar också att de flesta
systemutvecklingsmetoder sätter den tekniska delen av informationssystem i centrum
och lägger en mindre vikt på användaren av systemet.

På 70-talet började dock intresset för samspelet mellan datorsystem och deras
mänskliga användare växa markant (Bansler, 1990). Det var viktigt att inse att
införandet av ett nytt datorsystem i en verksamhet kan ändra arbetssituation för många
människor på ett sätt som dessa inte är villiga att acceptera. Bansler (1990) förklarar
vidare att en bristande användaracceptans kan ofta leda till att systemet inte utnyttjas
effektivt. En mer avskräckande effekt av bristande användaracceptans är möjligheten
att användarna saboterar datorsystem (Allwood, 1991).

För att komma till rätta med detta problem är det enligt Bansler (1990) nödvändigt att
ta hänsyn till människor, alltså användare av datoriserade informationssystem, såväl
vid utformning som vid införandet av system. Detta är en av grundtankarna inom
socioteknisk systemutveckling, som har trätt fram under 70-talet.

Socioteknikerna framhåller vidare att människor har behov av socialkontakt, trygghet
osv. Om inte dessa behov tillfredsställs, kan det leda till fientlighet och bristande
samarbetsvilja gentemot verksamheten (Bansler, 1990) och därmed bristande
acceptans för systemet. En av systemutvecklingens mål vid det sociotekniska
tillvägagångssättet är att skapa största möjliga tillfredsställelse i arbetet (Mumford och
Weir, 1979). Jag har valt att beskriva viktiga grundstenar i socioteknisk
systemutveckling genom att presentera systemutvecklingsmetod ETHICS, som
representerar den sociotekniska synen.
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2.2.2 ETHICS

ETHICS är en metod som tillämpar den sociotekniska tankegången på
systemutveckling. Metodens namn är en akronym för Effective Technical and Human
Implemantation of Computer Systems (Mumford och Wair, 1979). Jag har valt att
närmare studera ETHICS för att denna metod föreskriver bl a brett
användardeltagande vid införande av ett nytt system för att uppnå en högre acceptans
av systemet. En annan viktig grundsten som är speciell för denna metod är att
metoden hanterar arbetsutformning med hänsyn till ny teknologi (Andersen, 1994).
Grundtanken bakom detta är att användning av ny teknologi skall ge större
möjligheter att skapa nya intressanta arbeten.

Brett deltagande i systemutvecklingen

I ETHICS är det särskilt betydelsefullt att ledare och användare deltar i
systemutvecklingen, vilket skall bidra till att uppfylla metodens främsta mål,
nämligen att informationssystemet skall skapa större arbetstillfredsställelse för
användarna (Mumford och Wair, 1979). Mumfords och Wairs (1979) definition av
arbetstillfredsställelse är att det skall finnas en överensstämmelse mellan de anställdas
förväntningar på arbetet och de arbetskrav som ställs av organisationen. Det är
omöjligt att nå arbetstillfredsställelse om man inte känner till användarnas
förväntningar, önskemål och krav i samband med det nya systemet.

Ett resonemang som ofta återkommer i olika systemutvecklingssammanhang handlar
just om att systemanvändarna bör ges större rätt att bestämma över hur systemet skall
utformas. Människan tillbringar trots allt större delen av sitt liv på sin arbetsplats.
Eftersom införandet av ett nytt datorsystem ofta leder till någon form av ändring i
befintliga arbetsuppgifter, bör en användare således ha inflytande över denna
förändring för att känna arbetstillfredsställelse och acceptans av systemet. Därför
rekommenderar Mumford (1983) den så kallade ”consensus design” som är en typ av
systemutveckling där idealet är att alla berörda dras in i beslutsprocessen och att de
arbetar sig fram till en konsensus.

Arbetsutformning med hänsyn till ny teknologi

I ETHICS betraktas teknologi som ett hjälpmedel för att öka effektivitet och skapa en
arbetsmiljö som ger hög grad av arbetstillfredsställelse. En ny teknologi introduceras
enligt Mumford (1983) för att lösa ett företags problem. Därför betonar Mumford
(1983) särskilt betydelsen av att bedöma och utforma arbetsuppgifter på nytt när en ny
teknologi införs. Genom att ändra innehållet i en människas arbete kan större
arbetstillfredsställelse skapas. Mumford (1983) skiljer mellan följande sätt att
förändra arbetsuppgiftens innehåll:

� Arbetsutvidgning (job enlargement) innebär att låta arbetet omfatta flera
uppgifter på samma nivå. På det viset skapas mer variation i arbetet. Detta
reducerar enligt Mumford (1983) risken för vantrivsel som kan skapas om
arbetet enbart består av en uppgift som utförs om och om igen.

� Arbetsberikning (job enrichment) innebär att låta arbetet innehålla mer ansvar
för planering, kontroll och styrning, vilket skapar en stor variation i arbetet och
ställer högre krav på anställdas kunskaper och färdigheter (Mumford, 1983).
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� Självstyrda grupper är en lösning som innebär att flera personer med olika
bakgrund, det vill säga olika kunskaper och färdigheter tillsammans ansvarar för
en rad olika men sammanhängande uppgifter (Andersen, 1994).

Andersen (1994) betonar att ovannämnda typer av arbetsutformning förekommer
också i en allmän organisationsutveckling. Det är dock unikt för ETHICS att
sambandet mellan arbetsutformning och införande av ny teknologi framhävs
(Andersen, 1994).

2.3 Intelligenta Agenter

2.3.1 Artificiell Intelligens

Tekniken Intelligenta Agenter har sina rötter i Artificiell Intelligens. Även om
Artificiell Intelligens är ganska ung som vetenskap så har grundtanken bakom denna,
att skapa konstgjord intelligens, funnits länge. Artificiell Intelligens är enligt
Waterman (1986) den del av datavetenskapen som inriktar sig på att utveckla
intelligent mjukvara. En mängd av befintliga definitioner av Artificiell Intelligens
handlar om att få en dator att på konstgjord väg efterlikna människans beteende
(Fogel, 1995).

Frågan ”Kan maskiner tänka?” har bl a tagits upp av Alan Turing (1950 i Russell och
Norvig, 1995) som var banbrytare inom forskningsområde Artificiell Intelligens.
Turing har utfört ett experiment, känt under namnet Turing test, i syfte att framställa
en tillfredsställande definition av intelligens. Testet går ut på att avgöra om en maskin
är intelligent eller inte. Om en människa inte kan se någon skillnad mellan en dators
beteende och en människas, kan datorn betraktas som intelligent

Den första vågen av AI-forskning gick ut på att skapa industrirobotar. Sedan började
många forskare intressera sig för artificiellt liv som bygger på evolutionstankar.
Slutligen kommer vi fram till nuläget med Intelligenta Agenter som ett viktigt AI-
forskningsområde. Liksom människan utvecklas maskiner också och Intelligenta
Agenter kan ses som ännu ett steg på evolutionens väg.

2.3.2 Intelligenta Agenter – uppkomst och definition

Informationssystem har blivit alltmer komplexa, vilket gör att allt högre krav ställs på
utveckling av informationsteknologi. Dagens IT-samhälle har fått en profil som bl a
karakteriseras av nyckelbegreppen internet, intranät, nätverkssystem, elektronisk post
osv. Det framgår också av Brenner m fl (1998), som beskriver det nya så kallade
”informationssamhället” som ”digital networked world”. Enligt Brenner m fl (1998)
krävs det nya verktyg för att kunna dra nytta av de möjligheter som
informationssamhället erbjuder. Det är här Intelligenta Agenter kommer in i bilden ty
författaren menar vidare att denna teknik utgör ett av de verktyg som är absolut
nödvändiga för informationssamhällets existens. Jag tycker att detta konstaterande
förtjänar att bemötas med en viss skepsis och framförallt med ett kritiskt
förhållningssätt. Anledningen till min uppfattning är att i den litteratur som jag har
granskat (Rantzer, 1996), förekommer uppgifter om att det bara finns få områden där
Intelligenta Agenter är den enda möjliga lösningen, vilket implicerar att det i många
fall går att använda traditionella tekniker i problemlösningssyfte. Min uppfattning är
således att agentteknik inte är en nödvändig förutsättning för informationssamhällets
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existens men i och med att tekniken har uppkommit för att bemöta vissa svårigheter i
det förändrade samhället anser jag att den kan vara en mycket betydelsefull faktor för
den fortsatta IT-utvecklingen.

Begreppet Intelligenta Agenter kan definieras på många olika sätt och det finns stora
skillnader mellan olika befintliga definitioner. Vissa är alltför allmänna och ger
ganska suddig bild av vad agenter är, medan andra är mer utvecklade och komplexa.
Jag upplever det som svårt att hitta en enhetlig definition av Intelligenta Agenter som
dessutom är heltäckande.

En Intelligent Agent kan definieras av Russel och Norvig (1995) som:

”anything that can be viewed as perceiving its environment through
sensors and acting upon that environment through effectors”

Denna definition är enligt min uppfattning alltför bred och bör därför specificeras lite
mer för om ur programvaruperspektiv med omgivningen menar allt som tar emot
”input” och avger ”output”, kan varje program betraktas som en agent.

En mer lättförståelig definition som Rantzer (1996) lyfter upp innebär personifikation
av ett agentprogram, vilket gör det lättare för oss att skapa en förståelsemodell över
det ganska abstrakta begreppet Intelligenta Agenter. Rantzer (1996) definierar
Intelligenta Agenter som en personlig datoriserad betjänt som har förmåga att agera
självständigt, initiera handlingar och anpassa sitt beteende beroende på vad som
händer i omgivningen. Jag har dock kommit underfund med att en agent arbetar för att
uppnå ett mål i enlighet med sin uppfattning om framtiden. Därför anser jag att
ovanstående definitioner bör kompletteras med denna aspekt för en bättre
framställning av agentkonceptet.

Definition av Pattie Maes (1995 i Franklin och Graesser, 1996), som enligt min
mening är ganska kompakt och täcker de viktigaste aspekterna av begreppet
Intelligenta Agenter, är följande:

”Intelligenta Agenter är ett system som existerar i en komplex omgivning,
känner av denna omgivning och agerar i denna i syfte att realisera en
uppsättning mål eller uppgifter som de har skapade för”.

Pattie Maes räknas som en av pionjärerna inom agentforskning. Hon är professor vid
MIT Media Laboratory, där forskning om Intelligenta Agenter prioriteras högt. Den
ovannämnda definitionen kommer därmed att användas i mitt arbete.

2.3.3 Agenternas egenskaper

För att skapa en tydlig bild av vad Intelligenta Agenter är vill jag lyfta upp de
egenskaper som är agentspecifika och kan också användas som kriterier för att skilja
ett agentprogram från traditionella program. Jag fann Wooldridge och Jennings:s
(1995) sätt att se på Intelligenta Agenter vara en lämplig utgångspunkt för diskussion
om agenternas egenskaper. En agent är enligt Wooldridge och Jennings (1995) ett
system som antingen är en hårdvara eller (oftare) en mjukvara som har följande
egenskaper:

� Autonomi

� Social förmåga
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� Reaktionsförmåga

� Proaktivitet

Autonomi, eller självständighet innebär att agenten skall ha förmåga att kontrollera
sina handlingar och agera utan att en intervention från människans sida är nödvändig
(Wooldridge och Jennings, 1995). En förklaring som förekommer ofta i litteraturen är
att självständighet förutsätter att ett agentprogram är kapabelt att ta initiativ och
därigenom sätta igång händelseförlopp utan att först behöva fråga användaren om lov.

Agenterna skall vidare enligt Wooldridge och Jennings (1995) ha ”social förmåga”,
vilket innebär att de skall kunna kommunicera med andra agenter och även människor
via ett agentanpassat språk. Jag tycker att där ligger styrka i agentprogrammen. Skälet
till att jag anser denna egenskap vara så viktig är att en agent i sitt försök att lösa ett
problem behöver skaffa information genom att samverka med andra agentprogram
och även användare.

Intelligenta Agenter karakteriseras även av reaktionsförmåga, vilket innebär att de
uppfattar vad som händer i deras omgivning och reagerar på förändringar som
inträffar i den (Wooldridge och Jennings, 1995). Ett exempel på detta kan vara att
agenten känner av när ett nytt dokument, som ligger inom användarens
intresseområde, publiceras på Internet. Då kan den reagera genom att t ex skicka e-
mail till användaren.

Proaktivitet (pro-activnes) som Rantzer (1996) även kallar för initiativförmåga är en
utökning av den sistnämnda egenskapen. En agent skall inte bara reagera på händelser
i sin omgivning utan även kunna uppvisa ett målinriktat beteende genom att själv
initiera handlingar.

Det finns utöver dessa egenskaper även andra attribut som forskarna önskar sig av en
Intelligent Agent. Här nedan följer en kort beskrivning på några av dessa attribut
hämtad från (Hermans, 1996):

� Flexibilitet - Intelligenta Agenter skall vara flexibla. De skall som jag tidigare
har nämnt kunna ta initiativ och komma med förslag till handlingar. En
Intelligent Agents handlingar är inte bestämda på förhand, utan den kan
dynamiskt välja vilken handling den ska utföra, och i vilken följd.

� Karaktär - En Intelligent Agent kan ha en väldefinierad, trovärdig personlighet
och ett känslotillstånd. Många agenter på Internet idag har någon slags
personlighet, de kan till exempel vara personifierade med hjälp av tecknade
figurer och mänskliga namn.

� Rationalitet - En Intelligent Agent skall vara rationell. Den skall agera för att
åstadkomma mål som är uppsatta av användaren. Rationaliteten innebär för
övrigt också att agenten försöker uppfylla sina mål så effektivt som möjligt.

� Samarbetsförmåga - En Intelligent Agent skall inte okritiskt acceptera och
utföra instruktioner, utan den ska tänka på att den mänskliga användaren gör
misstag (till exempel, ger order om mål som leder till målkonflikter). En
Intelligent Agent bör alltså inte lyda blint kommandon, utan bör alltid evaluera
det mot sin kunskapsbas. Vidare kan agenten till exempel ställa förtydligande
frågor för att försäkra sig om att användaren verkligen vill att agenten skall
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utföra ett visst kommando som är inkonsekvent i förhållande till agentens
kunskapsbas eller de regler som användaren har definierat.

� Existentiell kontinuitet - Att en Intelligent Agent existerar kontinuerligt betyder
att den oavbrutet utför diverse uppgifter, antingen aktivt eller passivt i
bakgrunden. Det handlar alltså inte om att en agent startas en gång och sedan
”blir färdig” utan den kommer att fortsätta vara verksam.

� Välvilja - En Intelligent Agent bör vara god i grunden. En förutsättningen är att
den inte har några målkonflikter, och att varje agent därför först och främst
försöker göra vad som efterfrågas av den. Denna egenskap nämns också i sience
fiction litteratur, bl a i Asimovs (1954) romaner om robotar. Asimov (1954)
skriver bl a om olika lagar som en robot måste följa. Det finns en klar likhet
mellan en agents egenskap ”välvilja” och lagar för robotar som säger att robotar
inte får skada en människa och att de måste lyda befallningar givna av
människor. Asimovs fantastiska berättelser om robotar beskriver bl a hur brister
i programmering av en robot kan få en robot att agera på felaktigt sätt, vilket
kan leda till en katastrof. Om man i detta sammanhang associerar till agenter, så
anser jag att det skulle kunna hända att agenter, trots sin ”välvilja”, handlar på
ett sätt som strider mot människans vilja eller önskemål. Eftersom människor
inte är fullkomliga, så kan de inte heller skapa helt fullkomliga artefakter. Det
ovanstående resonemanget kan tyda på att risken finns att agenttekniken gör
människor mer sårbara.

En intressant frågeställning som jag vill diskutera i samband med agentens tidigare
nämnda ”sociala förmåga” är hur stor betydelse en agents utseende och beteende har
för kommunikationsprocessen mellan användare och agenten i fråga. I detta
sammanhang skulle det vara ganska intressant att studera användarens första intryck
av kontakt med agenten.

Själv har jag en viss erfarenhet av användning av den agent som finns i Microsoft
Office 97 (se vidare kap 5.2.2). Den fungerar som användarstöd, dvs hjälper
användaren tillrätta vid utförande av uppgifter. Agenten är utformad som ett
varelseliknande gem som på ett skämtsamt sätt kommunicerar med användaren via
”pratbubblor”. Ett annat exempel på liknande agent finns inbyggd i ett barnprogram
Creative Writer, där agenten är en snäll figur som dyker upp på skärmen och talar om
för användaren var olika funktioner finns i programmet (Lindemalm, 1996). Hur
skulle användaren reagera om agenter i stället skulle framställas som ”sura och elaka”
gestalter? Jag förmodar att kommunikation med en sådan agent inte skulle vara så
lyckad. I likhet med Intelligenta Agenter har traditionella felmeddelanden en
”hjälpfunktion” i interaktionen mellan användaren och datorn. Men hur mycket
hjälper de egentligen? Felmeddelanden uppfattas av många användare som vaga,
obegripliga och tom hotfulla (Allwood, 1991). Därför är det värt att tänka noga på
gränssnittets utformning (se vidare kapitel 5.1.2), speciellt när det är frågan om
program som tar initiativ i interaktionen med användaren.

2.3.4 Olika strategier för agentens inlärning

En av viktiga fördelar med Intelligenta Agenter är att de besitter kunskap om hur ett
visst problem kan lösas (Rantzer, 1996). För att agenterna skall accepteras av
användare krävs att de kan uppvisa kompetens samt inge förtroende. Frågan är hur
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agenter kan tillägna sig kunskap som krävs för att kunna erbjuda hjälp på rätt nivå till
en användare. Agenterna kan erhålla underlag för kunskap genom att tillämpa en av
flera strategier som beskrivs nedan.

Det mest primitiva sättet att bygga en agents kompetens på är när användaren själv
programmerar de regler som agenten skall använda sig av (Rantzer, 1996). Denna
ansats kräver dock att användaren är kompetent nog att programmera och även
uppdatera agenten utifrån förändringar som sker. Detta kräver enligt Rantzer (1996)
en omfattande arbetsinsats vilket gör att den effektivitet som en människa vill uppnå
genom att använda agenten minskar.

Agenter kan få kunskap de behöver från någon som besitter specialistkunskaper, t ex
systemutvecklare eller kunskapsingenjörer (Rantzer, 1996). De bygger upp en
kunskapsbas som agenterna skall använda sig av. Denna strategi, kallad
kunskapsbaserad inlärning, har vissa nackdelar när det gäller användarnas tilltro för
agenter. I och med att agenter har all kunskap inbyggd från början, kan de enligt
Rantzer (1996) inte lära sig av användaren och anpassa handlingar till användarens
specifika behov. Det är ganska osannolikt att en agent kan förses med all kunskap
som behövs för att klara av att hantera alla tänkbara scenario som kan uppstå i kontakt
med en mänsklig användare. Det problem som kan uppstå med sådana agenter är att
de kan få svårt att vinna användarens förtroende (Rantzer, 1996). En annan risk som
Rantzer (1996) lyfter upp är att användarna kan känna bristande kontroll över agenten
om de inte har varit med och påverkat i inlärningsprocessen.

Jag anser att de ovannämnda faktorerna är väldigt betydelsefulla i samband med
användarens acceptans av Intelligenta Agenter. Dessa problem måste ses över för att
agenter bl a skall få den sociala kompetens som krävs för att de skall kunna
kommunicera med en människa, vilket är en viktig förutsättning för användarnas
acceptans.

Eftersom ingen av ovannämnda ansatser fungerar på ett tillfredsställande sätt har
forskare på MIT Media Laboratory provat en ny strategi för kunskapsinlärning som är
en kombination av ovannämnda strategier (Maes, 1994). Figur 3 visar en kombination
av fyra olika sätt för att en agent skall erhålla kunskap och lära sig lämpliga
tillvägagångssätt för sitt handlande. Maes (1994) lyfter upp följande metoder för
agentens inlärning:

� Lära sig genom att ”titta över axeln” på sin användare. Detta innebär att
agenten studerar användarens beteende och handlingar för att hitta
återkommande mönster som kan generaliseras till kunskap.

� Lära sig genom feedback från användaren som fås genom interaktionen med
användaren. Om användaren t ex låter bli att följa agentens råd i en viss
situation så uppstår en indirekt feedback. Då lär sig agenten förmodligen att inte
föreslå samma sak nästa gång då en liknande situation uppstår. Sedan kan
agenten lära sig genom en direkt feedback då användare explicit talar om för
agenten att den t ex inte skall föreslå samma åtgärd igen.

� Lära sig genom exempel från användaren. Detta inlärningssätt baseras på olika
situationer som förutsägs kunna uppstå vid t ex användning av en viss
applikation. Användaren ger exempel på tänkbara situationer samt talar om för
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agenten hur den skall agera. Ett exempel på detta kan vara att instruera sin e-
mail agent att prioritera högst de brev som kommer från chefen.

� Lära sig genom att rådfråga andra agenter. En tänkbar situation är att en agent
för sortering av e-mail tar kontakt med andra agenter i dess närhet för att fråga
hur en viss e-mail skall hanteras. Sedan agerar agenten utifrån det som
majoriteten har föreslagit.

Figur 3: Figuren illustrerar agenters olika sätt att erhålla kunskap (Maes, 1994)

Strategi som kombinerar ovannämnda metoder för agentens inlärning är i flera
avseenden bättre än de andra strategierna. Eftersom agenten anpassas till användaren
allteftersom tiden går så blir den mer kompetent och förhoppningsvis kommer den
med mer relevanta förslag till vissa åtgärder. Detta bidrar enligt Maes (1994) till att
användarens förtroende för agenten stärks under tiden som agenten gör framsteg. En
bieffekt kan dock enligt Rantzer (1996) bli att agenter kan genom att rådfråga andra
agenter bidra till att kunskap och arbetsmönster sprids mellan olika användare.

2.3.5 Olika typer av agenter

Intelligenta Agenter kan delas in i olika typer eller klasser. Det finns många olika sätt
att klassificera agentprogram, som t ex efter uppgifter de utför, språk, arkitektur osv.
Jag har valt att utgå ifrån Nwanas (1996) klassificering, som baseras på den typ av
uppgifter som agenten utför och därmed delas in i åtta olika klasser (se figur 2). Jag
förklarar nedan kortfattat olika typer av agenter.
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Figur 3. Figuren illustrerar agentklassificering. (Nwana, 1996)

Collaborative agents (Samarbetande agenter)

Dessa agenter kännetecknas av social- initiativ- och reaktionsförmåga samt
självständighet. De har till viss mån även inlärningsförmåga, men den är inte typisk
för den här typen av agenter. Den mest utmärkande egenskapen, där även styrkan
ligger är förmåga att samarbeta. Samarbetande agenter skall dela resurser och
kunskaper på ett effektivt sätt sinsemellan. Genom en ömsesidig kommunikation skall
de undersöka och presentera flera konkurrerande lösningar, vilket är av stor vikt i de
fall då det är svårt att hitta en optimal lösning (Rantzer, 1996).

Interface agents (Gränssnittsagenter)

Autonomi och inlärningsförmåga (se kapitel 2.3.4) utgör utmärkande kännetecken för
interface agents eller gränssnittsagenter. Man kan sätta likhetstecken mellan den här
typen av agenter enligt Nwanas (1996) klassifikation och typen Personliga Assistenter
definierad av Rantzer (1996). Dessa agenter fungerar som betjänter som utför en rad
uppgifter å sin användares vägnar. Det är viktigt att poängtera att samarbete sker med
användaren och inte med andra agenter som fallet är med collaborative agents.

Mobile agents (Mobila agenter)

Mobila agenter är kapabla att bege sig ut i ett nätverk som t ex www, interagera med
andra agenter och samla information samt ”komma hem” när de har utfört uppgifter
som de fick av användaren. Men mobilitet kan faktiskt äventyra säkerhet i
användarens system. Mobila agenter kallas ibland lite cynisk för datorvirus (Rantzer,
1996). Frågan är hur man kan skydda sig mot intrång av ”elaka” agenter som enligt
Rantzer (1996) kan gömma sig bland användarens agenter och returnerar viktig
information. Det återstår många problem att lösa när det gäller mobila agenter. Några
av dessa är hur programmen skall förflytta sig, vilka är konsekvenserna av tusentals
agentprogram som arbetar samtidigt, hur kan man försäkra sig om att ett
agentprogram är mån om användarens personliga integritet mm (Nwana, 1996).

Information agents (Informationssökande agenter)

Informationssökande agenter har blivit utvecklade för att möta kraven på verktyg som
hjälper oss att behandla det explosivt växande informationsutbudet. Enligt Nwana
(1996) förväntas de informationssökande programmen öka kraftigt i antal under de
närmaste åren. Dessa agenter fungerar som så att användaren specificerar vilken
information som är intressant och ett agentprogram söker därefter relaterade
dokument och presenterar dessa för användaren.

An Agent
Typology

Interface
Agents

Mobile
Agents

Colloborat ive
Agents

Information
Agents

Reactive
Agents

Heterogeneous
Agent System

Hybrid
Agents

Smart
Agents
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Övriga typer av agenter

Reaktiva agenter tillhör enligt Nwana (1996) en speciell kategori som inte har någon
konceptuell modell av sin omgivning. I stället reagerar de då de stimuleras av
omgivningen. Hybrida agenter är hybrider mellan olika typer av agenter. Dessa
agenter är ett sätt att betona olika agenters starka sidor samt minimera de svaga
sådana för att nå bästa resultat. Heterogena agentsystem består enligt Nwana (1996)
av två eller flera agenter av olika typ. T ex kan heterogena agentsystem bestå av flera
hybrida agenter. Smarta agenter är en klass vars tillämpningar fortfarande är långt
ifrån realiteten och därför inte behandlas här.

2.3.6 Tillämpningsområden

Agenttekniken kan appliceras på många olika områden såsom informationssökning
och filtrering, automatisering av arbetsuppgifter, övervakning av nätverk osv. Under
90-talet har agentteknologi blomstrat inom flera nya områden (Rantzer, 1996). Jag har
valt att ta upp användning av agenter inom elektronisk handel, agenter som stöd i
samarbete samt agenter för sortering av e-mail.

Elektronisk handel

På grund av Internets popularitet och växande betydelse i olika sammanhang har
elektronisk handel blivit ett växande område. Internetanvändarna erbjuds möjlighet att
köpa och sälja produkter och tjänster på Internet. I ett tidigt utvecklingsstadium av
Intelligenta Agenter inom elektronisk handel var deras huvudsakliga syfte att hjälpa
kunden vid sökning av specifik vara samt jämföra priser på likartade produkter hos
olika leverantörer (Brenner m fl, 1998). Allteftersom kommersiell verksamhet på
Internet ökade, blev Intelligenta Agenter mer avancerade. Deras funktionalitet
utökades med förmåga att lokalisera de billigaste produkterna, lära sig kundens
köpbeteende och med kundens tillstånd även avsluta affärstransaktioner å hans/hennes
vägnar (Brenner m fl, 1998).

Utveckling går nu alltmer mot elektroniska marknader som kan erbjuda personliga
köpagenter (Brenner m fl, 1998). Dessa agenter skapar kunskapsprofil utifrån sin
användares önskemål och smak och i enlighet med denna profil väljer ut produkter
som bör intressera användaren (Rantzer, 1996).

Min uppfattning angående det ovanbeskrivna användningsområde för Intelligenta
Agenter är att det visserligen kan spara tid att låta agenten leta upp produkter och
jämföra priser, men vissa problem måste lösas innan agenter kan ges helt fria händer
vad gäller inköp av produkter. För att användaren skall få det förtroende för agenten
som krävs för att låta agenten agera å hans vägnar, måste han/hon enligt min
uppfattning vara säker på att agenten bevarar användarens personliga integritet.

Groupware (stöd för arbetsgrupper)

Groupware är en mjukvara som stöder gruppsamarbete (Broady, 1987). Enligt
Rantzer (1996) har agenter blivit en viktig komponent som kan erbjuda stöd inom det
här området. Dagens groupware gör det möjligt att samarbeta var som helst och när
som helst tack vare t ex elektroniska möten. Att man använder e-mail som ett viktigt
verktyg för kommunikation inom arbetsgrupper gör groupware till ett idealiskt
tillämpningsområde för Intelligenta Agenter (Brenner m fl, 1998). De kan t ex
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användas till att sortera elektronisk post, arrangera möten, prioritera arbetsuppgifter
mm.

Sortering av e-mail

Sortering av e-mail är ett område där Intelligenta Agenter har gjort sitt intåg (Rantzer,
1996). Att automatiskt prioritera och organisera e-mail är möjligheter som agenterna
erbjuder på detta område. E-mail sortering är ett område som lämpar sig väl för
Intelligenta Agenter eftersom e-mail meddelande innehåller väldefinierade fält med bl
a avsändare, mottagare titel och så vidare. Agenter kan lära sig vilka ämnen som är
intressanta för användaren, alltså som stämmer överens med användarens profil
(Rantzer, 1996). De meddelanden som förefaller irrelevanta kan då filtreras bort.
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3. Problemområde

3.1 En tänkbar tillämpning av Intelligenta Agenter
Scenariot nedan bygger på en idé om att ett företag kan använda Intelligenta Agenter
för att underlätta de nyanställdas adaption till en ny form av arbetsmiljö.

Man kan tänka sig att varje anställd har en egen agent som används för personlig
assistans. Agenten fungerar som ett stöd i den meningen att den t ex kontrollerar och
sorterar e-mail samt uppmärksammar användaren på de meddelanden som behöver
åtgärdas omedelbart, bokar möten, söker och sammanställer information, t ex på
Internet, kommer med förslag på olika lösningar på problem som användaren stöter på
osv. Utifrån iakttagande av användarens beteende och handlingar lär sig agenterna så
småningom vilka regler, både formella och icke formella, som gäller i företaget. Om
chefen till exempel vill få en jourlista för varje dag, så ser agenten till att listan blir
skickad utan att användaren behöver bry sig om detta.

De anställda som har jobbat länge, har ”erfarna” agenter som t ex har lärt sig att
anpassa problemlösningar till användarens kunskapsnivå och finna lösningar på nya
problem genom att relatera till tidigare lösta problem. I och med att agenterna bl a
karaktäriseras av social förmåga (se kapitel 2.3.3), har de möjlighet att interagera med
varandra och lära sig av varandra, dvs ärva eller hämta information sinsemellan
(Rantzer, 1996).

Den nyanställdes ”oerfarne” agent skall alltså genom kommunikation och
informationsutbyte med de ”erfarnas” agenter få en bild av omgivningen och på det
viset främja sin ägares anpassning till omgivningen.

Jag anser att tillämpning av denna typ kan vara både på gott och ont. En av de risker
som kan föreligga är att den nyanställde får förslag på problemlösningar som ligger på
alldeles för hög kunskapsnivå för honom/henne. Hur kan man överhuvudtaget vara
säker på att personen får just den information han/hon vill ha? Har den nya
användaren förtroende för sin agent? Kommer agenter att bidra till att sprida
användarnas arbetsmönster, genom kommunikation med andra agenter? Känner sig
användaren styrd av sin agent? Hur påverkas kommunikationen i företaget? Detta är
bara några av funderingar som väcks i detta sammanhang.

Rantzer (1996) skriver att en av största svårigheter med agenter är att utveckla och
hantera dessa. Konstruktion av arkitektur som agenter behöver för att kunna resonera
och agera självständigt, kommunicera med omvärlden och hitta och lagra kunskap,
kräver avancerade lösningar och erfarna systemutvecklare. Det ovannämnda
resonemanget tyder dock på att problem med agenter inte är bara av teknisk utan
social karaktär också.

Risken är bl a att användare saknar förtroende för agenten, vilket kan leda till att
han/hon inte accepterar detta verktyg. Denna aspekt på användarnas acceptans
betonas också av Norman (1994) i följande citat:

” Probably all the major software manufacturers are exploring the use of
intelligent agents. Myths, promises and reality are all colliding. But the
main difficulties I foresee are social, not technical: How will intelligent



3. Problemområde

19

agents interact with people and perhaps more important, how might
people think about agents?”

Donald (1994) fortsätter diskussion med att hävda att ett antal problem måste lösas
om agenttekniken skall accepteras av en större grupp människor. Norman (1994)
poängterar vidare att det bl a är viktigt att skapa förtroende för Intelligenta Agenter.
Maes och Wexelblat (1997) lyfter också upp tillit för Intelligenta Agenter som en
viktig faktor som designers av agentapplikationer bör ta hänsyn till. Därför anser jag
att det är värt att närmare undersöka hur användarnas förtroende och acceptans för
Intelligenta Agenter kan uppnås. Såvitt jag vet, har ingen liknande undersökning
gjorts bland vanliga datoranvändare. Det är ytterligare ett skäl till att jag har valt att
studera detta område.

3.2 Problemavgränsning
Den huvudsakliga problemställningen i mitt arbete är:

Vilka förutsättningar bör skapas för att  Intelligenta Agenter lättare skall
accepteras som inslag i informationssystem?

Med förutsättningar avser jag bl a resurser i form av utbildning t ex, organisatoriska
förändringar samt sociala och tekniska förutsättningar.

För att kunna besvara denna frågeställning måste jag undersöka vilken kunskap som
finns angående Intelligenta Agenter bland användare av datoriserade
informationssystem i dagsläget, samt redan befintlig förekomst av agenter.

Vidare avser jag att mer i detalj undersöka följande frågeställningar:

� Vilka yttre egenskaper hos en Intelligent Agent bör bidra till att skapa
förtroende samt underlätta användarnas acceptans för Intelligenta Agenter?

� Kommer Intelligenta Agenter att påverka kommunikation människor emellan?

� Hur kan användarnas acceptans uppnås i en organisation vid införande av
Intelligenta Agenter?

Att jag avser att närmare titta på utformning av agenternas yttre egenskaper beror på
att det är de egenskaperna användarna kommer i direkt kontakt med, alltså de är
synliga för användaren (se kapitel 2.1.2). För att systemet skall uppfylla användarnas
förväntningar bör det utrustas med de egenskaper som användare vill ha.

Något som enligt min mening också är intressant att undersöka är hur kommunikation
människor emellan skulle påverkas vid införande av Intelligenta Agenter. Generellt
kan det sägas att införandet av ett nytt datorsystem får enligt den sociotekniska synen
(se kapitel 2.2.1) djupgående konsekvenser för den enskilde medarbetarens dagliga
arbete. Bansler (1990) framhåller speciellt att den sociala vardagskontakten mellan de
anställda kan reduceras eller ändras vid införande av ett nytt datorsystem.
Kommunikationen får i många fall en opersonlig karaktär. Det är dock av stor vikt för
en människas jagutveckling att kommunicera med andra människor (Nilsson och
Waldemarson, 1995). Det är trots allt förmågan att kommunicera och skapa sociala
relationer som skiljer oss allra mest från andra varelser (Nilsson och Waldemarson,
1995). Kommer kommunikationen mellan människor att förändras med Intelligenta
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Agenter och i så fall i vilken riktning? Hur påverkar detta användarnas acceptans för
Intelligenta Agenter?

Jag har tidigare (se kap 2.2.1) påpekat vikten av användarnas deltagande vid införande
av ett nytt system. Jag vill bl a undersöka om detta också bör gälla vid införande av
Intelligenta Agenter och hur Intelligenta Agenter på ett lämpligt sätt kan introduceras
för presumtiva användare.

Jag avgränsar mig till att bara undersöka yttre egenskaper som gäller kontakten
mellan människor och agenter och inte agenterna emellan. Något som jag inte heller
kommer att behandla i mitt arbete i någon större utsträckning är kommunikation
agenterna emellan.

3.3 Förväntat resultat
Jag anser utifrån egen erfarenhet att kunskapen om Intelligenta Agenter inte är särskilt
hög, och att i de fall datoranvändare har kännedom om denna teknik, så kan bilden av
Intelligenta Agenter bli något snäv p g a den definitionsförvirring som råder inom
området.

Vidare anser jag att det kommer att bli absolut nödvändigt att skapa förtroende för
agenter för att de skall accepteras i en organisation.

Min förväntning är att acceptans för tillämpningen av agentteknik i organisationer kan
skapas genom att bl a framställa riktlinjer för bl a användning och kommunikation
med hjälp av agenter.
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4. Metod
Detta kapitel kommer att inledas med några begrepp som är viktiga för en
arbetsprocess vars syfte är att generera kunskap. Dessa begrepp har varit några av de
utgångspunkter som jag använde vid val av lämpliga metoder för min undersökning.
Sedan kommer jag att beskriva möjliga metoder för mitt arbete för att slutligen
sammanfatta mitt metodval.

4.1 Forskningsansats
4.1.1 Induktivt/deduktivt arbete

Induktion och deduktion är två centrala begrepp inom forskning. Ett deduktivt
arbetssätt innebär att man startar med allmänna teorier och utifrån dessa försöker
beskriva och förklara enskilda företeelser (Patel och Davidson, 1994). Detta skulle
enligt Patel och Davidsson (1994) i praktiken innebära att en forskare använder
bekräftade teorier för att utifrån dessa härleda vissa hypoteser som sedan prövas
empiriskt.

Ett annat sätt som teoriproduktionen kan bedrivas på kallas induktion. Att arbeta
induktivt innebär att studera vissa företeelser och utifrån den insamlade informationen
göra vissa generaliseringar (Patel och Davidson, 1994).

Jag anser att mitt arbete huvudsakligen är av induktiv karaktär. Arbetet grundas till
stor del på en undersökning som genomförs i syfte att skapa ett underlag för analys.
Min förhoppning är att detta kommer att mynna ut i vissa generella antaganden eller
att jag skall kunna påvisa att det finns tendenser till vissa generaliseringar.

4.1.2 Kvalitativt/kvantitativt arbete

En fråga som en undersökare ställs inför när han/hon skall göra en studie är om
undersökning skall vara kvalitativ eller kvantitativ. Självfallet är syftet med
undersökningen avgörande för vilken slags metod man använder sig av (Trost, 1997).

Trost (1997) framför att en kvalitativ studie kan vara rimlig om en undersökare är
intresserad av att t ex försöka förstå människors olika sätt att resonera och reagera
eller eventuellt urskilja varierande handligsmönster.

Något förenklat beskriver Trost (1997) att en kvantitativ studie utmärks av
frågeställningar om hur ofta något inträffar eller hur vanligt det är. Om en
undersökare t ex vill kunna ange antal förekomster per enhet så är arbetet av
kvantitativ karaktär att föredra.

Mitt arbete är av kvalitativ karaktär, då jag försöker erhålla förståelse för
datoranvändarnas sätt att resonera kring fenomenet Intelligenta Agenter.

4.2 Möjliga metoder
Mitt val av metod har baserats på riktlinjer från Rubenowitz (1980) som handlar om
olika överväganden vid metodval. Med utgångspunkt i problemets centrala frågor bör
en undersökare enligt Rubenowitz (1980) göra övervägande i följande avseenden:

� Vilka möjliga alternativa metoder finns att tillgå till för att belysa problemet?
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� Vilka metoder kan förväntas ge information av störst relevans för problemet?

� Har en undersökare praktiska/realistiska möjligheter att tillämpa de olika
alternativa metoderna?

� Vilken/vilka metod/er är att föredra ur tids- och kostnadssynpunkt?

I enlighet med den först angivna riktlinjen ovan har jag tittat på vilka möjliga metoder
som står till buds för att kunna basvara de frågeställningar som definierades i kapitel
3.2. Även de andra aspekterna har vävts in i anslutning till varje metodbeskrivning.

Nedan kommer jag att presentera möjliga angreppssätt för min undersökning. I slutet
av varje delkapitel anges om jag har valt den beskrivna undersökningsformen eller
inte. Motiveringar till varför jag anser den angivna metoden vara passande eller ej
passande för mitt arbete finns också i varje delkapitel.

4.2.1 Survey-undersökning

Survey är en vanlig form för uppläggning av en undersökning (Patel och Davidson,
1994). Med uppläggning av en undersökning menar Patel och Davidson (1994) att
den som undersöker bestämmer sig för vilka individer som skall delta i en
undersökning samt när och med hjälp av vilka tekniker undersökning skall
genomföras. Vid en survey-undersökning väljs ofta ut en population, dvs en grupp
representanter för den kategori av individer som skall studeras (Patel och Davidson,
1994). En total undersökning, då hela kategorin individer blir föremål för
undersökning, kan också göras om resurser tillåter detta (Patel och Davidson, 1994).

Målet med survey är att en undersökare skall utifrån en mängd information som
erhållits från ett representativt urval kunna dra generella slutsatser om en vald
kategori. De vanligaste teknikerna för insamling av information vid en sådan typ av
undersökning är enkäter och intervjuer.

I min undersökning använder jag intervju som en metod för att samla information om
en grupp anställda inom Vara kommun. Anledningen till att jag valde Vara kommun
är att det är en stor organisation som erbjuder en mångfald av yrken och bakgrund. Ett
annat skäl som gör Vara intressant i min undersökning är förekomsten av medvetna
IT - satsningar och intresse för den moderna teknikens landvinningar. Urval av
individer representerar en kategori som utgörs av användare av datoriserade
informationssystem. Jag anser denna undersökningsform vara fördelaktig ur kostnads-
och tidsaspekt, eftersom det är ett ganska billigt sätt att genomföra en undersökning,
som dessutom inte är lika tidskrävande som t ex observation (se vidare kapitel 4.2.2).

4.2.2 Observation

Observation används ofta för att studera beteenden och händelseförlopp i samma
stund då de faktiskt inträffar (Patel och Davidson, 1994). Carlsson (1984) beskriver
två olika typer av observationer, så kallade direkta och deltagande observationer. Vi
talar om en direkt observation när ”vi observerar ett skeende samtidigt som det
utspelas framför oss” (Carlsson, 1984, sid 67), medan en deltagande observatör aktivt
medverkar i den situation han observerar.

En nackdel som Carlsson (1984) tar upp i samband med direkt observation är att en
observatör väljer ut bara det som han vill eller behöver se och höra, p g a att
människans varseblivning är selektiv. Ett sätt att komma till rätta med detta problem



4. Metod

23

är att i förväg bestämma de situationer som skall studeras, vilket Patel och Davidson
(1994) kallar för en strukturerad observation. Då en observatör inte i förväg definierar
det som skall iakttas, betraktas observationen som ostrukturerad (Patel och Davidson,
1994).

Observationer skulle kunna användas i mitt arbete för att iaktta hur individer beter sig
i interaktion med Intelligenta Agenter. Det skulle t ex vara intressant att se vilka
reaktioner en agents utseende och beteende väcker hos en användaren och inte bara
hur användaren tror och anser att han/hon kommer att reagera. Jag tycker att sådana
iakttagelser skulle vara värdefulla, då de förmodligen skulle ge en del nya
infallsvinklar utifrån användarsynpunkt.

Det finns dock några påtagliga hinder som har gjort att denna undersökningsform har
uteslutits ur mitt arbete. Ett av dessa är svårighet att hitta en observationsmiljö som
lämpligen integrerar Intelligenta Agenter. Dessutom anser jag att observationer bör
ske under en längre tidsperiod för att de skall ha avsedd nytta. Förmodligen skulle
denna undersökningsform leda till att mitt arbete inte skulle kunna hållas inom de
tidsramar som är uppsatta.

4.2.3 Litteraturstudie

För att bedriva en framgångsrik undersökning är det nödvändigt att inhämta kunskap
om det aktuella området från olika källor. Till de vanligaste litteraturkällorna hör
enligt Patel och Davidson (1994) böcker, vetenskapliga artiklar samt rapporter.
Kunskap kan delvis hämtas i litteratur som beskriver teorier/modeller som är av mer
allmän karaktär och inte har direkt anknytning till problemområde. Dessutom kan
kunskap inhämtas från de tidigare undersökningar som har gjorts inom området (Patel
och Davidson, 1994). Genom att sammanföra inhämtad kunskap om centrala områden
för problemet man undersöker, kan den som undersöker lättare få uppslag till
precisering av problemet.

Patel och Davidson (1994) framhäver några saker som är viktiga att tänka på vid
litteraturstudier. Det är bl a av stor vikt att förhålla sig kritisk till olika litteraturkällor,
vilket handlar om att fastställa när en litteraturkälla upprättades, i vilket syfte och
under vilka omständigheter den har tillkommit. Vidare anser Patel och Davidson
(1994) att en författare måste vara objektiv vid litteraturstudier, dvs all påträffad fakta
kring det aktuella området skall belysas, inte bara det som stödjer författarens egna
idéer och åsikter. På det viset reduceras risken att skapa en felaktig bild av det område
som undersöks.

Större delen av mitt arbete baseras på litteraturstudier. Den litteratur jag sökte bestod
mest av böcker och artiklar som finns att tillgå till på högskolans bibliotek. Internet
har också varit ett viktigt hjälpmedel i insamlandet av kunskap. Jag har använt
litteraturstudier för att först och främst inhämta kunskap om bakgrunden till mitt
problemområde. Vidare fortsatte jag litteraturstudier i syfte att erhålla fler synvinklar
på problemområdet. Den breda kunskapsbas som jag har skapat har gjort det möjligt
att precisera det problem som presenterades i kapitel 3.2. Även i det fortsatta arbetet
kommer litteraturstudier att integreras, då jag kommer att jämföra resultatet från min
undersökning med befintlig kunskap inom det aktuella området.
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4.2.4 Intervjuer

En intervju är enligt Patel och Davidson (1994) en vanlig metod för
informationsinsamling som bygger på frågor. Intervjuer sker vanligtvis genom ett
möte mellan intervjuaren och den som intervjuas (respondenten), men samtalet kan
också ske via telefon (Patel och Davidson, 1994).

Innan intervjuer påbörjas, finns det viktiga saker som en intervjuare bör ta hänsyn till.
Först skall syftet med en intervju klargöras för intervjupersonen. Sedan är det också
väsentligt att informera intervjupersonen om varför dennes bidrag är så viktig. Något
som också bör klargöras enligt Trost (1997) vid första kontakten med personen som
skall intervjuas är att hans/hennes svar betraktas som konfidentiella, vilket innebär att
ingen utomstående kan få ta del av det som har sagts på sådant sätt att den enskildes
identitet kan röjas eller att den på något annat sätt kan igenkännas.

Vid utformning av intervjufrågor är det enligt Patel och Davidson (1994) viktigt att
beakta följande aspekter:

Standardisering
Grad av standardisering är beroende på hur mycket ansvar intervjuaren har när det
gäller konstruktion och ordning av frågor (Patel och Davidson, 1994). Hög grad av
standardisering innebär t ex att alla frågor ställs till alla intervjuade i samma ordning
och exakt så som de är formulerade. Med låg grad av standardisering menar Patel och
Davidson (1994) att frågornas ordning styrs av den intervjuades svar och att
följdfrågor kan formuleras beroende av tidigare svar. Alltså, variationsmöjligheterna
är stora.

Strukturering
Grad av strukturering har att göra med i vilken utsträckning den intervjuade har
utrymme för fria tolkningar beroende på dennes tidigare kunskaper och erfarenheter
(Patel och Davidson, 1994). En intervju med hög grad av strukturering karakteriseras
av frågor med givna svarsalternativ, medan öppna frågor utmärker en intervju med låg
grad av strukturering (Patel och Davidson, 1994).

Jag har valt att använda intervju som en metod för att samla in information i min
undersökning. Skälen till att jag prioriterade denna metod framför enkät t ex, är att
intervjuer ofta resulterar i högre svarsfrekvens (Patel och Davidson, 1994). Dessutom
finns det möjlighet att klara upp eventuella missförstånd och missuppfattningar som
kan uppstå.

Intervjuer har låg grad av standardisering, eftersom jag vill ha möjlighet att ställa
följdfrågor, samt ge förklaringar och exempel när det behövs. Beroende på den
intervjuades kompetens sätts tyngdpunkten på vissa frågor, medan vissa frågor tonas
ner.

Jag använder öppna frågor i mina intervjuer, vilket innebär att respondenten tillåts
associera i egna banor. Svårighet som jag ställs inför p g a relativt hög grad av
ostrukturerade frågor är att sammanställa mina resultat på ett metodologiskt stringent
sätt (Rubenowitz, 1980). Trots detta anser jag intervjuer med ovanbeskriven
kombination av frågor vara den mest lämpliga metoden för min undersökning i och
med att det krävs friare samtal för att få människor att utrycka sina tankar, värderingar
och attityder, vilket i sin tur är nödvändigt för att besvara de frågeställningar som
ställs i kapitel 3.2.
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4.2.5 Enkäter

Enkäter är i likhet med intervjuer ett frågeinstrument som används för att samla in
information (Patel och Davidson, 1994). Patel och Davidson (1994) säger vidare att i
en enkätundersökning besvarar respondenten frågor som är nedskrivna i ett
frågeformulär. Enkäten skickas vanligtvis ut per post, men den kan också besvaras i
den intervjuades närvaro.

På samma sätt som vid intervjuer så bör enkätens syfte fastställas. I och med att
intervjuare inte har möjlighet att påverka motivationen hos den intervjuade genom en
personlig relation som uppstår, så är det så kallade missivet den enda chansen att höja
motivationen. Missivet är ett brev som medföljer enkäten där all upptänklig
information skall finnas (Patel och Davidson, 1994).

Att samla in fakta med hjälp av enkäter hade kunnat vara en möjlighet i min
undersökning, Jag har dock valt att avstå från denna metod. Anledning till att jag inte
valde denna metod är bl a en betydande risk för bortfall (Patel och Davidson, 1994).
Ett annat skäl är att syftet med min undersökning kommer att kräva ostrukturerade
frågor där den intervjuade får bestämma hur svaret skall se ut. Beroende på de svar
jag erhåller vill jag ha möjlighet att ställa följdfrågor, vilket inte låter sig göras i en
enkät. Dessutom kräver vissa frågor förklaringar och exemplifieringar, vilket också är
ett skäl till att jag valde intervjuer framför enkäter.

4.3 Val av metod
Tidigare i detta kapitel har jag diskuterat huruvida de beskrivna metoderna lämpar sig
för min undersökning eller inte. Här följer en resumé av mitt val.

Den metod som jag kommer att använda för att besvara mina frågeställningar (se
kapitel 3.2) är en kombination av litteraturstudie och intervjuundersökning. En
litteraturstudie anses vara lämplig för att ta fram fakta om Intelligenta Agenter och
andra områden som berörs av min frågeställning. För att få en djupare insikt i
människors sätt att resonera kring Intelligenta Agenter samt erhålla nya infallsvinklar
på problemområdet, är det nödvändigt att komplettera litteraturstudier med en
intervjuundersökning. Intervjuer karakteriseras av öppna frågor som har låg grad av
standardisering. Denna kombination är enligt min mening mest passande för min
undersökning för att jag vill ha möjlighet att ställa följdfrågor och ge förklaringar då
det behövs.
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5. Genomförande
Detta kapitel inleds med en beskrivning av den litteraturstudie som har genomförts
under arbetets gång. Sedan kommer materialet från undersökningen att presenteras
och analyseras. Först presenteras materialet från intervjuundersökning bland anställda
i Vara kommun samt en verksamhetsutvecklare på Ericsson. Därefter presenteras
materialet som har erhållits från en intervju med en sakkunnig på utformning av
virtuella varelser, bl a agenter. I varje delkapitel kommer respondenternas svar att
presenteras och kommenteras. I slutet av varje kapitel påbörjar jag analys av
materialet, för att sedan i kapitel 5.4 göra en sammanfattande analys som behandlar
hela materialet med avseende på de formulerade frågeställningar (se kapitel 3.2).
Anledning till att jag har valt att göra en lokal analys efter varje delkapitel är att jag
vill fånga de intressanta aspekterna omgående. I och med att min undersökning
resulterade i ett vitt spektrum av olika synpunkter och infallsvinklar, kan det vara
lämpligt att omedelbart reflektera kring dessa, så att vissa mönster eventuellt kan
urskiljas innan den sammanfattande analysen görs. I den sammanfattande analysen
kommer jag dessutom att jämföra det material som erhållits från intervjuer med
vanliga datoranvändare och de synpunkter som den sakkunnige framförde i frågan om
egenskaper hos Intelligenta Agenter.

5.1 Litteraturstudie
Jag inledde mitt arbete med litteraturstudier för att kunna ta reda på fakta om
Intelligenta Agenter, men även för att beskriva bakgrunden till problemområdet.
Resultatet av litteraturstudier genomsyrar hela rapporten, dock främst kapitel 2, där
problemområdet introduceras. Dessutom insåg jag att det var nödvändigt att skaffa sig
grundläggande förståelse av begreppet acceptans, som utgör en kärna i min
problemprecisering (se kapitel 3.2). Andra delfrågan i mitt arbete handlar om
huruvida användning av Intelligenta Agenter kommer att påverka kommunikation
människor emellan. Därför har jag valt att närmare förklara begreppet kommunikation
samt diskutera olika faktorer som kan påverka kommunikation. Resultatet av de
nyssnämnda dokumentstudierna presenteras nedan.

5.1.1 Acceptans

Första delfråga i mitt examensarbete gäller de yttre egenskaper som en agent bör
förses med för att användare lättare skall acceptera ett verktyg av detta slag. Med
utgångspunkt i denna frågeställningen kommer jag att beskriva begreppet acceptans i
samband med användarnas interaktion med ett system.

Acceptansfaktorer i interaktion med systemet

Det finns enligt min uppfattning ingen enkel definition på ordet acceptans. För att
kunna bilda en uppfattning om detta begrepp, har jag börjat med att studera olika
kriterier som utmärker ett bra system. Dessa kriterier är följande (Berg och Hultman,
1982):

� Måluppfyllelse: systemet bidrar till att uppfylla verksamhetens mål

� Kvalitet: säkerhet i den information som presenteras
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� Användarvänlighet: systemet är lätt att använda och ses som ett nyttigt
hjälpmedel i arbetet

� Säkerhet: obehöriga skall inte komma åt informationen

� Flexibilitet: systemet skall lätt kunna anpassas till förändringar

� Ekonomi: det skall vara lönsamt att använda systemet

De ovannämnda kriterier har naturligtvis olika betydelse för olika intressenter i ett
system. Organisationsledningen anser kanske att det viktigaste är att uppfylla
verksamhetens mål, medan en användare vill ha ett system som understödjer dennes
arbete och är lätt att använda. Därmed har jag valt att närmare beskriva de faktorer
som ur användarens synvinkel anses vara betydelsefulla och gör att användaren
upplever systemet som stöd, vilket skulle kunna leda till acceptans av systemet.

Av de ovanstående kriterierna har jag valt att fokusera mig på kvalitet och
användarvänlighet. De acceptansfaktorer inom dessa kriterier som är intressanta för
min problemställning avser den del av systemet där användaren interagerar med
systemet. En närmare beskrivning följer nedan.

Om kvaliteten på information skulle visa sig vara bristfällig, finns det risk att tilltron
till den information som lagras i systemet blir låg och att användarna ogärna vill
acceptera systemet. De acceptansfaktorer som kan hänföras till information är
följande:

� Informationen skall vara pålitlig
� Informationen skall vara aktuell
� Informationen skall vara korrekt

Att information är pålitlig betyder att användarna kan lita på den information som
systemet presenterar.

Vidare skall den information som presenteras vara aktuell (Andersen, 1994). Om det
ofta sker att informationen blir inaktuell, kan resultatet bli att användaren slutar att lita
på den information som presenteras.

Att informationen är korrekt innebär att den är väl anpassad till ett
användningsområde.

Användarvänlighet är en faktor vars förbättringar kan leda till större
arbetstillfredsställelse och acceptans (Allwood, 1991). Men om användbarheten visar
sig vara bristfällig kan det lätt leda till att användare blir irriterade och
användningsgraden blir lägre. Acceptansfaktorer som kan hänföras till
användarvänlighet är åtkomlighet, känsla av kontroll, återkoppling och acceptabla
svarstider.

En elementär aspekt är åtkomlighet. Användaren måste ha tillgång till programmet för
att kunna använda det (Allwood, 1991). En medarbetare måste ofta färdigställa en viss
uppgift vid given tidpunkt. Om han/hon inte kan förlita sig på datorns tillgänglighet,
är det troligt att personen i fråga väljer något annat sätt att genomföra arbetsuppgiften
på.

Andra viktiga aspekter är:
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� Systemet har återkoppling som ger användarna en respons, dvs visar att
uppgifterna eller funktionerna har blivit utförda

� Systemet skall ha acceptabla svarstider (Medri och Medri, 1984), dvs tiden det
tar att hämta, skapa och lagra data. Olika användare har olika uppfattning om
vad som är acceptabla svarstider, beroende på deras tidigare erfarenhet av
system och vilken typ av system de använder sig av. Det som en person anser är
acceptabelt kan för en annan vara för långsamt eller för snabbt.

Naturligtvis så finns det en mängd av andra, t ex psykologiska faktorer som gör att
man har lättare att acceptera ett system. Alla systemanvändare är olika. Även om det
finns mycket som är gemensamt för olika människors sätt att fungera psykologiskt är
det ändå mycket som skiljer. Ju mer t ex ett program ger stöd åt olika typer av
användare att interagera med programmet, desto större är chansen att det passar den
enskilde användaren och desto mer användarvänligt kan det sägas vara (Allwood,
1991).

5.1.2 Utformning av Intelligenta Agenter

Jag har i kapitel 5.1.1 definierat flera faktorer som kan bidra till att underlätta
systemintressenternas acceptans av ett system. Den enligt min uppfattning mest
kritiska acceptansfaktor ur användarens perspektiv är användarvänlighet. Därför
ansåg jag det vara nödvändigt att sätta denna faktor i agentspecifikt sammanhang för
att ta reda på hur användarvänlighet kan åstadkommas i agentbaserade applikationer.

Nielsen (1994) har definierat tio riktlinjer som är viktiga vid utformning av
användarvänliga gränssnitt för direkt manipulation. Kaasinen (1998) har utökat dessa
riktlinjer med vissa detaljer som är specifika för agentbaserade applikationer.
Resultatet av detta blev följande rekommendationer för utformning av
användarvänliga agentbaserade applikationer:

Synlighet (visibility) av systemets status

Systemet bör alltid informera användaren om vad som händer genom en lämplig
feedback. Överfört till agenttermer innebär detta enligt Kaasinen (1998) att en agent
bör informera sin användare om hur dess arbete kommer att fortskrida. Det är också
av stor betydelse att bestämma hur detaljerad information skall erbjudas till
användaren och om information bör anpassas specifikt till varje användare.

Anpassa systemet till verklighet

Systemet bör anpassas till verkligheten genom att bl a användarens språk används vid
interaktionen, dvs ord, fraser och koncept som en användare är förtorgen med. Ett sätt
att tillämpa denna rekommendation på utformning av agenter är att personifiera dessa.
Detta kan enligt Kaasinen (1998) bidra till att öka förståelse för agenter samt
underlätta interaktion med dem. Faran med personifierade gränssnitt är dock att
agenter kan förefalla så verklighetstrogna att användaren förväntar sig mycket mer än
vad agenternas förmåga räcker till.

Användarnas kontroll och frihet

Ofta händer det att en datoranvändare av misstag väljer fel funktion i ett program.
Nielsen (1994) menar att ett system därmed bör förses med stödjande funktioner för
att upphäva ett kommando och för att återexekvera ett kommando. Detta leder till
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mindre datorrädsla och motstånd till att utforska program hos användarna (Allwood,
1991). Om denna rekommendation appliceras på agentbaserade applikationer, innebär
det att användare måste känna kontroll över agenter, trots att han/hon delegerar en
uppgift till agenten (Kaasinen, 1998). Kaasinen (1998) menar vidare att möjlighet att
stoppa en agents handlingar bör finnas.

Konsistens och standard

Nielsen (1994) skriver att ett program bör vara konsistent, det vill säga en användare
skall inte behöva undra om t ex olika ord, situationer eller handlingar kanske innebar
en och samma sak. Ett exempel på konsistens är att en viss typ av information alltid
bör placeras på samma del av skärmbilden i hela programmet (Allwood, 1991).

Konsistens är dock enligt Kaasinen (1998) en egenskap som inte går ihop med
agenternas förmåga att anpassas till användaren och omgivningen. Därför är det
viktigt att användarna skall förstå varför systemets beteende och utseende ändras i
olika situationer.

Att förebygga fel

En omsorgsfull design som först och främst skall förebygga uppkomsten av problem
är enligt Nielsen (1994) ännu bättre lösning för användarvänlighet än vänliga och
hjälpsamma felmeddelanden.

Kaasinen (1998) reflekterar i samband med detta över de inlärande agenterna som har
förmåga att dra vissa slutsatser. Slutsatsernas fullständiga korrekthet är dock inte
garanterad, vilket ofta kan ge upphov till fel. Därför kan det enligt Kaasinen (1998)
vara till fördel för användaren att förse honom/henne med sannolikhet till att tämligen
korrekta resultatet erhålls med hänsyn till föreliggande fakta och syfte.
Gränssnittsagenter (se kapitel 2.2.3) kan exempelvis förebygga fel genom att
identifiera de sannolika fel som en användare har tendens till att göra, samt erbjuda
on-line assistans.

Igenkänning före återgivning

Nielsen (1994) rekommenderar att alla objekt, handlingar och möjligheter skall göras
så synliga som möjligt för användaren. Nielsen (1994) menar att användaren inte skall
behöva komma ihåg så mycket i dialogen med datorn. I stället skall tydliga
instruktioner för användning av systemet göras lättillgängliga för användaren. Att
individen själv med mer eller mindre hjälp associerar till och försöker aktivera den
sökta informationen (återgivning), ställer högre krav på individens minne jämfört med
igenkänning av information (Allwood, 1991). Skillnad mellan återgivning (recall) och
igenkänning (recognition) kan ytterligare förtydligas med nästföljande exempel; när
en programanvändare letar efter ett visst kommando, är det lättare att utnyttja den
hjälp han/hon får från kommandomenyer än att själv komma ihåg ett kommando
(Allwood, 1991). Därmed är synlighet (visibility) en synnerligen viktig egenskap hos
ett system.

I agentsammanhanget framför Kaasinen (1998) att tillämpning av innovativa
visualiseringsmetoder (t ex Virtual Reality) för agentutformning bör övervägas vid
sidan om befintliga metoder.
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Flexibilitet och effektivitet i användning

Systemet bör enligt Nielsen (1994) tillgodose både erfarna och oerfarna användares
behov genom att de erfarna ges möjlighet att accelerera interaktionen med vissa
hjälpmedel som samtidigt kan göras osynliga för de mindre erfarna användare.

Personifikation är enligt Kaasinen (1998) en tänkbar egenskap hos Intelligenta
Agenter som kan bidra till att systemet anpassas till olika användare, uppgifter och
omgivningen. På det vis kan personifikation i synnerhet gagna effektivitet i
användning av systemet.

Estetik och minimal design

Dialog i interaktionen med system bör enligt Nielsen (1994) inte betungas av
irrelevant information eller information som sällan utnyttjas, för att detta minskar
systemets funktionalitet.

Experter på utformning av användarvänliga agentapplikationer har vid närmare
eftertanke börjat tveka i fråga om personifikation hos agenter (Kaasinen, 1998).
Agenter som jobbar diskret i bakgrund anses i många fall som mer effektiva och
användbara. Därför påpekar Kaasinen (1998) att det är viktigt att avgöra vilken nytta
användarna kan ha av personifikation hos agenter och väga detta mot eventuella
nackdelar.

Hjälp användaren att känna igen och diagnosticera fel

Nielsen (1994) beskriver hur felmeddelanden bör utformas i användarvänliga
applikationer. Det är viktigt att felmeddelande skrivs i klartext med tydlig angivelse
av aktuellt problem. Vidare skall förslag på en lösning presenteras på ett konstruktivt
sätt.

En av agenternas karakteristiker är att de kontinuerligt jobbar med diverse uppgifter
utan användaren behöver instruera dem. Således är antalet och mångfald av möjliga
situationer då fel kan uppstå högre än i direkt manipulativa applikationer, där
användaren själv ser till att en viss uppgift utförs genom att ange aktuellt kommando.
Fel kan i många fall bli komplicerade och obegripliga för användare. Därför bör alla
tänkbara användarfel samt typiska anledningar till respektive fel identifieras, för att
underlätta feldiagnosticeringen.

Detta bör enligt Kaasinen (1998) vara en viktig del i utformning av
agentapplikationer. Vidare framhåller Kaasinen (1998) att både agenter, användare
och oväntade händelser i omgivning kan ge upphov till fel. Därför bör en
handlingsplan för både agenter och användare upprättas. Dokumentet bör enligt
Kaasinen (1998) innehålla de primära åtgärder som bör vidtas för varje identifierad
felsituation.

Hjälp och dokumentation

Trots att det skulle vara en fördel för användaren om ett system kan användas utan
dokumentation, är det nödvändigt att förse varje system med dokumentationen och
hjälp. All information av detta slag bör enligt Nielsen (1994) först och främst vara lätt
att söka i. Vidare är det viktigt att informationen fokuserat på användarnas
arbetsuppgifter och konkreta funktioner som ett system tillhandahåller.
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I agentsammanhang innebär det enligt Kaasinen (1998) att användarna måste ha klar
bild av en agents möjligheter och regler för dess resonerande. Agenter kan t ex agera
som on-line assistenter som erbjuder råd som är specifikt anpassade för den situation
användaren befinner sig i.

5.1.3 Kommunikation

Flera författare (Grundén, 1992; Mumford, 1983) har påpekat att införandet av ett nytt
datorsystem kan påverka sociala interaktion människor emellan och att det är viktigt
att ta hänsyn till det. Därför är det viktigt att innan införandet analysera huruvida
människor kommer att ha samma möjlighet att kommunicera ansikte mot ansikte som
förr. Vidare är det viktigt att undersöka om det nya systemet skulle leda till fler eller
färre mänskliga kontakter och om större delen av arbetet skulle bli bundet vid
terminalplatsen.

5.2 Intervjuundersökning bland användare av datoriserade system
Jag valde att komplettera mina litteraturstudier med en intervjuundersökning. De
respondenter som enligt min uppfattning var av intresse för min undersökning är de
som:

� använder datoriserade informationssystem i sitt dagliga arbete

� besitter expertkunskap inom verksamhetsutveckling

� besitter expertkunskap när det gäller utformning av agenter

Eftersom jag inte har någon större erfarenhet av att intervjua människor, inledde jag
min undersökning med en pilotintervju som utfördes innan genomförandet av
intervjuer i Vara kommun. Jag valde att intervjua en reporter på Radio Skaraborg dels
för att jag ville få synpunkter på min roll som intervjuare från en person som är
erfaren intervjuare och dels för att pröva frågor och se hur personen i fråga kommer
att reagera på dessa. Denna intervju har varit till stor nytta under intervjuerna i Vara
eftersom jag kände att jag behärskade situationen och var bättre förberedd på olika
reaktioner från de tillfrågade.

Intervjuerna genomfördes genom ett personligt möte som varade mellan 30-50
minuter. Alla intervjuer, förutom en som skickades via elektronisk post, ägde rum i en
ostörd miljö enligt riktlinjer från Trost (1997). Deltagare kunde också bestämma plats
för intervjun för att de skulle känna sig trygga (Trost, 1997), vilket förhoppningsvis
ledde till ökad motivation att svara på frågorna.

Vid intervjuer använde jag mig av bandspelare, dels för att kunna koncentrera mig på
den intervjuades svar, så att lämpliga följdfrågor kunde ställas och dels för att jag ville
ha möjlighet att lyssna till bandet och försäkra mig om att jag inte missade viktig
information.

Vid intervjuer var jag inte hårt bunden till bestämda frågeformuleringar och en
bestämd ordning mellan olika frågor, utan frågor ställdes i den ordning som tycktes
vara mest passande med hänsyn till hur intervjun löpte (se kapitel 4.2.4).

För att göra materialet tillgängligt för bearbetning har jag skrivit ner alla svar (se
bilaga 2 och 3), där tyngdpunkten ligger på det som jag anser vara viktigt i
förhållande till undersöknings syfte. Nedskrivna svar har däremot omstrukturerats så
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att svarsstrukturen blir likadan för alla intervjuer. Syftet med detta är att få bättre
överblick över det erhållna intervjumaterialet. Frågebasen återfinns i bilaga 1.

5.2.1 Deltagarna

De nio intervjuade personer som använder någon form av datoriserade system i sitt
dagliga arbete är anställda inom Vara kommun. Vara kommun valdes ut dels på grund
av att det är en stor organisation där det finns människor med olika yrken och
bakgrund och dels för att kommunen utmärks av flera exempel på mycket medvetna
IT – satsningar. I och med att det inom kommunen används olika tekniska
landvinningar inom IT för att förenkla och förbättra det dagliga arbetet (Wallin,
1999), ansågs det vara intressant att undersöka vad de anställda anser om tekniken
Intelligenta Agenter.

Jag har medvetet valt personer med olika befattningar för att de antaganden som
kommer att göras utifrån deras svar inte skall gälla bara för en viss yrkeskategori.
Bland de intervjuade finns t ex en lärare, en nätverksadministratör, en bibliotekschef,
en IT – assistent osv. Dessutom vill jag ta reda på vilka tillämpningar av Intelligenta
Agenter intervjupersonerna anser skulle vara intressanta i just deras arbete, vilket
också motiverar att jag har valt personer med olika arbetsuppgifter.

Intervju med verksamhetsutvecklare och min pilotintervju presenteras och analyseras
tillsammans med de intervjuer som genomfördes i Vara kommun.

5.2.2 Kunskap och attityder till Intelligenta Agenter

Jag hade inga förväntningar på att respondenterna skulle ha någon kännedom om just
begreppet Intelligenta Agenter, vilket visade sig vara ett viktigt antagande. Bara en av
de tillfrågade kände till begreppet Intelligenta Agenter. Två av de intervjuade nämnde
dock Office 97 Assistant, som enligt deras uppfattning var en enklare form av agent.

Om Office Assistant

Microsoft använder den så kallad Intellisense teknologin för att underlätta användning
av Office 97 (Rantzer, 1996). Teknologin hjälper användaren att bl a lösa problem m
h a en enkel agent, Office Assistant (se figur 3). Assistenten låter användaren
formulera sitt problem för att sedan presentera och demonstrera en lösning.

Figur 3: Office Assistant
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Jag valde att inleda undersökningen med frågor angående Office Assistant. De flesta
anställda inom Vara kommun är användare av Office 97 och har därmed kommit i
kontakt med Assistenten.

Anledning till att jag ville undersöka hur de intervjuade upplever Assistentens hjälp,
är att jag ville skapa en lämplig utgångspunkt för diskussion om agenterna i en vid
bemärkelse. Jag anser att det är svårt att med säkerhet avgöra om Office 97 Assistent
är en form av Intelligent Agent eller inte, men jag kan konstatera att den
karakteriseras av vissa egenskaper som är typiska för agenter, t ex förmåga att
kommunicera med sin användare, ta egna initiativ för att hjälpa användaren och känna
av vissa förändringar i sin omgivning. Rantzer (1996) skriver att Office Assistent är
en agent, dock inte en Intelligent Agent. Om man däremot utgår ifrån en striktare syn
på termen agent som visa forskare har (Hermans, 1996), så kan det konstateras att
Assistenten inte faller inom definitionen för en Intelligent Agent i och med att den
saknar flera agentegenskaper som t ex mobilitet, samarbetsförmåga, rationalitet osv.

Användarnas synpunkter på Office Assistant

Jag frågade användarna om de kunde beskriva agentens utseende och beteende. Den
beskrivs som en ”gemgubbe” som dyker upp och stör när man försöker lösa ett
problem eller utföra en uppgift. Majoriteten av de tillfrågade upplever Assistenten
som en irritationsmoment i deras arbete. En annan åsikt är att Assistenten ofta
erbjuder irrelevanta problemlösningar, vilket gör att användaren på sikt inte litar på
verktyget och stänger av den. I och med att Assistenten upplevs som påträngande, så
anser respondenterna att Assistenten borde aktiveras bara när den blir tillfrågad om
hjälp.

På frågan om Assistentens utseende förekom det skilda meningar, då några menade
att det är en trevlig animerad figur, medan andra beskrev den som en sur ”gubbe” som
inte ger någon större intryck av att vara ett hjälpmedel.

De flesta respondenterna var dock överens om att det här verktyget kan vara till nytta
för ovana användare och skapa irritation hos vana användare.

I den inledande analysen kan jag konstatera att kännedom om Intelligenta Agenter är
relativt liten bland de intervjuade, i och med att bara två av respondenterna ansåg sig
ha kunskap om ämnet. Om man betraktar Office Assistent som en enkel agent så kan
jag konstatera att alla intervjuade hade praktiskt kunskap om agenter i och med att alla
hade kommit i kontakt med Assistenten. Det som jag blev förvånad över är att det
förekom så skilda meningar när det gäller beskrivningen av Office Assistent. Min
uppfattning är att det är väldigt personberoende hur man upplever Office Assistent.
Användare associerar till olika saker på olika sätt. En annan sak som framgick klart av
respondenternas svar är att Assistenten skapar ett irritationsmoment i arbetet, dvs att
den är påträngande, vilket ofta leder till att den stängs av. Ljungberg och Sörensen
(1996) beskriver ett liknande fenomen som kallas för communication overflow.
Communication overflow uppstår då en användare blir utsatt för ofrivillig
kommunikation och får på grund av detta inte tillfälle att jobba effektivt (Ljungberg
och Sörensen, 1996). En undersökning visar att det är en relativt vanlig företeelse att
användaren stänger av sin applikation för att komma till rätta med communication
overflow (Ljungberg och Sörensen, 1996). Samma författare har identifierat två
mekanismer för att lösa problemet. Det första är filtreringsmekanismer, som låter
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användare specificera olika regler för kommunikation (filters). Mekanismen
undersöker inkommande kommunikation och hanterar den genom att vidta
specificerade åtgärder (Ljungberg och Sörensen, 1996). Den andra
regleringsmekanismen som har identifierats av Ljungberg och Sörensen (1996) är
tillkännagivelsemekanismer. Den låter användaren undersöka kommunikation innan
han/hon utsätts för den. Exempel på detta enligt författarna kan vara en
telefonanvändare, som har nummerupplysning på telefonen. Vid en påringning
observerar mottagare telefonnummer till personen som ringer, och avgör om det är
värt att svara eller inte. Nackdelen med denna mekanism är att personen måste
utvärdera om han/hon vill ta emot kommunikation.

Jag anser att problemen med påträngande agenter som respondenter uppgav
förmodligen kan lösas med hjälp av en kombination av ovanbeskrivna mekanismer.

5.2.3 Viktiga egenskaper hos agenter

Frågan om vilka egenskaper hos en agent som skulle anses vara viktiga i interaktionen
med agenten ställdes för att eventuellt kunna identifiera viktiga faktorer som bör leda
till en högre acceptans av ett sådant verktyg. De flesta intervjuade nämnde att agenter
bör utformas som en figur med vissa egenskaper som utmärker människor, t ex gester
och rörelser. Detta skulle enligt deras mening kunna underlätta användning av en
agentapplikation.

En intervjuads åsikt var att en viktig egenskap är att agenten skall kunna lära sig av
sin användare. Detta är enligt den intervjuade

En egenskap som två av respondenterna lyfte upp är någon form av röstfunktion.
Detta skulle enligt respondenterna göra interaktionen med agenten roligare.

En intervjuade framförde att agenten bör demonstrera en problemlösning ”steg för
steg” i likhet med det som finns i Office 97.

En åsikt som förekom är att det traditionella sättet att interagera med datorn via olika
textbaserade meddelanden var att föredra framför sociala gränssnitt.

Jag har i den inledande analysen valt att göra följande gruppering av de egenskaper
som lyftes fram:

� personifikation

� inlärningsförmåga

� kunskapsanpassning

� talförmåga

� stegvis beskrivning

Respondenterna nämnde att agenten bör bl a utrustas med rörelser och gester, för att
detta skulle underlätta interaktionen med dessa. Jag valde att kalla denna egenskap för
personifikation. Av den litteratur jag har läst (Maes och Wexelblat, 1997) framgår det
också att denna egenskap är viktig att tänka på vid design av agenternas gränssnitt. De
flesta intervjuade vill dock inte att en agent skall se ut som en människa. De
kommenterar även att en möjlighet skall finnas att välja utseende som passar ens
personlighet.
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Flera intervjuade uppgav i samband med beskrivning av Office Assistent att den
behöver lära sig av användaren eftersom den inte erbjuder hjälp som är relevant för
varje problemlösning. Agenten bör vara så intelligent att den berättar exakt vilket fel
användaren har gjort och föreslår lämpliga åtgärder. De två egenskaperna,
inlärningsförmåga och kunskapsanpassning står i nära koppling till varandra i och
med att det förutsätts att en agent lär sig på vilken nivå den skall erbjuda
hjälp/kunskap till sin användare. Om en agent skulle uppvisa högre kunskapsnivå än
användaren, skulle nog detta leda till att användaren känner motvilja mot att använda
verktyget.

Jag kan i utifrån ovanstående resonemang konstatera att de intervjuades åsikter skilde
sig kraftigt i fråga om egenskaper hos en agent. Egenskaperna var alltså varierande -
allt ifrån vanliga textmeddelanden till en väl definierad personlighet med tal och
gester. Detta kan delvis bero på att de mer ovana användarna känner sig trygga med
att interagera med datorn med hjälp av olika figurer som försöker efterlikna
människan och kan gömma komplexitet i en applikation t ex. De mer vana
datoranvändare föredrar kanske det traditionella sättet att interagera med datorn och
uppfattar de ”intelligenta” gränssnitten som hot. De vill förmodligen inte framstå som
mindre intelligenta vid användning av agentapplikationer. Att de intervjuade resonerar
på det viset kan också bero på bristen på kunskap om Intelligenta Agenter.

5.2.4 Risker med Intelligenta Agenter

Den här frågan gäller de risker som finns med användning av Intelligenta Agenter.
För att få reda på om de intervjuade anser att det finns vissa risker så har jag först
beskrivit ett scenario som handlar om agenter som används inom elektronisk handel
och sedan ställt en fråga utifrån scenariot. Till exempel, om en användare ska köpa
något så lämnar han/hon information om vad som skall köpas, vad det får kosta etc till
agenten som sedan presenterar ett antal alternativ att ta ställning till. Jag har i kapitel
2.2.5 beskrivit att Intelligenta Agenter har börjat användas inom elektronisk handel.
Detta tillämpningsområde har enligt litteraturen (Nissen, 1995) inte slagit igenom på
allvar på grund av att användare inte har fullt förtroende för detta verktyg och därmed
inte accepterar det.

I den inledande analysen vill jag reflektera över de intervjuades inställning till tanken
att delegera ett inköp till en ”shoppingagent”. De intervjuade kan delas in i 3
kategorier:

� de som hade positiv inställning till detta

� de som kände motvilja

� de som hade positiv inställning men ändå vissa restriktioner på agentens
agerande

Att två personer hade en positiv inställning kan bero på att den ena är involverad i ett
projekt som handlar om införandet av elektronisk handel och därför förmodligen mer
insatt i området än övriga tillfrågade.

De som kände motvilja till att använda agenter för att handla elektroniskt framförde
att de inte vill lämna ut så mycket uppgifter om sig själva. De misstänker att denna
information lagras för att bygga upp kundprofiler. Dessutom har det förekommit
åsikter att information som lämnas ut kan manipuleras och användas mot användaren.
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Att de intervjuade ogärna vill lämna ut sina personuppgifter till agenter kan bero på
att det är precis den sortens information som kan användas för att bryta mot
privatpersoners integritet. Problemet blir till och med större av att agentsystem
sannolikt kommer att bestå av program som kommunicerar och utbyter information
med varandra, och det kanske kommer att bli omöjligt för en individ att veta vilka
agenter som i slutändan har hanterat den information som han/hon har skickat med sin
agent. De intervjuade ville inte heller bidra till uppkomsten av en marknad efter
kundprofiler, dvs specialiserade uppgifter om personer som uppfyller vissa kriterier.

5.2.5 Krav som ställs på Intelligenta Agenter

Jag frågade de intervjuade vilka krav de skulle ställa på ett verktyg av detta slag för
att de skulle få förtroende för det. Mer än hälften av de intervjuade framförde att de
skulle vilja ha fullständig kontroll över agenten. En åsikt som lyftes upp av en
respondent är att agenten bör kunna identifiera sig, så att en användare kan vara säker
på att det är hans/hennes agent. Respondenterna nämnde också att de vill alltid kunna
verifiera ett beslut innan en agent skall sätta det i verk. Flera respondenter lyfte upp
användarvänlighet som ett viktigt krav som en agent bör uppfylla. En intervjuads åsikt
var också att en användare bör har möjlighet att påverka agenten med sina handlingar,
eftersom man enligt respondenten litar mer på en sådan agent än på en agent som har
fördefinierad kunskap som är statisk.

I den inledande analysen kan jag konstatera att följande krav var intressanta att
beakta:

� Säkerhet

� Möjlighet att styra och påverka agenten

� Möjlighet till fullständig kontroll över agenten

� Användarvänlighet

Krav som jag kallar för säkerhet består egentligen av två krav som användare har
framfört. Det ena kravet handlar om att agenten skall ha någon form av identitet, och
det andra har att göra med agentens förmåga att förflytta sig över olika nätverk, alltså
en egenskap som i litteraturen kallas för mobilitet (se kapitel 2.3.5) De ovannämnda
kraven hänger ihop ganska mycket i och med att de intervjuade anser att man förlorar
kontrollen över agenten så fort den går ut på olika nätverk. De flesta respondenter
uppgav att de skulle vilja ha möjlighet att kontrollera och styra agenten. De ansåg att
det är ytterst viktigt att inte ge agenten fria händer när det gäller inköp och liknande.
Dessutom påpekades det i flera sammanhang att de som användare vill ta det
slutgiltiga beslutet och att agenten inte får utföra något innan detta godkänds av
användaren.

Det finns enligt min mening starka skäl till att användare ställer höga säkerhetskrav i
samband med Intelligenta Agenter. Vissa mobila agenter har t ex förmåga att
exekvera på främmande datorer och på så sätt kan de automatiskt få access till vissa
av dess resurser. Agenter kan skapa oreda genom att påverka och förändra andra
agenter, plantera virus samt vägra andra agenter tillträde till en dator (Rantzer, 1996).
En av de intervjuade lyfte fram en åsikt om att det bör finnas olika
säkerhetsmekanismer som t ex att en agent kan identifiera sig med en säkerhetskod.
På det viset kan datorn enligt respondenten förhoppningsvis skyddas mot all
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otillbörlig tillträde. Det finns ett flertal idéer om hur man skall lösa dessa problem. Ett
exempel, utvecklat av Telescript, består av tre mekanismer som kan appliceras i
varierande grad (White, 1995):

� Processäkerhet - Tillåter en säker interaktion bland, och mellan, agenter och
deras användare. Detta uppnås genom att agenten förses med identiteter,
skyddade referenser och speciella protokoll för interaktionen agenterna
sinsemellan samt mellan agenter och deras ägare.

� Systemsäkerhet - Kontrollera tillgängligheten till de resurser som systemet
tillhandahåller. Detta uppnås genom att enbart tillåta användandet av vissa
resurser, som till exempel viss filåtkomst, nätverksaccess samt vissa
underhållsfunktioner.

� Nätverkssäkerhet - Tillhandahåller privat kommunikation samt tillåtelse till
vissa nivåer i systemet. Detta uppnås genom användande av säkra kanaler och
restriktioner vid export av data.

Förutom de krav som jag har räknat upp ovan har det framkommit vissa krav som
avviker från de ovannämnda. Ett av dessa är t ex att det skall finnas ett enkelt sätt att
ta backup på den kunskapsbas som en agent baseras på. Att personen i fråga har
annorlunda krav än de andra beror på att hon är en nätverksadministratör och har helt
andra referensramar än övriga intervjuade.

5.3 Intervju med expert på utformning av virtuella varelser
Jag ansåg att det var nödvändigt att skaffa någon form av specialistkunskaper inom
mitt problemområde. En av anledningar till att Vigfus Omarsson intervjuades är att
han jobbade som 3D-grafiker inom OZ. OZ är ett företag som har nått stora
framgångar inom utveckling av produkter för telekommunikation, distansutbildning,
interaktiva underhållningsapplikationer osv. De tjänster och lösningar som företaget
erbjuder fokuseras på visuell kommunikation (t ex videokonferenser m h a real-time
3D animation), som alltså är nyckelordet i företags utvecklingsstrategi.

Den del av den intervjuades arbete som är intressant för mig är just hans medverkan i
ett projekt som kallades för ”OZ Virtual”, där agenter används. Agenter används som
ett kommunikationsverktyg för att bl a svara på frågor om navigation, olika ”virtuella
världar” osv. Dessutom är de utrustade med personlighet, vilket gör interaktionen med
dessa roligare.

Den intervjuades uppgift i projektet bestod i att bygga karaktärer som kunde styras
och användas. Han utformade även olika rörelser och gester så att agenter kunde
uttrycka glädje, missnöje, självbelåtenhet osv.

5.3.1 Kunskaper om agenter

Den intervjuade framförde att det är svårt att definiera vad en agent är. Agenter som
han har kommit i kontakt med är OZ – agenter. De var uppbyggda runt en
kunskapsbas. Denna bas innehöll svar på frågor om olika saker beroende på uppgift,
och själva agentens uppgift var att ta reda på vad användaren ville, och ge ett svar.
Förutom detta har de parametrar för att avgöra användarens stämning. Agenterna
framstod som relativt ointelligenta när de inte förstod frågor som användaren ställde.
En av agenterna, "Theresa" var en experimentell agent med en väldefinierad
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personlighet och historia, och ett extra stort ordförråd för konversation, vilket gjorde
att Theresa ibland kunde lura folk att tro att hon var verklig.

Den intervjuade nämnde också att han känner till de mindre personliga agenterna för
filtrering av information och anpassning av information för en användares behov. I
samband med det skriver han om bl a sökverktyget Altavista som han ofta använder.

En annan agent som han också tycker är ganska lyckad är SJs nya agentliknande dator
som informerar om tågtider och styrs genom röstkommandon. Anledning till att han
anser den vara bra är att agenten agerar långsamt och förutsägbart och ger den
information som användaren frågar efter utan att dölja något.

5.3.2 Viktiga egenskaper hos Intelligenta Agenter

Den intervjuade anser att en visuell agent inte nödvändigtvis behöver vara bättre än en
osynlig agent. Så länge personligheten inte är i vägen för en användare så är det inget
fel på sådana agenter.

Om man kombinerar personlighet med talförmåga så skulle enligt Vigfus
interaktionen med datorn vara mycket roligare. Jag frågade även om en agent skall
utformas beroende på situation. Faran som han ansåg fanns med en situationsberoende
agent som agerar olika i olika situationer, är att den kanske inte klart berättar hur den
arbetar, och ger information som kan feltolkas eller som är ofullständig. Om SJ:s
agentliknande applikation exempelvis gav olika svar beroende på röstläget hos den
frågande, skulle man nog fråga sig om inte man missade något genom att fråga på ett
så stressigt sätt, och kanske skulle man ställa samma fråga igen på ett lugnare sätt.
Om en agent ska agera olika i olika situationer ska den göra det på ett förutsägbart sätt
och ge en chans att ta reda på hur den värderar olika situationer.

Pålitligheten hos en agent är enligt den intervjuade det viktigaste av allt. Han menar
vidare att om en användare anser att något är viktigt, måste han/hon kunna lita på att
agenten inte missar viktig data, och att den inte feltolkar personens sökningar.

Vigfus framförde också att agenten inte bör dölja information för användaren, dvs den
skall t ex presentera all upptänklig information som enligt agentens bedömning är
relevant för användaren.

En egenskap som enligt Vigfus är viktig för att användaren skall lita på en agent är
förutsägbarhet, vilket innebär att en användare bör känna till de regler som en agent
följer vid genomförandet av olika uppgifter. Om en agent ställer en fråga till sin
användare skall det tydligt framgå varför frågan ställs. Om en nyhetsagent t ex frågar
sin användare om han/hon är intresserad av politik så behöver frågan motiveras. Om
användaren svarar nej finns risken att man t ex aldrig får reda på vissa nyheter som
kan vara viktiga trots att man inte är särskilt intresserad av politik. Om agenten
däremot talar om för användaren exakt hur den tänker agera och behandla
användarens svar så kan det enligt Vigfus kännas tryggare att använda agenten.

5.4 Sammanfattande analys
I detta kapitel kommer jag att kritiskt granska det material som erhållits från
intervjuundersökningen samt litteraturstudier. Materialet kommer att behandlas med
avseende på min problemställningen som har beskrivits i kapitel 3.2.
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5.4.1 En jämförelse mellan användarnas och expertens syn på agentegenskaper

Jag skall i detta kapitel reflektera över vissa likheter och skillnader mellan de
potentiella användarnas och den sakkunniges syn på agenters egenskaper.

En sak som samtliga parter framförde som viktig, är möjlighet att stänga av en agent
om man vid en viss tillfälle inte vill att agenten skall bevaka ens handlingar.

När det gäller utseendemässiga egenskaper som t ex personifiering kan jag konstatera
att både användare och expert hade liknande uppfattningar om att det delvis är syftet
som avgör hur en agent skall se ut. Något som användarna påpekade väldigt tydligt är
kontroll över agenten. Detta nämns inte av Vigfus, vilket kanske kan bero på att han
arbetade med utformning av agenter och förmodligen hade fullständig kontroll över
dessa. Dessutom påpekade han att de OZ-agenter som han har erfarenheten av kunde
styras och kontrolleras. Jag antar att den intervjuade därför inte lyfte upp denna
egenskap. Användarna associerar däremot enligt min mening mest till inköpsagenter
eller andra liknande agenter som skulle kunna vara destruktiva om användaren inte
har kontroll över dem.

En egenskap som däremot påpekades av Vigfus men inte av användarna är
förutsägbarhet, vilket innebär att en användare bör känna till de regler som en agent
följer vid genomförandet av olika uppgifter. Att denna egenskap inte betonades av
användarna anser jag beror på att detta kan öka komplexitet vid användning av
agentapplikationer. Respondenterna har i flera sammanhang lyft upp kravet på
användarvänlighet av en agentapplikation. De vill alltså framför allt att det skall vara
lätt att använda en agentapplikation. Så länge agenten utför uppgifter på ett
tillfredsställande sätt, så behöver kanske användarna inte veta detaljer om t ex vilka
kriterier agenter jobbar efter osv.

Vigfus framförde också att agenten inte bör dölja information för användaren. Om en
informationssammanställande agent t ex hittar 1200 dokument om ett ämne som
intresserar användaren, så bör enligt Vigfus all information presenteras. Detta kan
enligt min mening vara förvirrande för en vanlig daroranvändare och kanske t o m
bidra till informationsstress. Detta är kanske skäl till att de användare inte har lyft upp
denna egenskap som viktig. En bättre lösning skulle enligt min mening vara att
agenten prioriterar den information som är mest central för användaren, men att
användaren har möjlighet att få mer information, om detta anses vara nödvändigt.

Det är intressant att lägga märke på att ovanstående resonemang tyder på att
användarna och experten ibland har olika synpunkter. Om jag anknyter till mina
litteraturstudier (se kapitel 2.2.1 och 2.2.2), där jag har betonat betydelse av att
användarnas krav skall styra de yttre egenskaperna. Eftersom det framgår av
ovanstående analys att expertens och användarna kan ha olika synsätt på
agentegenskaper, kan det förmodligen leda till konflikt mellan dessa parter.

5.4.2 Utformning av en agenters yttre egenskaper

Jag har i kapitel 3.2 presenterat en delfråga som gäller Intelligenta Agenters yttre
egenskaper som skulle kunna bidra till att underlätta användarnas acceptans av en
agent.

Vid intervjuerna fördes en omfattande diskussion kring personifiering av Intelligenta
Agenter. Det föreföll som ganska naturligt eftersom alla intervjuade hade kommit i
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kontakt med Office Assistent, som enligt min mening i hög grad utmärks av denna
egenskap. Jag försökte ta reda på huruvida personifiering skulle kunna underlätta
acceptans av ett program genom att undersöka användarnas attityder till denna relativt
enkla agent. Denna egenskap upplevs som störande både när det gäller utseende och
agentens sätt att kommunicera med människor. I den litteratur som behandlar
gränssnittsutformning (se kapitel 5.1.2), rekommenderas att system anpassas till
verkligheten. Då skulle man lätt kunna tro att den ideala agenten borde ha
människolikt beteende och utseende. Detta stämmer dock inte med de intervjuades
åsikter i och med att de anser att diverse människolika figurer anses bidra till en viss
distraktion i arbetet. En lärare som jag har intervjuat hade dock en positiv inställning
till personifierade agenter i och med att hon ansåg att dessa figurer kan underlätta
användning av olika program för elever.

Experten hade en ganska neutral åsikt vad gäller personifikation. Att personifiera en
agent är enligt hans åsikt inte nödvändigt, men kan vara en fördel i vissa situationer.

Jag kan hålla med om att det inte nödvändigtvis behöver vara en fördel att agenter har
skepnad och ansiktsuttryck, eftersom detta enligt de intervjuade tenderar att kräva en
hel del av användarens uppmärksamhet. Samtidigt har jag full förståelse för lärarens
positiva inställning eftersom i vissa sammanhang, t ex när det gäller
undervisningsapplikationer så kan personifikation leda till att användaren bli mer
engagerad, vilket är en fördel.

Av denna resonemang går det att utläsa att det inte finns absoluta sanningar när det
gäller utformning av egenskaper hos Intelligenta Agenter. En egenskap som i en
situation uppfattas som lämplig och positiv, kan verka oanvändbar i en annan
situation. Det är mycket beroende på vilket syfte egenskapen skall tjäna, samt vilken
bakgrund användaren har.

5.4.3 Införandet av Intelligenta Agenter

En delundersökning i mitt examensarbete behandlar acceptans vid införande av
Intelligenta Agenter i en organisation. Generellt sett är det först och främst viktigt att
alla berörda dras in i beslutsprocessen, vilket benämns som ”concensus design” av
Mumford (1983). Detta förklaras mer i detalj i kapitel 2.2.1. Därför ville jag bl a ta
reda på om alla berörda får vara med och påverka vid förändringar i den organisation
som var föremål för min undersökning. De flesta svarade att de har möjlighet att
påverka och delta i förändringsprocessen. En respondent ansåg dock att detta borde
ske i större omfattning.

Jag frågade vidare de intervjuade vad som enligt deras uppfattning skulle vara viktigt
vid införande av Intelligenta Agenter, för att användarna skulle känna tillförlitlighet
för den nya tekniken.

Respondenterna framförde bl a att det skulle vara viktigt att få förklaring till hur
agenter fungerar, vilka arbetsuppgifter agenter kan utföra, vilka begränsningar agenter
har osv.

Jag kan i den inledande analysen konstatera att intervjuundersökningen tyder på att
information är kärna till acceptans vid införande av Intelligenta Agenter. Detta
poängterades också av verksamhetsutvecklare som jag intervjuade. En av de
intervjuade påpekade specifikt att kulturen i organisationen är sådan att de anställda
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kräver information om varför de skall använda en viss teknik. Alla bör enligt den
intervjuade informeras om att den nya tekniken inte är bara en spännande innovation,
utan en nyttig verktyg också.

Mina litteraturstudier (se kapitel 2.2.1) påvisar att användarnas medverkan i
utvecklingsprocessen kring införande av en ny teknik är en viktig förutsättning för att
användarna skall acceptera tekniken. Just i samband med Intelligenta Agenter är det
enligt min mening av särskilt stor vikt att användare skall känna tillförlitlighet för
denna teknik i och med att tekniken inte är etablerad.

5.4.4 Kommunikation

Jag har i introduktionskapitel bl a presenterat olika tillämpningsområden för agenter.
Alla tillämpningsområden som jag har tagit upp (e-mail sortering, groupware och
planering av möten) har enligt min mening någon form av påverkan på
kommunikation mellan människor.

Jag frågade användare vad de t e x anser om tillämpningen av en agent för sortering
av e-mail (se kapitel 2.3.6). Frågan ställdes utifrån följande scenario:

Agenter har en viss inlärningsförmåga, vilket gör att de kan studera sin användares
beteende och på det viset skapa en profil av användaren. En agent för sortering av e-
mail kan t ex använda ”subject” som anges i e-mail som kriteriet för sortering. Om
denna subject som avsändare anger i e-mail inte faller inom ramar för den profil av
användare som agenten har, föreligger det risk att e-mail hamnar i papperskorgen.

De flesta av respondenterna ansåg att de inte skulle acceptera de kriterier för sortering
som agenter använder. Det skulle enligt de intervjuade kunna leda till
kommunikationsstörningar om den avsändare vars brev har hamnat i papperskorgen
inte får förväntad respons på sitt brev.

En annan aspekt som framgick ganska tydligt av användare är att agenttillämpningar
av sådan karaktär skulle kunna bidra till att reducera den sociala kontakten mellan
människor.

Jag vill i den inledande analysen börja med att reflektera kring användarnas
resonemang kring kommunikationspåverkan. Det är enligt min mening inte
förvånansvärt att användare har ganska negativ uppfattning om bl a agenter som
sorterar e-mail. Agenten är ju inte fullkomlig. Förr eller senare kommer den att göra
fel, vilket gör att man kanske kan gå miste om viktig information. Detta kan enligt
min mening försvåra kommunikation. En annan baksida med denna hantering av e-
mail är enligt Rantzer (1996) att det kan lätt leda till att människor måste väga sin
”subject” på en guldvåg. Alltså, om en avsändare är medveten om att e-mail hanteras
av en agent, så måste han/hon skriva tillräckligt intressant titel på sina e-mail, för att
dessa inte skall hamna i papperskorgen.

Jag kan konstatera att om användarna misstänker att användning av agenter kommer
att försvåra kommunikation och minska den sociala kontakten, så kan detta påverka
acceptans av detta verktyg i en negativ riktning.
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6. Resultat och slutsatser
I detta kapitel kommer min problembeskrivning att ställas mot resultaten från
intervjustudierna och den intervjuundersökning som jag har gjort.

6.1 Resultat från undersökning
Jag har nämnt i anslutning till min problemställning att jag ville undersöka vilken
kunskap som finns angående Intelligenta Agenter. Det visade sig att de flesta saknade
kunskaper inom området, vilket enligt min uppfattning inte är förvånansvärt i och
med att området är ganska nytt. Jag hade inte heller förväntat mig någon mer
omfattande kunskap, och var därför beredd på att exemplifiera mycket i samband med
minundersökningen.

Att skapa förtroende för Intelligenta Agenter är något som är centralt för användarnas
acceptans av detta verktyg. Detta påvisar både litteraturstudie och
intervjuundersökning.

En del av mitt arbete handlar om att undersöka vilka yttre egenskaper hos en agent
som kan bidra till att användaren accepterar Intelligenta Agenter som ett inslag i en
organisations informationssystem. Med tanke på att en organisation kan bestå av
personer med olika bakgrund är det enligt min mening inte lätt att utrusta en agent
med en från början inbyggd uppsättning av egenskaper som alla skulle uppskatta. En
eventuell lösning skulle bli att erbjuda flexibilitet, det vill säga att användaren ges
möjlighet att välja agentens egenskaper. En användare skall t ex avgöra själv hur
dennes agent skall se ut, sätt att kommunicera med agenten, hur ofta agenten skall ta
initiativ i kontakt med användaren mm. Detta är naturligtvis inte någon enkel lösning
och har sina avigsidor också. Om man skall bygga in flexibilitet i agentapplikationer
för att få användarnas krav uppfyllda, finns det risk att applikationer blir för komplexa
och svåra att använda. En bieffekt kan då bli att användarna måste besitta djupare
kunskaper för att kunna göra inställningar av önskade egenskaper och eventuellt
modifiera dessa allt eftersom behov förändras. Risken är alltså att agenternas avsedda
syfte – att dölja ett systems komplexitet – förlorar sin betydelse.

För att delvis kringgå detta problem, skulle det enligt min mening vara nödvändigt att
skapa nära samarbete mellan expertis och användare, när den skräddarsydda
lösningen skall tas fram. I min delundersökning beträffande införande av Intelligenta
Agenter har jag utifrån det underlag från intervjuundersökning samt litteraturstudie
kommit fram till detta. Det är alltså av ytterst stor vikt att få experternas hjälp för att
realisera de yttre egenskaperna som användarna ställer krav på. Däremot skall
experter enligt min mening inte vara den dominerande parten vid införande. Min
analys (se kapitel 5.4.1) visar att en expert på utformning av agenter och användare
kan ha olika uppfattningar i fråga om vilka agentegenskaper de anser är viktiga. En
experdominerad process kring införande av Intelligenta Agenter skulle alltså lätt
kunna leda till konflikter mellan de berörda parterna. Experterna skall vara de som
sätter gränser för användarnas lösningar som ur kostnads- eller tidsaspekten anses
vara svåra att genomföra. Detsamma gäller för de lösningar som är tekniskt
orealiserbara.
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Dessutom framgår det av intervjuundersökningen att information är nyckelord för
acceptans vid införande av Intelligenta Agenter. Användarna skall alltså informeras
om det mervärde som agenttekniken kan erbjuda, men även om de risker som denna
teknik kan medföra. Det är alltså viktigt att användare kan väga agenternas
möjligheter och begränsningar och avgöra själva om detta är ett hjälpmedel som är
värt att använda.

Vad gäller kommunikation så framgår det tydligt både av de intervjuades resonemang
och litteraturstudie att misstankar finns att kommunikation kan försämras. Anledning
till detta kan vara att viktig information inte nå fram till sin avsedda mottagare, om
agenten hanterar den på felaktigt sätt. Dessutom befarar användarna minskning av den
sociala kontakten, i och med att agenter får göra de uppgifter som normalt brukar
kräva personliga möten och alltså ”öga mot öga” kommunikation. Om människor
misstänker Intelligenta Agenter kommer att påverka kommunikation i negativ
riktning, kan detta ha negativ påverkan på användarnas acceptans av verktyg i fråga.

6.2 Slutsatser
För att Intelligenta Agenter lättare skall accepteras bör följande förutsättningar
skapas:

� Skapa förtroende för Intelligenta Agenter

� Förse agentapplikationer med flexibilitet, så att användarna har möjlighet att
välja de egenskaperna som de anser är mest lämpliga

� Ge användarna möjlighet till inflytande vid införande av Intelligenta Agenter

� Informera användare om Intelligenta Agenters möjlighet och begränsningar

� Försäkra användare om att deras sociala kontakt inte kommer att påverkas
negativt av införande av Intelligenta Agenter
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8. Diskussion
I det här kapitel kommer jag att diskutera kring det arbete som jag har utfört. Jag
börjar med att göra en kort utvärdering av mitt arbete där jag bl a kommer att
reflektera över det erhållna resultatet och resonera mig fram till huruvida resultatet
stämmer överens med mina förväntningar. Därefter kommer mina erfarenheter under
arbetets gång att presenteras. Slutligen skall några förslag ges på frågeställningar som
enligt min uppfattning skulle vara intressanta att studera vidare.

8.1 Utvärdering av arbetet
När jag inledde mina litteraturstudier hade jag en ganska vag föreställning om
betydelsen av begreppet acceptans som är ett centralt begrepp i mitt arbete. Trots detta
utgick jag i början från den innebörd som jag lägger i ordet acceptans. Snart blev det
dock inte svårt att inse att begreppet acceptans inte är så lätt att definiera eftersom det
kan ses från många olika perspektiv och beroende på detta kan ha olika betydelser.
Det krävdes då ett mer systematiskt sätt att se på det här centrala begreppet och även
avgränsa sig till att bara betrakta vissa aspekter av acceptans.

I den litteratur som behandlar Intelligenta Agenter specifikt, sätts inte agenter i
sammanhang med användarnas acceptans av dessa. Därför sökte jag mig till olika
angränsande områden som t ex människa - maskin interaktion och systemutveckling
för att hitta nödvändigt material i fråga om acceptans.

Vad gäller intervjuundersökningen så är jag på det hela taget nöjd med det
analysunderlaget som jag har fått. Detta trots att det i vissa fall var svårt att motivera
personer till att svara eftersom de ansåg att de inte hade den kompetens som krävs för
att svara på frågorna.

Vad gäller mitt resultat så kan jag konstatera att det finns både likheter och skillnader
mellan det resultatet som jag förväntade mig och verkliga resultatet. Min hypotes om
att det är nödvändigt att skapa förtroende för Intelligenta Agenter för att verktyg av
detta slag skall accepteras, stämde väl med utfallet från undersökning. Mitt arbete
resulterade däremot inte i slutsatsen att det är nödvändigt att framställa riktlinjer eller
någon form av standard för tillämpning av agenttekniken. Att jag hade förväntat mig
detta beror nog på att i den litteratur som jag har studerat förekommer uppgifter om
att termen agent riskerar att bli missbrukat om inte en gemensam standard för bl a
användning, kommunikation osv tas fram. Om agenttermen missbrukas, kan det enligt
min mening leda till att användare inte ser något mervärde eller får någon acceptans
för agentapplikationer. Jag tror nog att mitt förväntade resultatet färgades lite av det
ovannämnda resonemanget.

8.2 Mitt resultat i ett större sammanhang
Jag har i mitt bakgrundskapitel diskuterat om bl a människors inneboende motstånd
till nya tekniker. Det tar alltid lång tid för ett nytt koncept att mogna fram och bli
accepterat av människor. Mitt arbete visar att tekniken Intelligenta Agenter inte är
något undantag i detta avseende. Motstånd, som yttrar sig i form av skepticism mot
denna teknik och kritiska röster, förekommer bland den grupp av anställda i Vara
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kommun, som var föremål för min undersökning. Jag skulle dock tro att detta även
gäller för andra organisationer.

Faktum att Intelligenta Agenter, till skillnad från andra artefakter i samhället, har en
viss grad av autonomi, gör att det blir ännu svårare att förlita sig på denna teknik.

Vad händer när vi börjar på en agent? Detta är kanske inte någon nackdel så länge det
handlar om att delegera agenten uppgifter såsom informationshämtning t ex. Varför
skulle vi bruka människor till uppgifter av sådan karaktär när det finns resurstarka
agenter till detta. Men vad händer om vi så småningom börjar lita på agenter så
mycket att vi t o m ger de fria händer att agera å våra vägnar i olika affärer. Det borde
nog inte ta lång tid för hackers att komma på ett sätt att råna agenter på pengar eller få
de att skvallra om vissa personliga uppgifter. Kontentan av det hela är att människor
och samhället blir mer sårbara, om man förlitar sig för mycket på tekniska
”hjälpmedel.”.

8.3 Erfarenheter
Jag anser att jag har dragit en rad lärdomar av att genomföra ett arbete av denna
omfattning. En viktig lärdom som framgår av tidigare resonemang om centrala
begrepp är att det är av ytterst stor vikt för arbete av denna typ att sätta sig in i
innebörden av centrala begrepp så tidigt som möjligt.

Bland det mest nyttiga vad gäller tillvägagångssätt vid intervjuer var pilotintervju mot
en reporter. Dels fick jag chans att pröva mina intervjufrågor innan undersökningen i
Vara och dels fick jag feedback på mitt sätt att genomföra intervjuer. Detta resulterade
i att ett par frågor förtydligades och att jag var mindre nervös inför intervjuerna i
Vara.

En svårighet som jag upplevde med litteraturstudier är att det tog lång tid att sätta sig
in i materialet. Dessutom anser jag att det inte är lätt att hitta den stöd man behöver i
litteraturen.

8.4 Uppslag till fortsatt arbete
En intressant fortsättning på detta arbete skulle enligt min mening vara att undersöka
eventuella samband mellan användares acceptans av Intelligenta Agenter och kultur i
en organisation, det vill säga de dominerande värderingar, inställningar och
beteendenormerna i en organisation.

Vidare anser jag att en undersökning skulle kunna genomföras i syfte att mer i detalj
undersöka och kartlägga alla acceptanshämmande faktorer vid införande av
Intelligenta Agenter.

Det skulle också enligt min mening vara intressant att framställa ett dokument med
alla tänkbara vinster som en organisation kan uppnå med att använda sig av
Intelligenta Agenter. I samband med detta kan det mer i detalj undersökas i vilken del
av en organisation en viss typ av agent hör hemma, samt vilka arbetsuppgifter som
kan lämpa sig bäst där. Detta i syfte att m h a Intelligenta Agenter effektivisera de
olika arbetsuppgifterna på bästa möjliga sätt och därmed uppnå högre vinster.

Slutligen skulle det vara intressant att utvärdera huruvida Intelligenta Agenter besitter
eller skulle kunna utrustas med lämpliga egenskaper för att stödja ledningen när de



8. Diskussion

46

skall fatta strategiska beslut i ett företag och hur detta skulle accepteras av
ledningspersonal i företaget.



Referenser

47

Referenser
Litteratur:

Allwood, C.M. (1991), Människa-datorinteraktion – ett psykologiskt perspektiv,
Studentlitteratur, Lund

Andersen, E.S. (1994), Systemutveckling - principer, metoder och tekniker,
Studentlitteratur, Lund

Asimov, I. (1954), Jag, robot, Oskar Eklund, Stockholm

Avison, D.E. och Fitzgerald, G. (1995), Information Systems Development:
Methodologies, Techniques and Tools (second edition), McGrow-Hill, London

Bansler, J. (1990), Systemutveckling – teori och historia i skandinavisk perspektiv,
Studentlitteratur, Lund

Berg, M. och Hultman, P.O. (1982), System handboken – Klok bok för
systemutvecklare, Liber-Hermods, Malmö

Brenner, W., Zarnekov R. och Wittig H. (1998), Intelligent Software Agents-
foundations and applications, Springer-Verlag

Broady, D (1987), Datorstöd för samarbete, MDA-rapport 1987:10

Carlsson, B. (1984), Grundläggande forskningsmetodik, Almqvist & Wiksel Förlag
AB, Stockholm

Flensburg. P. (1987), Systemutveckling med människan i centrum, Studentlitteratur,
Lund

Fogel, D.B. (1995), Evolutionary computation: Toward a New Philosophy of Machine
Intelligence, IEEE Press, Piscataway, NJ

Forslin, J. (1992), Teknik och arbetsorganisation, MDA-rapport 1992:14

Franklin, S. och Graesser, A. (1996), Is it an Agent, or Just a Program?: A Taxonomy
for Autonomous Agents, i Wooldridge m fl (1997), Intelligent Agents III –
Agent Theories, Architectures and Languages, Springer-Verlag

Grundén K. (1992), Ett människoorienterat perspektiv på systemutveckling, MDA-
rapport 1992:4

Medri, G. och Medri M. (1984), Den dresserade datorn – konsten att utveckla
datasystem på användarnas villkor, Studentlitteraturen, Lund

Mumford, E. (1983), Designing human systems for new technology: the ETHICS
method, Manchester Business School, Manchester

Mumford, E. och Weir, M. (1979), Computer systems in work design – the ETHICS
method: Effective Technical and Human Implementation of Computer Systems,
Associated Business Press, London

Nilsson, B. och Waldemarson, A.K. (1995), Kommunikation mellan människor,
Studentlitteratur, Lund



Referenser

48

Nissen, M. (1995), Intelligent Agents: A Technology and Business Application
Analysis, Intelligentia Inc.

Norman, D.A. (1994), How might people interact with their agents, Communications
of the ACM, Volume 37, Number 37, July 1994

Patel, R. och Davidson, B. (1994), Forskningsmetodikens grunder: Att planera,
genomföra och rapportera en undersökning, 2:a uppl., Studentlitteratur, Lund

Rantzer, M. (1996), Utlandsrapport: Intelligenta Agenter, Sveriges Tekniska
Attacheér, Stockholm

Rubenowitz, S. (1980), Utrednings och forskningsmetodik, Akademiförlaget,
Göteborg

Russell, S.J. och Norvig P. (1995), Artificial Intelligence - A Modern Approach,
Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ

Trost, J. (1997), Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur, Lund

Wallin, J.E. (1999), IT, alla bara pratar om IT, Axet - Information från Vara kommun,
Nummer 1, sid 2

Waterman, D.A. (1986), A Guide to Expert Systems, Adison-Wesley, Reading, MA

White, J.E. (1995), Mobile Agents, i Bradshaw, J. (1996), Software Agents, AAAI
Press and MIT Press, Menlo Park, CA

Wooldridge M.J. och Jennings N.R. (1995), Intelligent Agents: ECAI-94 Workshop
on Agent Theores, Architectures and Languages, Springer-Verlag

Internetmaterial:

Hermans, B. (1996), Intelligent Software Agents on the Internet: an inventory of
currently offered functionality in the information society and prediction of
(near-) future developments, Tilburg University, Tilburg, URL
http://www.hermans.org/agents/index.html (as is: 99-02-25)

Kaasinen, E. (1998), Usability Issues in Agent Applications: What Should the
Designer be Aware of, VTT Information Technology, URL
http://atwww.hhi.de/USINACTS/agent.htm (as is: 99-04-10)

Lindemalm, C. (1996), Gränssnitten som förstår vad du vill göra, Datateknik, nr 19,
URL http://www.datateknik.se/arkiv/96-19/43.html (as is: 99-02-15)

Ljungberg, F. och Sörensen, C. (1996), Are You ”Pulling the Plug” or ”Pushing Up
the Daisies?”, URL http://internet.adb.gu.se/publications, (as is: 99-04-05)

Maes, P. (1994), Agents that Reduce Work and Information Overload, MIT Media
Laboratory, URL http://pattie.www.media.edu/people/patie/ (as is: 99-03-12)

Maes, P. och Wexelblat, A. (1997), Issues for Software Agent UI, MIT Media
Laboratory, URL http://wex.www.media.mit.edu/people/wex/agent-ui-
paper/agent-ui-htm, (as is: 99-03-13)

Nielsen, J. (1994), Ten Usability Heuristics, URL
http://www.useit.som/papers/heuristic/heuristic_list.html (as is: 99-04-02)



Referenser

49

Nwana, H.S. (1996), Software Agents: An Overview, BT Laboratories, URL
http://www.csee.umbc.edu/agents/introduction/ao (as is: 99-02-16)



Bilaga 1

50

Bilaga 1

Intervju angående acceptans av Intelligenta Agenter

Introduktion

Intervjuer som jag, Zelmina Lubovac, avser att genomföra bland anställda inom Vara
kommun, ingår som en viktig del i mitt examensarbete. Mitt examensarbete
genomförs vid Högskolan i Skövde där jag läser mitt sista år på det dataekonomiska
programmet. Jag undersöker frågor rörande datoranvändares acceptans av en ny
generation av datorprogram, så kallade Intelligenta Agenter, som uppvisar mer
intelligent beteende än ordinära program. Intelligenta Agenter syftar till att underlätta
användning av datoriserade informationssystem genom att t ex automatisera repetitiva
uppgifter, hantera överflöd av information, föreslå bättre sätt att utföra uppgifter på
osv.

Syftet med intervjuundersökningen är bl a att ta reda på de egenskaper som en
intelligent agent bör ha för att den skall vinna en användares förtroende. Min
förhoppning är att intervjusvaren kommer att ge mig underlag för att kunna dra
slutsatser om vilka förutsättningar som bör skapas för att datoranvändare skall
acceptera Intelligenta Agenter.

Slutligen vill jag påpeka att alla svar kommer att behandlas konfidentiellt, dvs ingen
utomstående kommer att få ta del av det som ha sagts under intervjun på så sätt att
den intervjuades identitet kan igenkännas.

Om Du har några frågor innan intervjun får du väldigt gärna ta kontakt med mig.

Min e-mailadress: a96zellu@ida.his.se

Med vänliga hälsningar,

Zelmina

Frågor av allmän karaktär

1. Vilken befattning har Du och vilka uppgifter består Ditt arbete av?
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2. Hur länge har Du använt datoriserade hjälpmedel?

3. På vilket sätt fungerar datorn som ett hjälpmedel i Ditt arbete?

Frågor gällande agentens egenskaper

4. Känner Du till begreppet Intelligenta Agenter?

5. Är Du användare av MS Office 97?

• Har Du kommit i kontakt med Office Assistent, som har en hjälpfunktion i
programmet?

• Hur skulle Du beskriva Assistentens beteende och utseende?

6. Vika egenskaper hos ett intelligent program kan vara fördel i interaktion mellan
dator och användare?

• Skall agenten ha egenskaper som utmärker en social varelse?

• Skall agenten gestalta en sak, ett djur eller kanske en människa?

• Vilka effekter kan uppstå beroende på agentens utseende och beteende?

7. Tänk Dig att Din vän fyller år och du har inte att köpa present. Skulle Du då
delegera denna uppgift till en agent, som utifrån din beskrivning av personen i
fråga väljer ut en present som passar just honom/henne och gör inköp å dina
vägnar?
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8. Finns det några risker med att överlåta befogenhet till en agent på det viset?

9. Vilka krav skulle Du ställa på ett intelligent program för att Du skulle kunna få
förtroende för verktyg av detta slag?

Frågor gällande kommunikation

10. Vilket sätt att kommunicera föredrar du? Använder du dig ofta av elektronisk
post?

11. Hur många e-mail brukar Du få per dag?

12. Kan Du tänka Dig att använda en agent som skulle sortera Dina e-mail?

13. I och med att agenterna har en viss inlärningsförmåga så studerar de sin
användares beteende och skapar en profil av användaren. Om ämnet som en
avsändare anger i e-mail inte faller inom ramar för denna profil, dvs den kunskap
som agenten har om användaren, så föreligger risk att agenten städar bort e-mail.
Tror Du att detta skulle kunna påverka kommunikation människor emellan?
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14. Tänk Dig att Du och Dina medarbetare använder en ”kalenderagent” som planerar
Dina aktiviteter, bl a bokar möten åt Dig. Ni låter Era agenter kommunicera med
varandra för att komma fram till en tid för möte som passar allihopa. Om det nu
visar sig att agenter bokar olika tider för möten, kan detta påverka kommunikation
mellan medarbetarna?

Frågor gällande införande av Intelligenta Agenter

15. Vilka aktiviteter brukar genomföras i samband med förändringar i verksamheten, t
ex vid införande av ny teknik på Din arbetsplats?

16. Brukar samtliga berörda användare få möjlighet att påverka i samband med
förändringsarbete?

17. Vad skulle enligt Din uppfattning vara viktigt vid införande av Intelligenta
Agenter för att användarna skulle känna tillförlitlighet för den nya tekniken?

18. Skulle Du ställa dig positivt eller negativt inför införandet av ett sådant verktyg
som Intelligenta Agenter?

19. Tror Du att Intelligenta Agenter kommer att införas på Din arbetsplats under de
närmaste 5 åren?
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Bilaga 2

Sammanställning av intervjuer

Allmänna frågor
-----------------------------------------------------------------------------------------

1. Vilken befattning har Du och vilka uppgifter består Ditt arbete av?

Svar:

Person A: Jag jobbar som reporter vilket bl a innebär att jag gör nyhetsinslag,
intervjuer med människor osv.

Person B: Jag är delprojektledare i ett EU-projekt som heter InfoWill. Den del som
jag skall vara projektledare för handlar om distansutbildning.

Person C: Jag är ekonomi sekreterare och det omfattar arbete med bokslutet,
budget, skatt och försäkringar osv.

Person D: Jag jobbar som IT – assistent, vilket omfattar datautveckling, inköp,
licenshantering osv.

Person E: Jag är nätverksadministratör och min uppgift är att bl a ansvara för
skolans datanät.

Person F: Jag är näringslivssekreterare, vilket innebär att jag ansvarar för kontakten
mellan kommunen och näringslivet.

Person G: Jag är mellanstadielärare.

Person H: Jag är lågstadielärare.

Person I: Jag är enhetschef för handikappomsorgens boende enhet, vilket innebär att
jag är gruppboendeansvarig.

Person J: Jag är verksamhetsutvecklare, vilket omfattar administration och
utveckling av verksamheten.

Person K: Jag är bibliotekschef. Rollen som jag har omfattar både bibliotekarie
sysslor och chefuppgifter. Sedan är jag också engagerad i den del av InfoWil projektet
som handlar om virtuella medborgarkontoret.

2. Hur länge har Du använt datoriserade hjälpmedel?

Svar:

Person A: På det här jobbet har jag gjort det i 2 år.

Person B: Sedan 1988.

Person C: Sedan 1992.

Person D: 10 år ungefär.

Person E: 12 år ungefär.

Person F: Länge, mer än 10 år.
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Person G: 6-7 år.

Person F: 6-7-år.

Person I: Sedan 1990.

Person J: I stort sett under min hela yrkesverksamma karriär, alltså sedan 1980.

Person K: -----

3. På vilket sätt fungerar datorn som ett hjälpmedel i Ditt arbete?

Svar:

Person A: Jag jobbar mycket med redigering av ljud m h a dator. Jag tycker att dator
är en enorm tillgång i mitt arbete.

Person B: ------

Person C: Datorer stödjer hela ekonomisystemet. Jag använder de för bl a
ordbehandling, framställning av olika rapporter, kalkyler osv.

Person D: Jag använder datorn för ordbehandling, informationssökning på Internet
och även för att kommunicera och samarbeta inom grupp.

Person E: Datorer hjälper mig med mitt dagliga arbete som består i att kontrollera
server, lägga upp nya användare osv. Dessutom använder jag olika hjälpprogram.

Person F: Jag använder dator i bl a ordbehandlings- och informationssökningssyfte.
Dessutom så är datorn ett bra hjälpmedel för framställning av olika rapporter och
presentationer.

Person G: Det har ändrat sig lite under tiden. I början motiverade vi elever till att
renskriva allt på datorn. Nu spelar det inte så stor roll, de får avgöra själva om de
tycker att det är viktigt eller inte.

Person H: Vi använder ordbehandlingsprogram och olika barnprogram.

Person I: I början använde jag bara ordbehandlingsprogram. Sedan började jag även
använda kalkylprogram, som understödjer mitt arbete med ekonomi, budget osv.

Person J: Idag använder jag i stort sett bara Word och Excel.

Person K: Jag använder datorn för bl a ordbehandling och kalkylering.

Frågor beträffande Intelligenta Agenters egenskaper

-----------------------------------------------------------------------------------------

4. Känner Du till begreppet Intelligenta Agenter?

Svar:

Person A: Nej.

Person B: Den enda formen av agent jag känner till är Office Assistent.

Person C: Nej.

Person D: Nej.
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Person E: Ja, det är väldigt populärt begrepp.

Person F: Nej.

Person G: Nej.

Person H: Nej, men jag har hört lite om artificiell intelligens.

Person I: Nej, men jag förstod att det ungefär är det som Office 97 har idag, alltså
alla dess ”intelligenta” funktioner.

Person J: Ja.

Person K: Nej, fast jag förstår ungefär vad det går ut på.

5. Är Du användare av MS Office 97?

Svar:

Person A: Ja.

Person B: Ja.

Person C: Nej, men jag har bearbetat ett par dokument i Word.

Person D: Ja.

Person E: Ja.

Person F: Ja.

Person G: Ja.

Person H: Ja.

Person I: Ja.

Person J: Ja.

Person K: Nej, jag kanske råkade använda det någon gång.

• Har Du kommit i kontakt med Office Assistent, som har en hjälpfunktion
i programmet?

Svar:

Person A: Ja, det har jag gjort.

Person B: Ja.

Person C: Ja.

Person D: Ja.

Person E: Ja, det lilla gemet.

Person F: Ja, jag har sett den.

Person G: Ja, jag använder den.

Person H: Ja.

Person I: Ja.

Person J: Ja.
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Person K: Ja.

• Hur skulle Du beskriva Assistentens beteende och utseende?

Svar:

Person A: Utseende som den har gör att jag vill klicka bort den fortast möjligt. Den
ser inte ut som något som hjälper mig, utan dess utseende påminner om en karikatyr
av en gubbe. När man inte har speciellt stor datorvana, vill men helst ha något som
ger större intryck av att det är ett hjälpmedel.

Person B: Den dyker upp och säger till vad jag skall göra när jag ändå vet hur jag
skall gå till väga. Detta gör att jag blir riktigt irriterad på den ibland. De gånger jag är
osäker eller inte vet hur jag skall gå till väga så kan Assistenten kännas som en bra
stöd.

Person C: Det lilla ”gemet” dyker upp och vill hjälpa till, men det är sällan lösning på
det problem som man har stött på.

Person D: Det var kul med Assistenten i början med man ledsnar snart på den. Jag
klickar bort den så att den inte syns.

Person E: Det lilla gemet stänger man av så fort man får chans. Jag irriterar mig så
vansinnigt över den. Vad gäller dess utformning, beror det nog på vilken typ av
användare som skall använda den. Ovana användare tycker säkert att det är en
fantastisk hjälp, medan jag tycker att det blir lite fjompigt.

Person F: På något sätt tycker jag att ögat ledsnar på den här tecknade figuren som
tror att den skall vara någon man kan kommunicera med. När jag började använda
Office 97 tyckte jag att det var trevligt att det dyker upp en animerad figur och jag var
glad på något sätt att det kommer någon som vill hjälpa till. Efter ett tag känner man
att det inte spelar någon roll om figuren har vissa egenskaper som utmärker social
varelse eller inte, huvudsaken är att jag får den hjälp man behöver.

Person G: Jag använder assistentens hjälp ibland, för jag störs inte av den som många
gör. Den kommer med bra tips ibland. Det skulle nog vara irriterande om den
instruerade mig med röst, men nu märks den knappast när man sitter och skriver.

Person H: Jag stänger av den.

Person I: Jag tycker att den är i vägen. Det beror på att jag som en van användare inte
upplever några problem med användning av programmet.

Person J: Jag stänger av den direkt. Den kommer och stör mig när jag jobbar.
Agenten kan väl fråga mig lite snällare om jag behöver hjälp. Men den kan säkert
fylla sin funktion för en otränad användare.

Person K: Det är en figur som dyker upp och är rätt så irriterande. Jag vill gärna ha
tillgång till hjälp när jag behöver den i stället för att bli tillfrågad så ofta om jag
behöver hjälp. Jag upplever Assistenten som påträngande.

6. Vika egenskaper hos ett intelligent program kan vara fördel i interaktion
mellan dator och användare?

Svar:
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Person A: Jag tycker inte att agenten skall ha en personlighet och att den skall ta
initiativ i kontakt med sin användare. Det skulle jag nog uppleva som störande. För att
jag skall förstå att agenten har en stödfunktion så vill jag hellre att agenten skall
utformas som en förklarande symbol eller en vänlig figur.

Person B: Människolika egenskaper, som t ex självständigt agerande om agenten
verkligen har något vettigt att framföra. Annars kan den upplevas som störande. Jag
tror dock inte att en agent skall se ut som människa, utan som en symbol eller
textmeddelande.

Person C: Den skall vara användarvänlig, dvs inte krånglig att använda. Gärna
personifierad, ty rena textmeddelande ofta är så svårförståeliga.

Person D: En agent skall i alla fall inte komma automatiskt och störa. Jag kan ställa
en fråga om jag vill ha hjälp. Jag har inga synpunkter på agentens utseende.

Person E: En agent skall helst vara osynlig och sköta vissa uppgifter åt mig. Det är
också viktigt att den erbjuder hjälp som handlar just om det som jag har hakat upp
mig på, vilket inte är fallet med Office Assistent.

Vad gäller utseende så går det inte att säga att ett utseende är bättre än ett annat, för vi
associerar till olika bilder på olika sätt. Möjligheten skall finnas att byta utseende på
en agent, för ett visst utseende kanske kan få en oönskad effekt hos användare. Om
man själv väljer utseende på en agent och sätt att kommunicera med agenten, så tror
jag att man kan ta bort det irritationsmoment som en agent kan framkalla.

Person F: Agenten får inte vara irriterande eller provocerande, för då lägger man
energi på den, vilket skulle avleda uppmärksamhet från arbetet man för tillfället utför.
Jag tycker att det bör finnas möjlighet att byta utseende på en agent, för vi människor
är så olika.

Person G: En bra egenskap är att agenter ska initiera handlingar, dvs komma med
förslag och tips. Men den skall vara så diskret utformad som möjligt, inte något som
börjar prata eller klinga.

Person H: Jag jobbar mycket med barnprogram som använder tecknade figurer för att
underlätta användning för barn. Det måste vara positivt för nybörjare att interagera
med datorn.

Person I: Jag skulle vilja ha talande agenter. En kort verbal kontakt skulle göra
interaktionen roligare. Naturligtvis skall inte agenten vara för tjatig men den kan tala
om för mig när den har någon idé till problemlösning t ex.

Agenten kan jobba i bakgrunden och dyka upp bara om jag vill ställa en fråga till den.
När det gäller utseende så tycker jag att man skall ha möjlighet att välja utseende som
passar ens personlighet. Det är roligt med animerade figurer som har vissa gester. Det
gör att datorn blir mer personlig.

Person J: Om jag t ex skall gå in i ett nytt program, vill jag ha en agent som stegvis
berättar för mig hur jag skall använda programmet. Och agenten behöver vara så
intelligent att den berättar vad jag har gjort för fel och komma med förslag till åtgärd.
Det klarar inte Office Assistenten av i någon större omfattning. En viktig egenskap är
att den skall kunna lära sig av sin användare. Jag har inga synpunkter på agentens
utseende. Det som jag tycker skulle vara skönt med agenten är att den kunde tilltala
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mig med en bekväm röstfunktion i stället för en störande ”pling”. Det är med
pedagogiskt rätt, en agent måste agera på ett snällt sätt för att du skall ta till dig och
acceptera den.

Person K: Ju ovanare användaren är desto bättre är det med figurer som har
människolika egenskaper. Ju vanare man är, desto mer irriterande blir det. Det är ett
hjälpmedel och inte en person. Därför vill jag inte bli tilltalad av agenten som om vi
hade en relation. Jag tycker att det är lite otäckt med sociala gränssnitt, jag är väldigt
nöjd med textbaserade hjälpfunktioner.

7. Tänk Dig att Din vän fyller år och du har inte att köpa present. Skulle Du då
delegera denna uppgift till en agent, som utifrån din beskrivning av personen
i fråga väljer ut en present som passar just honom/henne och gör inköp å
dina vägnar?

Svar:

Person A: Nej, jag känner motvilja till detta. Jag ser framför mig scenariot då man
lämnar ut väldigt mycket uppgifter om en person. Anledning till att jag inte vill göra
det är att jag misstänker att denna information används av vissa företag för att bygga
upp någon slags köpprofil. Jag gillar inte tanken att information om mig registreras
någonstans.

Person B: Ja, om man har tidsbrist.

Person C: Ja, jag jobbar också en hel del med införandet av elektronisk handel inom
kommun.

Person D: Nej, det får den inte göra. Agenten får gärna komma med förslag men jag
vill ta det sista beslutet och verifiera att det är det här jag vill ha. Sen lämnar jag inte
gärna ut mina personuppgifter.

Person E: Jag skulle vilja se vad agenten hittar men inte att den slutför uppdraget på
egen hand. Jag vill själv fatta beslutet och godkänna det här köpet. Det skall vara
möjligt att avgöra vilket ansvar agenten skall ha. Om man ger agenten en ram inom
vilken den kan handla, så är det ändå jag som har beslutat. Det är inte annorlunda än
att man bestämmer någonting på jobbet och någon annan utför det.

Person F: Det beror på situationen, om man skulle handla det man handlar ständigt,
mat t ex, så skulle jag nog använda en sådan agent. När det gäller det vardagliga som
jag tycker är tråkigt, som t ex att veckohandla, så skulle det vara bra att få förslag från
agenten för att bryta de här mönstren som man har när man veckohandlar. Jag är inte
främmande för att testa, men jag skulle vara väldigt kritisk till resultatet.

Person G: Nej, jag vill styra mitt handlande själv och inte styras av agenten. Jag ser
framför mig ett scenario då man kanske vill köpa böcker m h a agent. Om jag läser
ofta en viss genre så väljer agenten alltid böcker inom det området jag brukar läsa.
Man blir placerad som t ex ”sportfåne”.

Person H: -----

Person I: Jag kan tänka mig att ge agenten uppdraget och låta den plocka fram flera
alternativ för att jag sedan eventuellt skall signera något av alternativen. Men jag
skulle inte låta agenten göra slutbeställning utan att jag attesterar den först.
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Person J: Ja, det skulle jag lätt kunna göra.

Person K: Det beror väldigt mycket på hur pass sociala agenter är och vad de i själva
verket gör. Jag skulle aldrig lita på en sådan agent till 100 % och inte låta den handla
å mina vägnar. Möjligen kan den komma med förslag, men inte fullfölja uppdraget
utan att jag ser vad resultatet blev. Hur kan man någonsin veta om den profil som
agenten utgår ifrån är tillräckligt noggrann?

Å andra sidan så förstår jag att en kombination av en ovana användare, inköpsagenter
och kommersiella krafter gör att man kan tjäna pengar.

8. Finns det några risker med att överlåta befogenhet till en agent på det viset?

Svar:

Person A: Se föregående svar.

Person B: Säkerhetsrisker, det måste vara ett säkert system om jag skall lämna ut
personliga uppgifter.

Person C: Nej, inga större risker.

Person D: -----

Person E: Risken är att mina personuppgifter, t ex kontonummer hamnar i fel händer.
Det är inte lätt att få tag på de ”bovar” på nätet.

Person F: Nej, jag förlitar mig ganska mycket på att systemen är säkra.

Person G: Se föregående svar.

Person H: -----

Person I: Jag lämnar aldrig ut mina kontouppgifter på nätet, för att det finns
säkerhetsrisker. Man skulle möjligtvis se faran om flera agenter kommunicerar med
varandra och den ena agenten kanske är skapad för att manipulera till sig olika koder
och göra inköp. Sedan tycker jag att det finns en social risk med att agenter sköter de
här kontakterna vid t ex handel. Det kan leda till att den sociala kontakten minskar.

Person J: Jag anser att det finns relativt stora risker. Det finns alltid en viss osäkerhet
kring information som överförs via nätet. Jag har dock handlat och lämnat ut mina
kontouppgifter på Internet, även om jag inte är helt bekväm med det alternativ.

Person K: Risken är att den information man lämnar ut manipuleras. En annan risk
generellt sett är att agenterna blir översociala.
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9. Vilka krav skulle Du ställa på ett intelligent program för att Du skulle kunna
få förtroende för verktyg av detta slag?

Svar:

Person A: Jag skulle vilja att agenten jobbar enligt de riktlinjerna som jag har
definierat. Jag tycker inte att agenten skall utföra handlingar på egen initiativ.

Person B: Hög säkerhet, social kompetens som gör att jag kan kommunicera med
agenten och att jag skall förstå vad den menar.

Person C: Säkerhet och kontroll över agentens handlingar.

Person D: Det är svårt att specificera några krav för jag tror inte att någonsin kan lita
på ett sådant program. Det dröjer nog bra länge.

Person E: Säkerhet och att agenten inte tar för mycket kraft från datorn. Programmet
får inte vara för komplex att använda. Jag anser vidare att det bör vara lätt att ta
backup på den data som agenten lagrar om användaren, alltså faktabasen. Sedan tror
jag inte att jag skulle kunna ha förtroende för en agent som Microsoft har skapat. Då
skulle jag tro att agenten skall kolla licenser, registrera konkurrerande program osv.

Person F: Jag skulle vilja ha möjlighet att påverka agenten. Jag tror att det är en
väldigt stor skillnad mellan ett ”intelligent” program som du kan påverka med dina
handlingar och ett sådant som har en i förväg definierad kunskap om mig. Svårighet
med agenten är att den inte kan veta något om användarens känslor, humör mm och
ofta är det just dessa faktorer som avgör varför man hamnar åt det ena eller det andra
hållet. Jag kanske har ett antal kriterier som är rationella för ett visst inköp t ex, men
jag köper något helt annat.

Person G: Programmet får inte verka alltför smart, då framstår kanske användaren
som mindre smart. Möjligheten att stänga av agenten när jag kanske inte vill att den
skall bevaka mina handlingar skall finnas.

Person H: Jag skulle ställa krav på kontroll över agenten. Programmet skall också
vara användarvänligt, dvs inte krångligt att använda.

Person I: För det första så skulle jag ställa krav på att agenten är personlig, att den t
ex identifieras av mitt ID-nummer. Det borde vara rimligt att på samma sätt som man
knyter ett Internet abonnemang som gör mig personligt ansvarigt för det, så kan man
göra så med agenter. Agenten skall ha en identitet och alla agenter måste vara
registrerade, annars tappar vi kontrollen. Säkerhet är naturligtvis en viktig faktor.
Sedan skulle jag vilja att ingen annan förutom mig kan få reda på vad agenten jobbar
och har jobbat med. Det finns alltid människor som kan dra fördel av att registrera en
handlingar, intressen osv. Det största kravet är att ha kontroll över agenten.

Person J: En Intelligent Agent behöver vara så pass intelligent att den lär sig hur jag
fungerar som användare, vilken profil jag har, vad jag brukar göra för fel. Den skall
instruera mig på ett snällt sätt så att jag slutar göra de frekventa fel. På sikt skall en
agent bara bevaka och i stort sett aldrig ta kontakt med mig, för då har den lärt mig att
inte göra fel.
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Person K: Jag tror inte att jag kan få förtroende för agenten, för den har ingen
förstånd, inget omdöme och skulle förr eller senare göra något som jag aldrig har
tänkt mig. Generellt skall agenten komma med förslag som jag skall rata eller inte
rata, men inte verkställa något utan att jag är med på noterna. Jag skulle absolut ställa
krav på en fullständig kontroll över agenten. Det är en användares uppgift att ange
kriterier efter vilka agenten skall jobba och även bedöma relevansen av det resultat
som agenten kommer fram till.

Frågor beträffande kommunikation

-------------------------------------------------------------------------------------

10. Vilket sätt att kommunicera föredrar du? Använder du dig ofta av
elektronisk post?

Svar:

Person A: Jag föredrar muntlig kommunikation. Vi kommunicerar dock ganska
mycket via e-mail.

Person B: Muntlig kommunikation. Jag kommunicerar inte mycket via e-mail.

Person C: Muntlig kommunikation. Jag kommunicerar via e-mail också.

Person D: Muntlig kommunikation. Jag använder elektronisk post då och då.

Person E: På jobbet kommunicerar jag mycket via e-mail.

Person F: Det vanligaste är att jag kommunicerar muntligt. Sedan ser jag elektronisk
post som en bra komplement.

Person G: Det beror på situationen. När vi t ex samarbetar med andra skolor så brukar
vi träffas och kommunicera ”öga mot öga” för att spåna på olika idéer osv. Sedan
använder vi elektronisk post för att utbyta tankar och idéer med varandra, men den
sociala kontakten, alltså att samtala på ett fritt sätt, är nödvändig.

Person H: Jag föredrar en social ”öga mot öga” kontakt.

Person I: Jag föredrar att prata med människor. Det är viktigt att vara social. Jag
använder med inte mycket av elektronisk post.

Person J: Det verbala sättet. Jag använder ofta elektronisk post.

Person K: Det beror väldigt mycket på vad det gäller, men normalt sett så föredrar jag
som en social varelse att prata med folk. Jag är van vid att kommunicera via e-mail
också.

11. Hur många e-mail brukar Du få per dag?

Svar:

Person A: Ca 50 stycken.

Person B: Inte många.

Person C: Några stycken.

Person D: Inte många.
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Person E: -----

Person F: 5-6 stycken.

Person G: Ett par stycken.

Person H: Ett par stycken.

Person I: -----

Person J: 5-10 stycken.

Person K: 15-20 stycken.

12. Kan Du tänka Dig att använda en agent som skulle sortera Dina e-mail?

Svar:

Person A: Ja.

Person B: -----

Person C: -----

Person D: Nej.

Person E: Ja.

Person F: Ja, om jag skulle få så många e-mail att jag inte klarar av att läsa alla.

Person G: -----

Person H: Det beror på i vilket mån jag kan styra agenten.

Person I: Ja.

Person J: Ja.

Person K: Det beror på vilka kriterier för sortering agenten använder.

13. I och med att agenterna har en viss inlärningsförmåga så studerar de sin
användares beteende och skapar en profil av användaren. Om ämnet som en
avsändare anger i e-mail inte faller inom ramar för denna profil, dvs den
kunskap som agenten har om användaren, så föreligger risk att agenten
städar bort e-mail. Tror Du att detta skulle kunna påverka kommunikation
människor emellan? Vad tycker du om en sådan agent?

Svar:

Person A: Ja, jag kan tänka mig scenariot då hustrun skriver ”hallo” som ämnesord,
vilket kanske verkar helt ointressant för agenten, men i själva verket innehåller brevet
viktig information.

Person B: Visserligen kan det påverka kommunikation med den avsändare som inte
får förväntad respons på sitt brev.

Person C: Visst kan det leda till kommunikationsstörningar. Det beror på hur mycket
medvetna båda parter är om rubrikens relevans i brevet.

Person D: Jag vet själv hur svårt det är att sätta en bra rubrik på e-mail. Har man en
agent som de sorterar bort e-mail bara för att avsändare inte har lyckats sätta rätt
rubrik, så kan det naturligtvis uppstå missförstånd.
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Person E: Sortering enligt de kriterier skulle jag nog inte acceptera. Det kan vara så
att jag får e-mail med ett viktigt innehåll även om ämnet inte är särskilt intressant. I
och med att jag är systemansvarig, så är det viktigt för mig att inte missa
meddelanden, för folk behöver min hjälp ständigt. Om avsändare tror att jag inte vill
besvara brevet, så kan detta försvåra kommunikation mellan oss. Sedan kan
kommunikation förbättras också m h a Intelligenta Agenter.

Person F: Ja, det bör finnas möjlighet att se vilka brev som slängs.

Person G: Ja, det tror jag. Därför skulle jag vilja ange de parametrar som agenten
skall utgå ifrån vid sortering.

Person H: -----

Person I: Jag skulle nog inte använda en sådan agent. De ointressanta brev skall
arkiveras i en hög, men inte slängas.

Person J: Det skulle vara bättre med en agent som sorterar efter avsändarens namn.
Jag tror inte att det finns någon större risk för att kommunikation skulle påverkas.

Person K: Jag är väldigt försiktig med min post och skulle inte låta någon slänga mina
brev oavsett hur irrelevanta de är. Tror den person att jag har fått brev och inte vill
svara, så blir han/hon inte glad.

14. Tänk Dig att Du och Dina medarbetare använder en ”kalenderagent” som
planerar Dina aktiviteter, bl a bokar möten åt Dig. Ni låter Era agenter
kommunicera med varandra för att komma fram till en tid för möte som
passar allihopa. Om det nu visar sig att agenter bokar olika tider för möten,
kan detta påverka kommunikation mellan medarbetarna? Skulle Du lita på
ett sådant system?

Svar:

Person A: Jag har svårt att bedöma om kommunikation skulle påverkas. Men det
finns ju risk att man missar möte och blir betraktad som någon man inte kan lita på.

Person B: Risken med det scenario är att man missar viktig information. Om en sådan
agent skulle användas på ett företag så tycker jag att det bör finnas en uttalad policy
om användning av ”kalenderagenter”.

Person C: -----

Person D: Vi har Group Wise som fungerar på liknande sätt, dvs vi kan söka efter
lediga tider om vi vill träffa någon och vi kan ge varandra tillgång till almanacka.
Men det är inte många som använder den, så det är svår att säga om det skulle påverka
kommunikation.

Person E: Vi har ett liknande system, men den används inte i någon större
omfattning. I och med att det inte finns någon standard på att alla skall använda
systemet, så kan man inte lita på systemet heller.

Person F: Vi har ett liknande system som inte används. De som inte har någon större
datorvana, har svårare att ta till sig ett sådant verktyg.

Person G: Det kan vara ett bra verktyg. I stället för att ringa och prata för att hitta en
lämplig tid, så låter man agenten göra det. På det viset kan man undvika allt
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”kringsnack” och spara tid. Om man missar ett möte så kan man alltid skylla på
agenten.

Person G: Det kan nog vara tidsbesparande.

Person I: Jag skulle inte låta en agent planera min tid. Jag tror att det för min del
skulle vara en enorm stressfaktor. För att jag skall acceptera en agent av den här
typen, skulle jag ställa krav att den skall bli så erfaren att den kan utläsa min biorytm
och ta hänsyn till den vid planering av aktiviteter. Jag klarar mig bra ifrån stress i och
med att jag planerar själv min tid. Det behöver jag inte agenten för. Dessutom slipper
man missförstånd, som skulle uppstå om agenten gör fel.

Person J: Vi skulle ha nytta av en sådan agent.

Person K: Jag vill ha kontroll över den tid jag förfogar över. En agent kan hitta första
lediga tid, men den kan väl inte veta om den tid är lämplig. Missförstånd kan
naturligtvis uppstå.

Frågor beträffande införande av Intelligenta Agenter

-------------------------------------------------------------------------------------

15. Vilka aktiviteter brukar genomföras i samband med förändringar i
verksamheten, t ex vid införande av ny programvara på Din arbetsplats?

Svar:

Person A: Nyligen fick vi en ny programvara. Vi blev informerade om att vi skulle
byta datasystem samt vilka skäl som ligger bakom införandet. Efter att programmet
implementerades, fick vi bekanta oss med en del funktioner som vi inte vara vana vid
tidigare. Vi fick support av en tekniker i samband med vår första kontakt med det nya
programmet.

Person B: -----

Person C: Vi fick ett nytt ekonomisystem nyligen. Vi accepterade beslutet om
införandet i och med att vi var medvetna om att det gamla systemet har vissa
begränsningar. Informationsmöten och studiebesök är några av aktiviteter som
utmärkte förändringsperiod.

Person D: Det som sker innan vi får ett nytt system är att vi går på studiebesök och
tittar på hur liknande system fungerar. Sedan sker en upphandling, och slutligen införs
systemet.

Person E: -----

Person F: Det finns alltid en informationsfas, då alla berörda blir informerade om att
något nytt skall införas. Denna fas följs av en introduktion, man kanske genomgår en
utbildning och sedan förutsätts det att man kan använda det nya systemet. Angående
användarnas acceptans av ett nytt system så tycker jag att de system som är
nödvändiga för att verksamhet skall fungera, t ex ekonomisystem accepteras lättare än
system som inte måste användas, t ex Group Wise.
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Person G: Vi brukar samlas för att diskutera vilka behov som finns och
förhoppningsvis kommer vi fram till ett gemensamt beslut om att t ex införa en ny
programvara.

Person H: Vid större förändringar, när nätverk byggdes t ex, hade vi gemensamma
informationsmöten innan införandet. Beslutet togs av någon, genomfördes och sedan
var det upp till oss dataansvariga att sprida information till alla och hjälpas åt.

Person I: Jag tycker att det är roligt med förändringar. Jag är själv väldigt
förändringsbenägen. När jag får någon idé, brukar jag presentera idén ganska tidigt så
att alla berörda kan skapa en tankeprocess kring idén och ge någon form av feedback
på den.

Person J: Det vi gör idag är att vi skickar användare på kurs den dagen då systemet
implementeras. När de har lärt sig börjar de använda systemet. Det gäller att snabbt
komma upp till den nivå då man kan använda verktyget. Sedan har vi olika former av
stöd, t ex en jourverksamhet för support. Dessutom finns det ett annat system då vi
beställer en applikation med support, en personlig ”couch”, som hjälper användaren.

Om man skall införa ett nytt system i en större organisation så är det bästa sättet att
skicka alla anställda på utbildning, så att det inte stör verksamheten mer än
nödvändigt samtidigt som man får användarna på en viss nivå då de accepterar den
nya tekniken.

Person K: Vi brukar bilda en arbetsgrupp som tar fram kravspecifikation för det nya
systemet som skall införas. Sedan går vi på olika studiebesök för att bekanta oss med
liknande system i andra organisationer. Var och en i gruppen har ansvar för att
analysera ett område. Med jämna mellanrum görs avstämning mot krav som ställs av
övriga kamrater utanför arbetsgruppen. Vi gör uppföljning på personalmöten. Nästa
steg i processen är utbildning och installation av systemet.

16. Brukar samtliga berörda användare få möjlighet att påverka i samband med
förändringsarbete?

Svar:

Person A: Det sker nog inte i så stor omfattning.

Person B: Ja, vi är väldigt förändringsbenägna.

Person C: Ja, men det borde ske i ännu större omfattning.

Person D: Nej, vi brukar välja en grupp representanter.

Person E: Alla är öppna för förändringar, speciellt vi på IT – sidan. Vi har väldigt
upptända behov av förändringar.

Person F: Det är väl oftast så att någon bestämmer och så genomförs förändringen.

Person G: -----

Person H: Vi som jobbar här försöker komma till en konsensus i alla fall.

Person I: Se föregående svar.

Person J: -----

Person K: Ja, alla är inblandade.
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17. Vad skulle enligt Din uppfattning vara viktigt vid införande av Intelligenta
Agenter för att användarna skulle känna tillförlitlighet för den nya tekniken?

Svar:

Person A: Jag tycker att det skulle vara viktigt med utbildning om agenttekniken, så
att människor hinner bearbeta information innan själva införandet.

Person B: Det är viktigt att få förklaring till hur agenter fungerar, att det är människa
som styr den och inte tvärtom. Har man kontroll över agenten så tror jag att agenten
kan accepteras lättare. Agenten får inte på något sett vara överlägsen en människa.

Person C: Det är viktigt att få information om Intelligenta Agenter först. Man bör
förstå och tillgodogöra sig informationen innan man sätter i gång med användning.
Det är också av stor vikt att se fördelar med denna teknik.

Person D: Det är svårt att sätta sig in i hur agenten fungerar och vad den utför. Därför
är det nog viktigt att klargöra vilka arbetsuppgifter den kan utföra. Möjlighet till
support skall bör också finnas.

Person E: För det första skall man har gjort de uppgifterna som en agent förväntas
utföra. Om en användare känner att utförandet av de uppgifterna skulle underlättas
genom att använda agenter, så är det lätt att acceptera agenten. Om man däremot inte
har något större behov av agentens hjälp, så tror jag att den kommer att upplevas som
ytterligare ett onödigt program som måste användas.

Datamognaden spelar nog en stor roll i frågan om huruvida agenttekniken skall
accepteras eller inte. Man kan inte begära från användarna som inte har någon större
datorvana att de skall använda det här verktyget. Därför skall nog denna programvara
först användas av en grupp anställda, som kan sprida information vidare för att
tekniken så småningom skall förankras i verksamheten.

Person F: Då tror jag först att vinsten med Intelligenta Agenter bör formuleras, man
bör få samtliga berörda att fundera över varför är det viktigt med Intelligenta Agenter.
Människor bör inse vilken hjälp de kan få från agenter. Det bör påpekas att det inte
bara är en spännande innovation, utan en nyttig verktyg. Vi har en sådan kultur i
företaget att vi kräver förklaring till varför vi skall ha den här agenttekniken.
Dessutom tycker jag att vår generation skulle ha svårare att acceptera en dator som
skall agera som en social varelse.

Person G: Det är viktigt att betona att det är vi som styr agenten och inte tvärtom.

Person H: Jag tror att beteendemönster måste ändras, att man får in en rutin att
använda det verktyg. Det skulle ta tid för mig att vänja sig vid att få hjälp från en
agent. Det var likadant när vi under en period fick hjälp från en sekreterare, vars
uppgift var att bl a renskriva olika dokument på datorn. Jag tyckte att det var genant i
början att lämna över jobb till någon annan. Det är nog samma sak med agenten.

Person I: Först skulle jag vilja ha en presentation om vad agenten är för något och
vad dess syfte är samt vilka tjänster den skall tillhandahålla. Sedan tycker jag att
användarna bör även informeras om eventuella risker som användning av agenter kan
medföra. Användarna bör också veta lite om hur agenten fungerar. Slutligen är
säkerhetsbiten viktig, att beskriva att användaren är ansvarig för sin agent. Det skall
finnas klara riktlinjer för användning av agenter.
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Person J: Jag tror att det är viktigt att de berörda skall få veta vad det är, förstå vad
agenten gör samt vilka begränsningar den har. Vidare är det viktigt att veta hur
programmet skall användas. Det är också av stor vikt att involvera användare i
beslutsprocessen och ge de möjlighet att påverka. Kärnan till acceptans vid införandet
är information. Man använder inte något man inte förstår. Om informationen är
otillräcklig så finns det risk att användaren får en rädsla för den nya tekniken.

Person K: Vi är ganska kräsna användare, dvs vi sväljer inte saker och ting så lätt.
Om vi skulle införa Intelligenta Agenter, så skulle vi nog ha väldigt olika
förhållningssätt till den här tekniken. Jag skulle nog vara ganska dålig på att förmedla
tillit för denna programvara. Det skall ju finnas nytta med i den mening att
arbetsuppgifterna t ex skall utföras på ett enklare sätt och det skall gå fortare att utföra
dessa m h a agenter.

18. Skulle Du ställa dig positivt eller negativt inför införandet av ett sådant
verktyg som Intelligenta Agenter?

Svar:

Person A: Positivt – till passiva agenter!

Person B: Skulle jag se nytta med den teknik, så skulle jag ställa mig positivt.

Person C: Jag skulle nog vara positiv, om det skulle finnas möjlighet att variera
mellan att själv utföra uppgifter och låta agenten göra det. Det är bara lite
skrämmande med tanken att den sociala kontakten kanske skulle minska.

Person D: Jag tror att jag klarar mig bra utan agenter.

Person E: Jag skulle nog vara positiv.

Person F: Om jag får vara med och påverka vid införandet, samt fundera över inom
vilka områden skulle Intelligenta Agenter vara ett hjälpmedel, tror jag att jag skulle
vara positiv till det. Då skulle jag känna att jag är med i utveckling.

Person G: Jag kan inte förstå riktigt vad jag kan använda agenten till. Jag skulle hela
tiden tro att det finns en agent som övervakar vad jag gör.

Person H: Jag skulle vara positiv till allt man kan ha nytta av.

Person I: Ja skulle ställa mig positivt, men ändå med ganska många restriktioner.
Intelligenta Agenter får inte vara för självständiga, för så fort de förflyttar sig över
olika nätverk, så har man tappat kontrollen.

Person J: -----

Person K: Det kan finnas situationer då man kan ha nytta av agenter, men inte i alla
sammanhang.

19. Tror du att Intelligenta Agenter kommer att införas på Din arbetsplats under
de närmaste 5 åren?

Svar:

Person A: -----

Person B: Jag skulle nog tror att vi redan har någon form av agenter.
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Person C: Ja, det tror jag. Man känner sig pressad att hänga med den snabba IT -
utvecklingen.

Person D: Nej…Jag vet inte.

Person E: De finns ju redan.

Person F: Inte om det skall ske den ordinarie vägen. Men i och med att vi bedriver
olika projekt, som t ex InfoWill, som går ut på att hitta nya informationsvägar för
kommuninvånare, så skulle man kunna tänka sig att testa och se om den här nya
tekniken har något att bidra med i projektet.

Person G: Ja, jag tror att de finns redan.

Person H: Ja, allting utvecklas.

Person I: Ja, det tror jag nog.

Person J: ------

Person K: Jag tror att det kommer i olika sammanhang. Men jag hoppas att
valmöjligheter kommer att finnas att använda agenter eller låta bli.
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Bilaga 3

Sammanställning av intervju med Vigfus Omarsson

Allmänt
-----------------------------------------------------------------------------------------

1. Vilken befattning har du?

Svar:

Inom OZ hade jag befattningen 3D-grafiker, en av företagets ledande sådana. Jag
jobbade även med tester av nya system och ideer, och ganska nära med
programmerarna i många fall. Jag är nu student, men även frilansare åt bland andra
OZ.

2. Kan du berätta lite om din medverkan i OZ-projekt som gick ut på att skapa
en virituell värld?

• Vad var ditt bidrag till projektet?

• Vilka erfarenheter har du av projektet?

Svar:

Projektet där agenterna användes kallades för "OZ Virtual", ett system som närmast
kan jämföras med ett multi-user spel Quake, fast utan vapen, utan tävlan, utan ett rent
kommunikationsverktyg, modell Snowcrash. Det var ett tag sen, och på sin tid hade
OZ Virtual den mest avancerade tekniken i världen på detta område.

OZ-världarna befolkades av Agents, vilka var datorstyrda "användare som folk kunde
chatta med. Ursprungligen gjordes de framför allt som en FAQ, de svarade frågor om
navigation, chat, de olika världarna, och så vidare, förutom att de hade personligheter
som gjorde att de kunde var lite kul att snacka med också.

I en av de senare versionerna av OV, Ericssonworld, användes agenterna för att sprida
information om de olika produkter som skulle marknadsföras, och det verkade
fungera någorlunda bra. Min invändning mot det hela var att chat var mindre effektivt
än t ex HTML eller rent av en FAQ, men med ett interface med talat språk och talade
svar hade det fungerat riktigt bra, och detta kommer sannolikt att utföras när tekniken
tillåter det.

Mitt bidrag till projektet var att jag var med om att utforma det grafiskt. Jag byggde
inte världar, däremot byggde jag karaktärer man kunde styra och använda, och jag
gjorde även de rörelser de kunde utföra, som gång, viftande, hotfulla gester etc,
mycket m h a motion capture. De modeller jag gjorde användes bl a till
agentkaraktärer. I de fallen var mitt jobb att se till att agenten kunde uttrycka glädje,
missnöje, självbelåtenhet, frågande tonfall etc, rent grafiskt. Grafikens roll var att ge
personligheten en förankring, och således hade agenterna oftast ganska väl
definierade personligheter, där deras okunnighet om andra saker än deras specialitet
hade en anledning.
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3. Vilka kunskaper har du om Intelligenta Agenter?

Svar:

Vad som klassificeras som "intelligent agent" är jag inte säker på. T ex, är "Eliza" en
agent, eller är "Therapist" det? Jag tror inte det, de är gjorda för att emulera
intelligens, men har inga egna kunskaper och utför inga tjänster utom att försöka
dupera folk under turing-tester och underhålla folk.

Är OZ-agenterna IA? Jag tror det. De var uppbyggda runt en kunskapsbas. Denna bas
innehöll svar på frågor om olika saker beroende på uppgift, och själva agentens
uppgift var att ta reda på vad användaren ville, och ge ett svar. Förutom detta hade de
parametrar för att avgöra stämning, ton, etc, exempelvis gillade de inte att folk
använde snuskiga eller förnedrande ord. De vägrade dock aldrig hjälpa folk oavsett
vad som gått före, utan serverade alltid upp svar, hemsidor, videofiler, och annat som
hade med frågorna att göra.

Agenterna försökte aldrig lura folk att de förstod saker när de inte gjorde det (med ett
undantag,) och framstod således som relativt ointelligenta när man frågade om saker
som de inte hade information om "Enough of that, why don't you ask me about
Ericsson's line of phones instead?" En av agenterna, "Theresa" var en experimentell
agent med en väldefinierad personlighet och historia, och ett extra stort ordförråd för
konversation samt en kaxig attityd. Theresa kunde ibland lura folk att tro att hon var
verklig.

De IA som jag gissar att ditt jobb behandlar framför allt, är agenter för sökning,
filtrering av information och anpassning av information för användarens behov.
Sådana har jag hört en hel del om, för OZ levde på Internets trendighet och agenter
har alltid varit heta där. Överallt fanns planer på agenter som skulle kunna leta på
nätet, sammanfatta stora texter, avgöra om informationen var relevant, filtrera
nyheter, tablåer etc. Man ser dem lite överallt idag, även om den ultimata digitala
assistenten som serverar en allt man vill ha inte är här ännu.

En agent jag ofta använder är Altavista. Det är fortfarande svårt att avgöra hur "smart"
Altavista är, men den erbjuder t ex sökningar i frågeform och ett antal parametrar som
ger bra resultat när man lär sig använda dem. Dessutom översätter den sidor om man
behöver det (vilket jag har haft nytta av) och en hel del annat smått och gott.

En annan agent jag tycker är ganska lyckad är SJs nya tågtidsdator, som man styr
genom röstkommandon. Den är rå, ganska långsam och förutsägbar, men ger mig den
information jag vill ha, i en form jag är nöjd med, och jag behöver inte oroa mig för
att den döljer saker för mig.

Frågor rörande agenternas egenskaper
-----------------------------------------------------------------------------------------

4. Vilka externa egenskaper kan vara viktiga hos en agent i interaktion mellan
agenten och människa?

• Skall en agent vara utformad som en social varelse eller kanske gestalta
en sak eller något annat?
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• Vilka effekter tror Du kan uppstå beroende på agentens
utseende/beteende?

• Skall agentens utseende/beteende vara situationsberoende?

Svar:

För min del är det inte nödvändigtvis bättre att en agent har ett utseende eller en
personlighet med dagens teknologi. ”Gemgubben” i Word, och de olika karaktärer
man ser som hjälpverktyg lite varstans har jag inget emot rent principiellt. Så länge
personligheten inte är i vägen, och de fungerar som de ska, så är det okej.

Om man talade med datorn, något jag antar kommer att bli vanligt snart, då ser jag ett
en viss personlighet kan göra det hela roligare, så länge det inte slösar tid. Exempelvis
är uppläsning av något man kan se som text ineffektiv. Om datorn kunde utröna vilket
humör man var på och ta med det i räkningen, ser jag ett visst värde i det. En riktigt
väl fungerande tal - agent dröjer nog ett tag, men om de kan göras bra nog kommer de
att komma.

Faran med en situationsberoende agent som agerar olika i olika situationer, är att den
kanske inte klart berättar hur den arbetar, och ger information som kan feltolkas eller
som är ofullständig. Om SJ:s tågtidsagent exempelvis gav olika svar beroende på
röstläget hos den frågande, skulle man nog fråga sig om inte man missade något
genom att fråga på ett så stressigt sätt, och kanske skulle man ställa samma fråga igen
på ett lugnare sätt. Om en agent ska agera olika i olika situationer ska den göra det på
ett förutsägbart sätt och ge en chans att ta reda på hur den värderar olika situationer.

5. Vilka egenskaper hos en agent skulle kunna bidra till att agenten ger intryck
av pålitlighet?

Svar:

Pålitligheten hos en agent är givetvis det viktigaste av allt, och där tror jag Artificiell
Intelligens kommer att stöta på sitt största problem. Om jag anser att något är viktigt,
måste jag kunna lita på att agenten inte missar viktig data, och att den inte feltolkar
mina sökningar.

Altavista känns trygg för mig, för att den ger mig möjlighet att söka på en låg nivå
utifrån min egen kunskap om ämnet, inte bar i en titel eller ett ämnesord, utan i själva
dokumentet. Det gör att det inte krävs en så stor intelligens av agenten, utom
möjligtvis i ordningsföljden av de dokument jag får, men får jag 10.000 svar, vet jag
att agenten inte döljer något för mig. Jag kan läsa alla 10.000 om jag vill. Altavista
försöker inte fatta mina beslut för mig, något jag tycker är viktigt på vår nuvarande
teknologiska nivå. Senare kanske jag kan lita på mer "luddiga" system.

Förutsägbarhet är viktig för pålitlighet. Idag skulle jag bli misstänksam om en agent
svarade på två olika sätt på två för mig identiska frågor. Alla alternativ som ges bör
dokumenteras väl. Om en nyhetsagent frågar om jag är intresserad av politik skulle
jag inte våga svara nej idag. Den kunde ju hitta på att aldrig berätta för mig vilka nya
lagar som beslutats, vem som varit elak mot vem i Rosenbad, etc. Trots det är jag inte
särskilt intresserad av ämnet. Det innebär inte att jag inte vill veta vad som pågår. Om
agenten berättar exakt hur den tänker känns det tryggare för min del.
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Om en "naturlig" talstyrd agent, en personlig datoriserad betjänt, ska fungera för
något annat än nöje behöver vi nog mer datorkraft än vi har idag.

6. Hur kan en agent utformas med avseende på dessa egenskaper?

Svar:

Skulle jag utforma en agent idag, skulle jag framför allt se till att den spelade med
öppna kort. Den skulle berätta varför den gjorde det och det, och om den ställde en
fråga skulle den berätta varför den gjorde det. Jag skulle dock vilja ha möjligheten att
s a s "stänga motorhuven" när jag vet att den gör som jag vill. Ser jag att en agent
konsistent ger mig information jag tycker är bra och relevant, behöver jag inte veta
hur den gör det.

Om agenten sysslar med algoritmer långt utöver mänskligt förstånd, som grafisk
sortering och färgkodning av kopiösa mängder text efter ordförekomst,
meningsbyggnad etc, skulle jag se till att folk kunde läsa sig till principerna den
jobbade efter om de ville det. Om en agent har svagheter, vilket är helt naturligt, ska
det också redovisas. Om en agent sparar mig en massa jobb men inte är helt perfekt,
kan jag leva med det om jag vet dess svagheter. Om en agent som letar efter
berättelser efter vissa kriterier är det bra att den kan berätta saker som "jag antar att en
berättelse är en lämplig barnsaga om den innehåller prinsar, féer eller trollspön" eller
"jag antar att berättelser med, svordomar och verkliga personers namn inte är lämpliga
för små barn".

7. Anser Du att det finns vissa risker med agenttekniken? Om jag, vilka?

Svar:

Riskerna med agenttekniken just nu är väl att folk litar för blint på teknik de inte
förstår. Marknadsföringsfolk är inte bra på att berätta vilka problem en teknik har, och
detta kan leda till en del svårigheter när vanligt folk ska använda agenter. Alla har sett
2001 eller liknande skildringar av datorer, och det är inte säkert att alla förstår hur
svårt det är att få fram datorer som automatiskt fattar vad man menar.

En annan potentiell risk är när man bygger system som ingen förstår. Neurala nätverk
är ett exempel på en teknik som ingen förstår fullt ut, så sådant existerar. Säg att man
skapar agenter som har fri rörlighet på Internet och som utför operationer som går ut
på att skada varandra, para sig, byta information, eller annat, för att enligt en
darwinistisk modell få fram bättre agenter med bättre "gener" eller sökparametrar eller
något sånt. De lär inte bli självmedvetna som Skynet i T2, men riskfritt är det nog
inte.

Någon skulle också kunna bestämma sig för att skapa sabotageagenter, som t ex
mailavlyssnare eller -modifierare som är avsedda för att orsaka skada. Möjligen faller
detta utanför begreppet Intelligenta Agenter, men kan en teknik användas till något
gott, kan den nog användas till något ont också.

8. Vilka krav skulle Du ställa på en agent för att du skulle kunna få förtroende
för verktyg av detta slag och acceptera det?

Svar:

Om jag skall lita på en agent, kan man dra följande slutsatser av det jag skrivit ovan:
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� Den ska inte "lura" mig, utan spela med öppna kort.

� Vill den ha information av eller om mig ska den motivera detta.

� Den ska kunna ge mig lågnivåtillgång till dess tankeprocess om det är möjligt.

� Den ska inte filtrera bort information utan att jag kan ta reda på varför.

Altavista uppfyller dessa krav, på grund av sin enkelhet. OZ agenterna gör det till en
viss del, i den betydelse att när man vet hur de tänker kan man lätt få ur dem den
information de har.

Så ser min bild ut av framtida agent med talgränssnitt och kraftfull Artificiell
Intelligens:

� En sådan agent får helst aldrig avslöja sig som en maskin, upprepa sig i
onödan, eller ge svar i stil "syntax error". Gör den fel, ska den lära sig av det
och inte upprepa det.

� Den får gärna ha ett utseende, röst och en personlighet som jag väljer själv,
speciellt om den verkligen är avsedd att konversera med. Emulering av kända
karaktärer kunde vara intressant, speciellt kombinerade med passande
kunskapsbaser. (En Shakespeare som kan citera hela sin produktion, en
Einstein med all känd litteratur om relativitetsteorin i sig)

� Den ska inte låtsas vara smartare än den är. Frågar den mig något, ska den
minnas svaret i någon form. Den ska fråga om saker den inte förstår, eller
åtminstone inte dölja att den inte förstod.

9. Övriga kommentarer?

----------

Tack för din medverkan!


