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Sammanfattning 
Företagen börjar mer och mer använda sig av företagsportaler. Men företagsportalerna är 
dock inte optimerad idag, informationstillgängligheten skulle kunna gå att förbättra. Med 
informationstillgänglighet menar vi, i denna uppsats, att användaren ska få den informa-
tion som är relevant för honom/henne i rätt tid, kunna göra sökningar när han/hon behö-
ver få tag i information och få resultatet presenterat för honom/henne på bästa möjliga 
sätt. Han/hon ska även kunna få tag i information genom samarbete med andra använda-
re. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och skapa förståelse för vilka av de centrala egen-
skaperna i företagsportaler som tekniker ur artificiell intelligens kan tänkas användas, 
detta för att öka informationstillgängligheten i företagsportaler. 
 
Vi har intervjuat företag som har erfarenhet av företagsportaldesign och har börjat arbeta 
med artificiell intelligens som stöd till deras företagsportallösning. Frågorna som vi ställ-
de till företagen är grundade på de slutsatser vi dragit. Slutsatserna drog vi från teoristu-
dier av artificiell intelligens och företagsportaler, detta för att hitta delar i företagsportaler 
som kan stödjas av artificiell intelligens. I dag finns det inte någon teori som tar upp arti-
ficiell intelligens i kombination med företagsportaler. 
 
Det vi har kommit fram till i vår undersökning är att artificiell intelligens kan stödja före-
tagsportaler genom att öka informationstillgängligheten. Artificiell intelligens kan ge stöd 
åt användaren genom att intelligenta agenter kan uppdatera användarens profil utifrån 
hans/hennes beteende och kan därmed ge rätt, relevant samt uppdaterad information. In-
telligenta agenter körs i bakgrunden och när ny information finns tillgänglig hämtar agen-
ten det och presenterar det för honom/henne. Artificiella neurala nätverk kan öka infor-
mationstillgängligheten genom att ge möjligheter för den anställde att få ut information ur 
komplexa situationer och de kan även användas för strategiskt management och göra 
prognoser om framtiden. Sökning kan stödjas med hjälp av artificiell intelligens och detta 
ger bättre resultat från sökningen. Kommunikations- och samarbetsstöd finns, genom att 
användare som har liknande intressen kan paras ihop i virtuella samlingsställen.  
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Abstract 
Companies are starting to get more and more interest in the corporate portal. But the cor-
porate portal is not optimised today information availability could be improved. With in-
formation availability we mean, in this essay, that the user should get the information that 
is relevant for him in right time, and be able to do searches when he needs to obtain in-
formation and get the result presented to him in the best possible way. He should also be 
able to obtain information through co-operation with other users. 
 
The purpose of this essay is to examine and obtain understanding about which parts of 
the corporate portal that techniques from artificial intelligence could be used, this to in-
crease information availability in the corporate portal. 
 
We have interviewed companies that have experience with corporate portal design and 
that have started to work with artificial intelligence as support for the corporate portal. 
The question that we have asked the companies is based on the earlier conclusions. The 
conclusions where drawn from theory studies of artificial intelligence and the corporate 
portal, this to be able to find out what parts of the corporate portal that could be supported 
by artificial intelligence. Today there is no theory that merges artificial intelligence and 
corporate portal in one place. 
 
The conclusion from our study is that artificial intelligence can support the corporate por-
tal and increase the information availability. Artificial intelligence can give support to the 
user with intelligent agents that update the users profile based on his behaviour and is 
then able to give him right, relevant and updated information. Intelligent agents can run 
in the background and when new information is available the agent collects it and pre-
sents it for the user. Artificial neural networks can increase the information availability 
with giving the option for the user to get information from complex situations and it can 
also be used for strategic management and doing future predictions. Searching can be 
supported with artificial intelligence and this gives better results from the search. Com-
munication- and collaboration support is available to, user with similar interest can be 
connected in virtual communication places. 
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1 Inledning 
I detta kapitel ska vi ge en bakgrund till ämnesvalet, forskningsfråga och syfte beskrivs 
samt vilka avgränsningar vi gjort. I slutet av kapitlet ges en definition av de centrala be-
greppen följt av dispositionen för uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 
Företagsportaler är lösningen på intranätkaoset i organisationerna idag. Företagsportaler 
skapar ett centralt ”fönster” som presenterar information till användaren och en ”dörr” 
som användaren tillåts passera igenom för att nå andra destinationer (Collins, 2001). En 
portal är ett system som kan samla ihop på en och samma, personaliserad Webbsida, all 
information och arbetsverktyg som är relevant för användaren, samt tillhandahålla dyna-
miska applikationer som onlinerapporter, E-mail, schema, kalender och företagstjänster. 
Detta kombinerat med kollaborativa applikationer för att ge tillgång till företagets infor-
mation (Dias, 2001). Vi anser att företagsportaler främst är avsedd för att ge rätt informa-
tion till rätt person i rätt tid, detta för att hjälpa honom/henne att ta bra beslut i sitt dagliga 
arbete. Ainsbury säger att portaler har ett mål: att förbättra företagens produktivitet ge-
nom att ge anställda korrekt och uppdaterad information för att hjälpa dem att förbättra 
beslutstagandet (Ainsbury, 2002). 
 
I en tidigare studie vi genomfört (Knochenhauer och Överhem, 2002) fann vi vissa cen-
trala egenskaper som bör vara med i en företagsportal. Dessa är engångslogin, personali-
sering, rätt information till person i rätt tid, sökning, hjälp, navigering, applikationstill-
gänglighet och kollaboration. Tre av dessa egenskaper som vi då kom fram till har brister 
eller har möjligheter att förbättras. De tre egenskaperna vi talar om är rätt information till 
rätt person i rätt tid, sökmöjligheter och kollaboration. Med rätt information till rätt per-
son i rätt tid menas att en användare ska få information när han/hon behöver det och i rätt 
tid. Sökmöjligheter innebär att han/hon ska kunna söka med någon sökmotor för att få tag 
i information. Kollaboration är att användare ska kunna kommunicera med varandra på 
något sätt, exempelvis i ett chatrum och vid behov få kontakt med önskad person, detta 
för att få tag i information de behöver (Knochenhauer och Överhem 2002). Dessa tre de-
lar ger alltså information till användare på olika sätt. Dessa tre egenskaper samlar vi un-
der begreppet informationstillgänglighet. Informationstillgänglighet kan användas i andra 
sammanhang med en annan betydelse, men i denna uppsats gäller den definition som vi 
gett. Även enligt ledande företagsportalutvecklaren Jace Weiser (Yellowbrix) är informa-
tionstillgängligheten i företagsportalerna inte optimerad idag.  
 
I datatidningen Computer Sweden läste vi en artikel (Danielsson, 2002) som berättade 
om ett företag som börjat använda artificiell intelligens som stöd till företagsportaler. Mot 
bakgrund av denna artikel väcktes vårt intresse för att studera närmare hur artificiell intel-
ligens kan hantera de brister vi påpekat i vår tidigare studie av företagsportaler och om 
informationstillgängligheten därmed förbättras. En definition av artificiell intelligens 
finns i Turban och Aronsons bok, de menar att när intelligent uppförande ska definieras 
måste flera begåvningar tas i beräkningen: 
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• Lära sig och förstå utifrån upplevelser, se mönster från tidigare händelser för att 
kunna dra bättre slutsatser. 

 
• Förstå otydliga och motsägelsefulla meddelanden för att kunna se betydelsen av 

det. 
 

• Känna igen hur viktiga vissa element i en situation är för att kunna sortera ut de 
viktiga delarna ur en situation. 

 
• Svara snabbt och lyckat på nya situationer (anpassningsbar). 

 
• Kunna bemöta och om möjligt lösa komplexa problemsituationer.  

  
• Tänka och resonera, väga olika aspekter mot varandra för att kunna ta beslut 

(Turban och Aronson, 1998). 
 
Genom att införa artificiell intelligens i företagsportaler kan fördelar fås som kan ge bätt-
re informationstillgänglighet i företagsportaler. Fördelar som skulle kunna fås är att an-
vändaren kan få mer relevant information. Idag finns ingen teori som tar upp artificiell 
intelligens i samband med företagsportaler. 

1.2 Forskningsfråga 
Hur kan artificiell intelligens öka företagsportalers informationstillgänglighet? 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och skapa förståelse för vilka av de centrala egen-
skaperna i företagsportaler som tekniker ur artificiell intelligens kan tänkas användas, 
detta för att öka informationstillgängligheten i företagsportaler.  

1.4 Avgränsning 
Artificiell intelligensområdet är väldigt stort så undersökningen ska endast beröra de om-
råden inom artificiell intelligens som vi anser kan användas som stöd till företagsportaler 
och inte de andra delarna av artificiell intelligens. Vi ska inte fördjupa oss i de tekniska 
detaljerna som finns inom aktuellt artificiell intelligensområde, förutom de detaljer som 
måste vara med för att ge förståelse för området. 

1.5 Definitioner 
Här under ska vi kortfattat beskriva centrala begrepp i rapporten.  
 
Företagsportal: 
En portal är ett system som kan samla ihop på en och samma, personaliserad Webbsida, 
all information och arbetsverktyg som är relevant för portalanvändaren, samt tillhanda-
hålla dynamiska applikationer som onlinerapporter, e-mail, schema, kalender och före-
tags tjänster. Detta i kombination med kollaborativa applikationer för att ge tillgång till 
företagets information. 
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Informationstillgänglighet: 
Med informationstillgänglighet menar vi i denna uppsats att användaren ska få den in-
formation som är relevant för honom/henne i rätt tid, kunna göra sökningar när han/hon 
behöver få tag i information och få resultatet presenterat för honom/henne bästa möjliga 
sätt. Han/hon ska även kunna få tag i information genom samarbete med andra använda-
re. 
 
Artificiell intelligens: 
Turban och Aronson menar att när intelligent uppförande ska definieras måste flera be-
gåvningar tas med i beräkningen. Systemet ska kunna lära sig och förstå utifrån upplevel-
ser och se mönster från tidigare händelser för att kunna dra bättre slutsatser. Förstå otyd-
liga och motsägelsefulla meddelanden för att kunna se betydelsen av det samt känna igen 
hur viktiga vissa element i en situation är, för att kunna sortera ut de viktiga delarna ur en 
situation. Svara snabbt och lyckat på nya situationer är viktigt. Systemet bör kunna bemö-
ta och lösa komplexa problemsituationer samt tänka, resonera och väga olika aspekter 
mot varandra för att kunna ta beslut (Turban och Aronson, 1998). 
 
Intranät: 
Med intranät menar vi i denna rapport ett företagsnätverk som finns till för att anställda 
ska kunna dela information och resurser som finns inom företaget. 

1.6 Disposition 
Här ska vi beskriva strukturen för resten av uppsatsen. I kapitel 2 ska vi ta upp vilken me-
tod vi använder i undersökningen. Följande kapitel tar upp den teori som är relevant för 
undersökningen, de delar vi tar upp är artificiell intelligens, de två olika neurala nätver-
ken, intelligenta agenter och företagsportaler alltså i kapitel 3. Kapitlet avslutas med att 
visa hur artificiell intelligens kan stödja företagsportaler enligt författarna. Kapitel 4 tar 
upp den empiriska undersökningen och presentation av de företag vi har intervjuat. Vi 
kommer att analysera svaren vi fått in från empirin och diskutera dem i kapitel 5. I kapitel 
6 ska vi dra slutsatser. I sista kapitlet ska vi föra en avslutande diskussion samt ge tips om 
framtida studier. Efter det kommer en bilaga med de frågor som vi ställt till företagen. 
Sist i uppsatsen finns en ordlista som förklarar de begrepp som finns i uppsatsen. 
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2 Metod 
I detta kapitel ska vi visa vilken metod vi använt oss av, samt hur vi gått till väga under 
arbetets gång. Först ska vi beskriva vår undersökningsansats och sedan vår arbetsgång. 
Avslutningsvis diskuterar vi validitet och reliabilitet. 

2.1 Undersökningsansats 
Här under ska vi klargöra vår undersökningsansats. Vi börjar med att förklara positivis-
men och hermeneutik sedan beskrivs kvalitativ- och kvantitativ metod och vi avslutar 
med deduktivt- och induktivt angreppssätt. Under respektive rubrik förklaras och motive-
ras vårt val för studien. 

2.1.1 Positivism eller Hermeneutik 
Positivism bygger på absolut kunskap som ideal. Den syftar på användandet av positiv 
dvs. säker kunskap. Positivismen har generellt fått utstå kritik för att den skulle betona 
strikta regler på bekostnad av det nyfikna, kreativa upptäckandet. En, i strikt mening, po-
sitivistisk ansatts bygger på formell logik och fakta som är resultat av mätning.  Positi-
vismen beskriver och förklarar dvs. relativiserar kunskapen. I hermeneutiska och kritiska 
studier söks en helhetsförståelse, en insikt. Utredaren träder in i den statistiska analysens 
ställe. Hermeneutik betyder tolkningskonst eller tolkningslära. Ex en forskare förstår en 
annans persons handling. Forskaren ställer frågor och tar intryck av de svar han/hon får, 
det behöver inte bara vara frågan om en dialog med en fysisk person utan dialogen kan 
också ske med böcker, bilder, anteckningar och observationer etc. På grundval av dialo-
gens tolkning får forskaren en ökad förståelse. Det hermeneutiska tillvägagångssättet för-
utsätter att forskaren kan få en fullständig förståelse av händelseförloppet genom att tolka 
och till en meningsfull helhet sammanfoga det som finns i människors medvetande (Wie-
dersheim-Paul och Eriksson, 2001). 
 
Vi ska göra vår undersökning på ett tolkande och kritiskt sätt. Vi har förståelse för att oli-
ka personer har olika syn på samma sak därför söker vi flera källor till ny förståelse. Allt-
så följer vi det hermeneutiska tillvägagångssättet. 

2.1.2 Kvalitativ eller Kvantitativ 
En undersökning kan baseras antingen på kvalitativ och/eller kvantitativ metod. Kvalita-
tiva metoder handlar om att karaktärisera egenskaper eller framträdande drag och kvalité-
er hos ett fenomen. Ofta ställs dessa metoder i motsatts till kvantitativa metoder och mät-
ning spelar en underordnad roll i kvalitativa metoder. Enligt Repstad är det dock i stort 
sett omöjligt att genomföra en kvalitativ studie utan någon form av kvantifiering. I kvan-
titativa metoder används siffror och statistik för att beskriva hur vanlig en företeelse är 
och hur representativ materialet är i ett statistiskt sammanhang. Medan arbetsmaterialet i 
en kvantitativ undersökning handlar om tal och siffror, är det texten som är det centrala 
arbetsmaterialet i en kvalitativ undersökning. I en kvalitativ undersökning antecknar 
forskaren sina observationer, intervjuer och samtal. Dessa ligger sen till grund för den 
fortsatta analysen (Repstad, 1993). 
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I vår undersökning försöker vi få fram vilka egenskaper ur artificiell intelligens som kan 
användas som stöd till företagsportaler dvs. en kvalitativ undersökning. Svaren vi får är i 
textform och inte mätbara med siffror och statistik, även detta efter den kvalitativa ansat-
sen.     

2.1.3  Deduktiv, induktiv eller abduktiv 
Det finns två olika angreppssätt att använda sig av vid forskningsarbete, dessa är deduktiv 
och induktiv. Induktivt angreppssätt innebär att forskaren utgår från empiri och utvärde-
rar mot teori för att nå en slutsats. Deduktivt angreppssätt innebär att forskaren utgår från 
teorin och jämför med empirisk undersökning för att kunna dra slutsatser (Backman, 
1998). 
 
Ansatsen vi använder för vår studie är lik det abduktiva angreppssättet. Alvesson och 
Sköldberg (1994) hävdar att det är en lämplig ansats när man vill ha utgångspunkter både 
från empiriska data och teoretiska föreställningar. Det vill säga inte ren induktion eller 
deduktion. Ansatsen innebär en samsyn där det sker en växelverkan mellan teori och em-
piri utan någon ensidighet åt något håll. Detta kommer till uttryck genom att vi inför data-
insamlingen studerat litteratur i ämnet för att bekanta oss med området och kunna relatera 
empiriska upptäckter till överensstämmande teorier.  
 
Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) är ansatsen en kombination av dessa två men in-
nehåller även nya moment. Abduktionen utgår från empirisk data och innehåller samti-
digt teoretiska föreställningar. Ett exempel på detta är när en empirisk studie föregås av, 
eller kombineras med teoretiska studier.  
 
Vår undersökning är likt det abduktiva angreppssättet eftersom vi genomför teoretiska 
studier som skall användas för att kunna genomföra den empiriska undersökningen. Den-
na undersökning skall sedan analyseras tillbaka mot den teori som en gång initierade den 
empiriska undersökningen för att kunna dra slutsatser.  
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2.2 Arbetsgång 
Här ska vi visa hur vår arbetsgång har gått till: 
 

 
 

1. Studien började med att vi läste en artikel i Computer Sweden (Danielsson, 2002) 
som handlade om utvecklingen av företagsportaler. Det står att Computer Associ-
atives har börjat utveckla deras portallösning med stöd av artificiell intelligens.  

 
2. Det vi först gjorde var att ta fram teorier om företagsportaler.����I en tidigare genom-

förd studie (Knochenhauer och Överhem, 2002) fann vi vissa centrala egenskaper 
som bör vara med i en företagsportal. Av dessa egenskaper fann vi tre som har 
brister eller möjligheter att förbättras när det gäller informationstillgängligheten. 
De tre egenskaperna är rätt information till rätt person i rätt tid, sökning och kol-
laboration. Eftersom att vi i artikeln såg att AI hade börjat användas till företags-
portalen läste vi in oss på ämnet, detta för att kunna se hur AI skulle kunna stödja 
de tre egenskaperna som vi funnit. Sedan fördjupade vi oss i de delar ur artificiell 
intelligens vi såg kunde stödja företagsportaler. De delar vi valde var ANN och 
intelligenta agenter. 

 
3. Ämnet är så nytt att det idag inte finns någon teori som behandlar ämnena artifici-

ell intelligens och företagsportaler i kombination. Efter vi hade läst in oss på arti-
ficiell intelligens och företagsportaler drog vi slutsatser om vilka egenskaper som 

Artikel 

Teori 

Frågor 

Analys 

Empiri Slutsatser 

Slutsatser 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

6 
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kunde stödjas av ANN och intelligenta agenter och vi samlade dessa slutsatser 
under avsnittet 3.8, slutsatser – de delar i företagsportaler som AI kan ge stöd åt. 

 
4. Våra teoretiska slutsatser är också basen för frågor att använda i vår empiriska 

studie. Dessa finns redovisade i slutet av uppsatsen i Bilaga 1.    
 

5. Kraven vi ställde på företagen som skulle vara med i vår undersökning var att de 
har erfarenhet av företagsportaldesign och att de har börjat arbeta med artificiell 
intelligens. Vi sökte företag som motsvarade dessa krav genom att läsa artiklar 
och hemsidor. Sedan kontaktade vi dem med E-mail. För att få så tillförlitliga svar 
som möjligt vände vi oss till den mest kunniga inom artificiell intelligensområdet 
hos respektive företag. Genom att intervjua de s.k. artificiell intelligensexperterna 
förväntade vi oss att få djupare svar och i termer som kunde hittas i vår artificiella 
intelligenslitteratur. Om vi hade intervjuat de som inte hade kunskap inom artifi-
ciell intelligens skulle chansen ha varit mycket större att vi fick svar som vi inte 
skulle kunna härleda till artificiell intelligens och då inte heller dra slutsatser. 

 
Intervjuerna gjordes genom E-mail. E-mail är kanske inte det bästa sättet att göra 
intervjuer på, det hade varit bättre med personlig intervju eller intervju över tele-
fon. Det var dock inte möjligt i vår studie att göra intervjuerna med något annat 
medium än E-mail på grund av avståndet till respondenterna och att de hade väl-
digt lite tid över för att göra intervjuer. I detta sammanhang passade E-mail bra 
för att han/hon kunde svara när ledig tid fanns. De kunde även ta hjälp av sina 
kollegor om de behövde. De svar som inte var fullständiga eller otydliga på något 
sätt följde vi upp med fler frågor för att reda upp eventuella problem.  
                                                                        
I empirin samlar vi de svar som företagen gav oss på frågorna. 

 
6. I analysen analyserade vi de empiriska undersökningarna som vi gjort och jämfö-

ra dem mot slutsatserna som vi presenterat i teorikapitlet. I analysen såg vi om fö-
retagen använde sig av något AI-stöd i deras portallösningar när det gäller infor-
mationstillgänglighet. 

 
7. Utifrån analysen drog vi slutsatser om hur AI kan förbättra informationstillgäng-

ligheten hos företagsportaler. 

2.3 Validitet och reliabilitet 
Med validitet menas att forskaren verkligen mäter det han/hon säger sig ska mäta (Lun-
dahl, 1982). För att nå en hög validitet har vi med syftet och forskningsfråga som bas 
sammanställt teori från olika källor och undersökt så att de säger samma sak. Med denna 
teori som grund har vi skapat frågor till företagen. Dessa frågor är gjorda så att företagen 
inte ska veta vad vi är ute efter, dvs. inga ledande frågor. Om vi ställer ledande frågor så 
kan företagen svara av eget intresse vilket försämrar validiteten.  
 
Enligt Yin innebär reliabilitet att om en senare undersökning görs som följer exakt sam-
ma procedurer som beskriven av tidigare undersökare så ska han/hon komma fram till 
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samma slutsatser (Yin, 1984). Vi strävar efter att nå så hög reliabilitet som möjligt genom 
att vi endast ska intervjua företag som har erfarenhet av företagsportaldesign och artifici-
ell intelligens. Vår arbetsgång finns med i uppsatsen och intervjufrågorna som vi har an-
vänt finns med som bilaga, detta förstärker reliabiliteten eftersom det förenklar möjlighe-
terna att göra en liknande studie. Vi är dock medvetna om att kopiera en kvalitativ studie 
är i stort sett omöjligt, men vi har gjort vårt bästa för nå så hög reliabilitet som möjligt 
och då möjliggöra en liknande studie. 
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3 Teori 
Vi börjar teoriavsnittet med att beskriva artificiell intelligens. Efter det går vi in på delar 
ur artificiell intelligens och börjar då med att beskriva de neurala nätverken följt av intel-
ligenta agenter. Det är viktigt att förstå betydelsen av de olika teknologierna och de be-
grepp som används inom artificiell intelligens för att sedan kunna se vilka delar som kan 
stödja företagsportaler. Vi ska sen ge en kort sammanfattning av portalers historia och 
utveckling. Vidare fördjupar vi oss i företagsportaler och dess egenskaper. När vi hittar 
delar i företagsportaler som vi ser har brister eller har möjligheter för att göras bättre 
skriver vi det. Avslutningsvis visar vi de slutsatser vi dragit, de beskriver hur artificiell 
intelligens kan stödja och öka informationstillgängligheten i företagsportaler.  

3.1 Historien bakom Artificiell intelligens (AI) 
De första av många steg mot Artificiell intelligens togs för många år sedan av Aristoteles 
(384-322 Före Kristus) när han försökte förklara vissa stilar av deduktivt tänkande som 
han kallade syllogism. Den första moderna artikeln i ämnet gjordes av Alan Turing 1950 
och handlade om möjligheten att kunna mekanisera den mänskliga intelligensen. Spel-
marknaden är ett område där stor framgång i att lösa spelproblem har skett. 1997 slog ett 
IBM program (Deep Blue) den regerande världsmästaren i schack. Detta gjordes möjligt 
med hjälp av högt utvecklade sökalgoritmer, höghastighetsdatorer och en specifikt utfor-
mad hårdvara för schack. Under 70-talet gjordes projekt för att göra språkförståelsesy-
stem. LUNAR-systemet utvecklades av William Woods och kunde svara på talad engels-
ka angående ämnet: stensamlingar samlade på månen. Nu finns flertalet språkförståelse-
program, men deras kunskapsområde är begränsat. De är endast specialiserade på vissa 
områden och är begränsade till vissa vokabulär (Nilsson, 1998). 

3.2 Artificiell intelligens 
Vi börjar med att beskriva vad AI är. De flesta experter är eniga om att AI har två grund-
idéer. Först involverar det att studera tankeprocessen i den mänskliga hjärnan (för att för-
stå vad intelligens är), det andra är att visa hur processen ska kunna presenteras med hjälp 
av en maskin (datorer och robotar). AI är att en dator uppför sig så likt människan som 
möjligt, på ett intelligent sätt när det gäller resonering och slutledningsförmåga (Turban 
och Aronson, 1998). Negnevistsky definierar intelligens på följande sätt: för att kunna 
tänka måste någon eller något ha en hjärna eller med andra ord ha ett organ som gör det 
möjligt för någon eller något att lära sig, förstå saker, lösa problem och ta beslut (Negne-
vistsky, 2002).  
 
Turban och Aronson visar på tre mål för AI: 
 

• Att göra maskiner smartare för att kunna ge bättre stöd (primärt mål). 
• Förstå vad intelligens är. 
• Göra maskiner mer användbara för människan. 

 
Turban och Aronson menar att när intelligent uppförande ska definieras måste flera be-
gåvningar tas i beräkningen. Systemet måste kunna: 
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• Lära sig och förstå utifrån upplevelser, se mönster från tidigare händelser för att 
kunna dra bättre slutsatser. 

 
• Förstå otydliga och motsägelsefulla meddelanden för att kunna se betydelsen av 

det. 
 

• Känna igen hur viktiga vissa element i en situation är för att kunna sortera ut de 
viktiga delarna ur en situation. 

 
• Svara snabbt och lyckat på nya situationer (anpassningsbar). 

 
• Kunna bemöta och om möjligt lösa komplexa problemsituationer.  

  
• Tänka och resonera, väga olika aspekter mot varandra för att kunna ta beslut 

 
Även om AI: s ultimata mål är att bygga maskiner som härmar den mänskliga intelligen-
sen så har dagens kommersiella AI produkter svårt att uppvisa de faktorer som är uppräk-
nade ovanför. Men AI produkterna utvecklas ständigt och de ökar produktiviteten och 
kvalitén genom att automatisera mängder av frågor som kräver mänsklig intelligens 
(Turban och Aronson, 1998).  Enligt Nilsson har det producerats några praktiskt använd-
bara AI system, trots detta är de generellt sett långt ifrån att kunna uppnå sitt mål att imi-
tera mänsklig intelligens (Nilsson, 1998).   
 
Här under ska vi berätta om hur artificiell intelligens fungerar och vilka delar som är spe-
cifika för artificiell intelligens. Vidare beskriver vi skillnaden mellan mänsklig och artifi-
ciell intelligens, fördelar respektive nackdelar med båda intelligenserna, detta för att be-
lysa olikheterna. 
 
Enligt Turban och Aronson finns definitioner och kännetecken av hur AI fungerar. Här 
förklaras begreppen symbolisk processande, heuristik, mönsterigenkänning och slutsats-
dragning. 
 

• Symbolisk processande 
När mänskliga experter löser problem, speciellt de typer som anses lämpliga för AI 
gör de det genom att lösa ekvationer eller laborera med matematisk datorisering. 
Istället för att göra detta använder sig AI av symboler för att representera problem-
koncept och tillföra olika strategier och regler till att manipulera dessa koncept. I AI 
jargongen är symbolen en sträng av tecken som står för några ”riktiga världen” kon-
cept. Här är några exempel på symboler: (Produkt, Choklad). Dessa symboler kan 
kombineras för att uttrycka meningsfulla relationer. När dessa relationer är uttryckt i 
ett AI program kallas de symbolstruktur. Exempel på symbolstrukturer är: tra-
sig(produkt) eller smakar_gott(choklad). Dessa strukturer kan betyda: denna produkt 
är trasig och choklad smakar gott. För att lösa ett problem manipulerar ett AI program 
dessa symboler. Valet, formen och tolkningen av de symboler som används blir väl-
digt viktigt. 
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Symbolisk processande är ett viktigt kännetecken av artificiell intelligens. Datorer var 
ursprungligen designade för att behandla nummer. Men, människor tenderar att tänka 
symboliskt, vår intelligens ser ut att basera sig på att mental möjlighet att manipulera 
symboler mer än nummer. Med detta menas inte att AI endast använder sig av sym-
boler utan AI använder sig även av matematik, men tyngdpunkten ligger i att använda 
symboler. En algoritm är en stegvis procedur som har ett väl definierat start och stop 
och den garanterar att nå en lösning på ett specifikt problem. De flesta dataarkitektu-
rer använder sig av denna stegvisa procedur. En människas tankeprocess är ofta icke 
algoritmisk, med andra ord, våra mentala modeller innehåller mer än bara stegvis 
procedur (Turban och Aronson, 1998). 

 
• Heuristik      
Heuristik är en viktig komponent i många datorprogram som utvecklats eller inspire-
rats av forskningen inom artificiell intelligens. I ett schackprogram används heuristik 
för att peka ut drag som kan antas leda till vinst, i ett program som löser matematiska 
integraler används det för att välja lovande integrationsmetoder. Det systematiska 
studiet av heuristik som kunskapsområde har framför allt skett på senare tid inom ma-
tematik, vetenskapsteori och datavetenskap. Inom vetenskapsteorin har bl.a. studier 
om användningen av analogier och modeller som stöd för hypotesbildning gjorts. 
Inom datavetenskapen har de sedan starten för AI-området studerat heuristik (ibid).  
 
Människor använder sig av heuristik, omedvetet eller inte, för att ta beslut. Genom att 
använda heuristik behövs inte samma problem analyseras flera gånger. Många AI-
metoder använder sig av någon sort av sökmekanism. Heuristik används ofta för att 
begränsa sökningar och för att fokusera på de mest sannolika möjligheterna för att nå 
så bra resultat som möjligt (Turban och Aronson, 1998). 

 
• Mönsterigenkänning  
Följande är en definition på mönsterigenkänningstekniken: AI arbetar med att analy-
sera stora mängder data för att hitta mönster och kännetecken i situationer vars regler 
inte är kända (ibid). 
 
• Dra slutsatser 
AI försöker få maskiner att kunna resonera. Med att kunna resonera menas att datorn 
ska kunna dra slutsatser genom att titta på fakta och regler samt använda sig av heu-
ristik eller andra sökmöjligheter. AI är unik till skillnad mot traditionella datortekni-
ker för att den använder sig av mönsterigenkänning när den försöker att dra slutsatser 
(ibid). 

3.2.1 Test för intelligens 
Ett intressant test som designades för att bestämma om en dator uppvisar intelligens gjor-
des av Alan Turing och kallas därför Turing Test. Testet innebär att om en människa inte 
kan skilja ett systems beteende, t.ex. en schackspelande dators drag, från det som en 
människa uppvisar, så anses systemet vara intelligent (Turing, 1963).   
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3.2.2 Artificiell intelligens gentemot naturlig intelligens 
För att kunna se potentiella värden med att använda AI kan den jämföra den med naturlig, 
eller mänsklig intelligens. Enligt Kaplan har AI flera viktiga kommersiella fördelar: 
 

• AI är mer permanent 
Naturlig intelligens är lättare förstörbar genom att anställda kan byta arbetsplats eller 
glömma bort information. Men när det gäller AI är informationen permanent så länge 
datasystemet används och programmet inte förändras 
 
• AI möjliggör informationsöverföring 
När information ska överföras mellan människor tappas ofta bort delar på vägen. När 
kunskap lagras i ett datasystem kan det kopieras och lätt skickas till andra datorer 
utan att tappa någonting på vägen (Kaplan, 1984). Vi är medvetna om att kunskap 
inte kan finnas i ett datorsystem utan bara i människans hjärna, men inom AI används 
begreppet kunskap ändå så vi väljer att använda det i uppsatsen i kombination med 
AI. 

 
• AI kan vara billigare än naturlig intelligens 
Det finns många orsaker till att det ofta är billigare att köpa datatjänster än att låta 
mänsklig kraft att utföra samma uppgift. 

 
• AI kan bli dokumenterad 
Beslut som är tagna av en dator är lätta att dokumentera, genom att spåra aktiviteterna 
i systemet. Naturlig intelligens är svår att avbilda. Människan kan ändra sitt beslut 
samma dag som han/hon tagit det eller inte komma ihåg att han/hon har tagit ett be-
slut vid ett tidigare tillfälle (Kaplan, 1984). 
 

Enligt Turban och Aronson  har Naturlig intelligens fördelar mot AI, några är: 
 

• Naturlig intelligens är kreativ 
Medan AI är oinspirerat. Möjligheten att skaffa sig kunskap är ett arv för människor, 
men för AI måste den anpassade kunskapen byggas in ett bra konstruerat system. 
 
• Naturlig intelligens 
Gör det möjligt för människor att tjäna från och använda upplevd kunskap direkt. De 
flesta AI system måste arbeta med symbolindata och representation. 
 
• Mänsklig slutledningsförmåga 
Den kanske viktigaste skillnaden är att mänskliga slutledningsförmågan kan användas 
i många olika sammanhang av upplevelser. AI system försöker dock att ha en träff-
bild så nära verkligheten som möjligt. 

 
Datorer kan användas för att samla information om objekt, händelser eller processer och 
datorer kan bearbeta stora mängder av information mer effektivt än människor kan. Män-
niskor gör vissa saker instinktivt som har varit väldigt svårt att programmera in i en dator. 
De känner igen relationer mellan saker, de känner kvalitet och de känner igen mönster 



AI som stöd åt företagsportaler 

 13 

som förklarar hur olika saker hör ihop. T.ex. är tidningsfotografier en enkel samling av 
minutpunkter. Trots att de endast är punkter kan människan utan några stora problem 
identifiera mönster som vissa ansikten och andra objekt i dessa foton. Om datorer ska bli 
smartare måste de lära sig att känna igen relationer och mönster som är så naturligt för 
människor. Fördelarna med AI är att de medför signifikanta förbättringar i produktivitet 
och kvalité (Turban och Aronson, 1998). 

3.2.3 Användning av kunskap inom AI 
De stora särdragen som skiljer mellan AI och andra datorbaserade informationssystem är 
att AI: s tonvikt är kunskapshantering (mer än data och informationshantering). En dator 
kan inte ha en mångfald av upplevelser eller studier och inte heller lära sig som den 
mänskliga hjärnan kan. Den kan använda kunskap som mänskliga experter har gett den. 
Sådan kunskap innehåller fakta, koncept, teorier, heuristiska metoder, procedurer och re-
lationer. Kunskap är också information som har blivit organiserad och analyserad för att 
göras förståelig och applicerbar till problemlösning eller beslutstaganden. Samlingen av 
kunskapen som är relaterad till ett problem används i ett AI-system organiserat tillsam-
mans och är då kallad en kunskapsbas. De flesta kunskapsbaser är begränsade genom att 
de fokuserar på ett specifikt, liknande ämne inom samma domän. När väl en kunskapsbas 
är byggd används AI-tekniker för att ge datorn slutsatsmöjligheter baserad på de fakta 
och relationer kopplade inom kunskapsbasen. Med hjälp av en kunskapsbas och möjlig-
het att kunna dra slutsatser kan datorn användas som problemlösare och beslutstagare. 
Genom att söka i kunskapsbasen efter relevanta fakta och relationer kan datorn dra en 
eller flera slutsatser för ett givet problem. Datorns kunskapsbas och slutledningsmöjlighe-
ter stödjer främst människor som inte är specialister till skillnad från ett beslutsstödjande 
system som främst stödjer specialister (ibid). 

3.2.4 Hur AI skiljer sig från traditionell datorbehandling 
Traditionella dataprogram är baserade på algoritmer som är klart definierade och stegvisa 
procedurer för att kunna lösa problem. Det kan vara matematiska formler eller sekventiel-
la procedurer som leder till lösningar. Algoritmerna är konverterade till ett datorprogram 
som ger datorn exakta instruktioner för vilka operationer som ska utföras. Algoritmen 
använder sig av data, t.ex. nummer, bokstäver eller ord för att kunna lösa ett problem.   
 
AI-mjukvaror är baserade på symbolisk representation och manipulation. I AI är en sym-
bol en bokstav, ord eller nummer för att representera objekt, processer och deras relatio-
ner. Objekt kan vara personer, saker, idéer, koncept, uttalade fakta eller händelser. Ge-
nom att använda symboler är det möjligt att skapa en kunskapsbas med uttalade fakta och 
koncept och förhållandet mellan dessa. Det finns olika processer för att manipulera sym-
bolerna för att generera råd eller rekommendationer för hur problem kan lösas. När väl en 
kunskapsbas är konstruerad måste det utvecklas en manual för att visa hur den kan an-
vända den för att lösa problem. De vanligaste metoder för hur AI använder sig av kun-
skapsbasen är sökning och mönsterigenkänning. AI-mjukvaran fungerar så att den får en 
startinformation och söker igenom kunskapsbasen efter mönster eller förhållanden. Den 
söker igenom basen för att hitta svar på de kriterier som satts för att kunna lösa ett pro-
blem. Datorn letar tills den hittar det bästa svaret, baserat på den kunskap den har. Även 
inom AI används algoritmer, men då för att utföra sökprocesser (ibid).  
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3.3 Neurala nätverk  
Den största teknologin som används inom artificiell intelligens är artificiella neurala nät-
verk (ANN). Här ska vi förklara hur det fungerar och hur det skiljer sig mot det biologis-
ka neurala nätverket. Vi förklarar ANN för att vi ser delar inom det som skulle kunna an-
vändas som stöd åt företagsportaler.   
 
Många företag använder sig av den ännu utvecklande teknologin artificiella neurala nät-
verk i ett försök att automatisera komplexa beslutstaganden. En stor fördel med teknolo-
gin är att den kan lära sig av tidigare erfarenheter och kan förbättra sin egen prestations-
förmåga. ANN är en teknologi i en familj som kallas maskininlärning. Maskininlärning 
skiljer sig från vanlig problemlösningstekniker på följande sätt: automatiserad problem-
lösning har varit ett mål långt innan datorn var uppfunnen. När problem är komplexa kan 
de inte lösas av de standardsystem som finns utan nu behövs det tilläggskunskap. Sådan 
kunskap kan exempelvis ges av expertsystem. För ännu mer komplexa situationer eller 
när det är svårt eller för dyrt att förvärva den kunskap som behövs används en annan me-
tod som kallas maskininlärning. Inom maskininlärning är ANN datorbehandling den mest 
använda teknologin. Maskininlärning är en samling av flertalet metoder som har som mål 
att lära maskiner att lösa problem eller att stödja vid beslutstaganden genom att tillföra 
historiska fall. Detta mål är inte enkelt. Ett problem är att det finns många modeller för 
inlärning. Ibland är det svårt att få inlärningsmodellen att passa till den typ av problem 
som ska lösas. Maskininlärning räknas som en del av AI (Turban och Aronson, 1998). 

3.3.1 Inlärning 
På senare tid har ANN blivit mer använt inom beslutstöd.  De flesta beslutsstödsforskare 
kände från början att det var viktigt att koncentrera sig på hur de kunde få ett datorpro-
gram att visa intelligens före de började fundera på hur programmet skulle kunna lära för 
att förbättra sin egen prestation. Tidiga exempel på maskininlärning var schackprogram-
men som förbättrade sitt spel med inlärning. Inlärning fås genom analogier, upptäckande, 
speciella procedurer och genom att observera och analysera exempel. Inlärning kan för-
bättra prestation hos AI-produkter såsom expertsystem och robotik. Inlärning är ett stöd-
område till AI för att den undersöker de grundläggande principerna som ligger bakom AI.  
 
Många olika maskininlärningsmetoder och algoritmer har utvecklats, neural datorbehand-
ling, induktiv inlärning, case-based resonering och analogisk resonering, genetiska algo-
ritmer, statistiska metoder och förklarandebaserad inlärning (Turban och Aronson, 1998). 
De mest populära angreppssätten enligt Negnevitsky till maskininlärning är ANN och 
genetiska algoritmer, där ANN är den dominerande. Dessa ANN lär sig av erfarenhet, 
utifrån exempel och genom analogier (Negnevitsky, 2002).  

3.3.2 Neural datorbehandling 
Under de senaste fyra årtionden har AI-området nått stora framgångar med att automati-
sera mänskligt resonemang. Men AI-verktygen har varit begränsade till sekventiell bear-
betning och bara en begränsad representation av kunskap och logik. Ett annat angrepps-
sätt till intelligenta system innefattar datorkonstruktioner med arkitektur och bearbet-
ningsförmågor som imiterar vissa bestämda bearbetningsprocesser i den mänskliga hjär-
nan. Resultatet är kunskapsrepresentationer baserad på massiva parallella bearbetningar, 
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snabb upptagning av stora mängder av information, och möjligheten att känna igen möns-
ter baserade på historiska fall. Denna teknologi som försöker nå dessa resultat kallas för 
neural datorbehandling, eller ANN. ANN är en informationsbearbetande teknologi inspi-
rerad av studien om hjärnan och nervsystemet. Intresset för detta område väcktes för att 
behovet av hjärnlik informationsbearbetning, framgångar inom datorteknologin, samt 
framgång i neurovetenskapen emot bättre förståelse för mekanismerna i hjärnan (Turban 
och Aronson, 1998). 

3.3.3 Det biologiska neurala nätverket 
Den mänskliga hjärnan består av speciella celler kallade neuroner. Dessa celler är speci-
ella för att de inte dör när en människa blir skadad, alla andra celler reproducerar sig själv 
för att sedan dö och ersättas av den reproducerade cellen. Detta fenomen kan förklara 
varför vi behåller information. Det möjliga antalet neuroner i hjärnan är 50 till 150 mil-
jarder och det finns uppemot 100 olika typer av neuroner.  Neuroner delas in i grupper 
kallade nätverk och varje nätverk innehåller flera tusen neuroner som är starkt kopplade 
till varandra. Således kan hjärnan ses som en samling neurala nätverk. Möjligheten att 
lära och reagera mot förändringar i vår miljö kräver intelligens. Tänkande och intelligent 
beteende styrs av hjärnan och det centrala nervsystemet. De som får en hjärnskada får 
exempelvis problem med inlärning och förmåga att reagera på förändringar i miljön. Men 
oskadade delar av hjärnan kan dock kompensera med ny inlärning (ibid). En neuron be-
står av en cellkropp soma, några fibrer s.k. dendriter och en längre fiber axon. Dendriter 
håller till runt soma och axonen har kontakt med andra soma och dendriter hos andra neu-
roner. Signaler mellan dem skickas med elektrokemiska reaktioner. Neuronen kan bygga 
ut nya kopplingar med andra neuroner. Hela samlingar av neuroner kan ibland flyttas från 
ett ställe till ett annat. Dessa mekanismer ger grunden för inlärning i hjärnan (Negnevits-
ky, 2002). Cellerna i nätverket består av en nukleon i centrum av cellen, dendriter ger in-
put till cellen. Axoner är cellens utdata som skickar signaler genom axonterminaler till de 
andra cellerna. Dessa axoner kopplas ihop med dendriterna hos den andra cellen. Signaler 
kan skickas oförändrade eller så kan de ändras av synapser. En synaps kan öka eller 
minska styrkan av kopplingen och orsaka excitation eller hämning av följande neuron 
(Turban och Aronson, 1998). 
 



AI som stöd åt företagsportaler 

 16 

 
Figur 1.Neuron, en neuronen består av cellkropp(soma), axon(cellens utdata) och dendrit(indata) 

3.3.4 Artificiella neurala nätverk (ANN)  
Ett artificiellt neuralt nätverk är en modell som försöker efterlikna ett biologiskt neuralt 
nätverk. Koncepten från dem används för att implementera mjukvarasimuleringar av de 
massiva parallella processer som involverar bearbetande element, artificiella neuroner, 
ihopkopplade i en nätverksarkitektur. De indata den artificiella neuronen får är analog 
med de elektrokemiska impulser som dendriterna i en biologisk neuron får från andra 
neuroner. Utdata från den artificiella neuronen motsvarar den signalen som fås i de biolo-
giska neuronerna som sänds över en axon. Dessa artificiella signaler kan ändras på sam-
ma sätt som den fysiska förändras i synapsen. Det är viktigt att förstå att de ANN från 
början var till för att förstå och modellera den mänskliga hjärnans aktiviteter. Men den 
mänskliga hjärnan är så komplex att den inte går att fånga i en modell. Trots omfattande 
forskning i neurobiologi och psykologi återstår många viktiga frågor om hur hjärnan och 
sinnet fungerar. Det är en orsak varför forskare säger att neurala datamodeller inte är nära 
det biologiska systemet. Men trots detta så har forskning inom ANN gett intressanta och 
användbara system som lånar några drag från de biologiska systemet (ibid). 
 
Relationen mellan biologiskt neurellt nätverk och ANN: 
 
Biologiska   Artificiella 
 
Soma    Nod 
Dendriter   Indata 
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Axon    Utdata 
Synaps    Vikt 
Många Neuroner  Få neuroner  

3.3.5 Delarna och strukturen i det artificiella neurala nätverket 
Ett nätverk består av bearbetande element organiserade i olika sätt för att forma nätver-
kets struktur. Ett ANN består av artificiella neuroner som är de bearbetande elementen. 
Varje neuron får en mängd indata som den bearbetar och sen ger den ett utdata. Utdata 
som fås kan vara den slutliga produkten eller så kan det vara indata till en annan neuron. 
Ett ANN kan organiseras på en hel del olika sätt precis som med det biologiska nätverket 
dvs. neuronerna kan vara ihopkopplade på olika sätt, således finns det en mängd olika 
konfigurationer för ANN. När ANN bearbetar information så sker det parallellt i alla be-
arbetande element precis som i det biologiska nätverket och till skillnad mot traditionell 
seriell bearbetning i vanliga datorprogram (Turban och Aronson, 1998). 

3.3.6 Informationsbearbetning i nätverket 
Så fort strukturen för nätverket är bestämd så kan information börja bearbetas: 
 
Indata 
Varje indata motsvarar ett attribut som exempelvis i bankvärlden där det kan vara en lån-
tagarens inkomst eller ålder. Det kan vara olika typer av data såsom text, bild och ljud, 
alla kan de användas som indata till nätverket. 
 
Utdata 
Utdata från nätverket är en lösning på ett problem, som t.ex. ett fall med låneansökan hos 
en bank kan det vara ja eller nej som är utdata. 
 
Vikt 
Ett nyckelelement i ANN är dess vikt. Vikten beskriver dess relativa styrka för varje in-
data till ett visst bearbetande element. Vikter är centrala i ANN, det är genom upprepande 
förbättringar av vikterna som nätverket lär sig. 
 
Summeringsfunktion 
Summeringsfunktionen hittar den viktade summan från alla indataelement genom att söka 
varje bearbetande element. En summeringsfunktion multiplicerar varje indatas värde med 
dens vikt och lägger sedan ihop dem till en viktad summa. 
 
Transformeringsfunktion 
Summeringsfunktionen beräknar den interna stimuleringen eller aktiveringsnivå hos neu-
ronen. Baserat på denna nivå så kan neuronen ge eller inte ge utdata (ibid). 
 
Gurney säger att tyngdpunkten läggs på att lära från erfarenhet, hjärnans neuroner kan 
förändra sig efter erfarenhet, i AI görs detta med s.k. viktade värden. Målet är att nätver-
ket ska ha ett beteende som svarar på samma sätt som önskat mål (Gurney, 1997). Turban 
och Aronson menar även att ett ANN lär sig från dess erfarenhet. ANN lär sig genom att 
den börjar med att sätta vikterna antingen från några regler eller på måfå.  Skillnaden 
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mellan de aktuella utdata och de önskade utdata för en given sats av indata kallas delta. 
Målet är att minimera delta. Detta görs genom att ändra vikterna och nyckeln är att ändra 
vikterna åt rätt håll, som då reducerar delta. Informationsbearbetning inom ett ANN för-
söker att känna igen mönster av aktiviteter (mönsterigenkänning) (Turban och Aronson, 
1998). 

3.3.7 Fördelar med ett artificiellt neuralt nätverk (ANN) 
Turban och Aronson säger att värdet av ANN teknologi inkluderar dess användbarhet för 
mönsterigenkänning, inlärning, klassificering, generalisering och abstraktion, samt tolk-
ning av ofullständiga och otydliga indata (ibid). Negnevitsky menar även att ANN står 
för en grupp av mycket kraftfulla generella verktyg som lyckosamt har applicerats till 
förutsägning, klassificering och klustring av problem. Användningsområden för dessa 
ANN ökar för varje dag. Populariteten för ANN baseras på deras märkbara mångsidighet, 
möjligheten att både hantera binär och kontinuerlig data och ge bra resultat i komplexa 
områden. När utdata är kontinuerlig kan nätverket möta förutsägande problem, när utdata 
är binär kan ANN funka som en klassificerare (Negnevitsky, 2002).  
 
ANN har potentialen att ge några av de mänskliga kännetecknen för problemlösning som 
är svåra att simulera genom de logiska och analytiska teknologierna som används av ex-
pertsystem och standardmjukvarateknologi. Som exempel så kan ANN analysera stora 
mängder data för att bygga upp ett mönster och kännetecken i situationer vars regler inte 
är kända. ANN kan användas för finansiella applikationer som exempelvis att beräkna 
aktiers variation för att bestämma en passande portföljmix. ANN kan även ge de mänsk-
liga kännetecknen av att få förståelse för inte komplett eller otydlig information och kan 
utföra data mining samt känna igen mönster i stora databaser. Finns även fler fördelar 
med ANN som möjlighet att tackla nya sorter av problem dvs. lösa problem där lösning-
en är svår om inte omöjlig att definiera. Den är robust för att den är mycket tålig för fel 
om den implementeras rätt. Den har en snabb bearbetningsprocess pga. att den arbetar 
parallellt. ANN är även mycket flexibla och lätta att underhålla. Neural datorbehandling 
kan även kombineras med andra vanliga mjukvaror och ge ett kraftfullt hybridsystem. 
Det kan vara databaser, expertsystem och andra teknologier för att producera datorbase-
rade lösningar för komplexa problem. ANN är speciellt bra lämpad för komplexa besluts-
stöd. ANN har en direkt påverkan på nyckelaspekter i beslutsstöd som klassificering av 
fall, mönsterigenkänning och prognoser. ANN kan även användas inom strategiskt mana-
gement och andra ostrukturerade problemområden (Turban och Aronson, 1998). Gurney 
säger att exempel på detta kan vara bild och röstigenkänning, bokstavsigenkänning och 
andra mänskliga expertområden som medicinsk diagnos, geologisk undersökning efter 
olja och till stöd för den finansiella marknaden (Gurney, 1997) 
 
Några fler exempel på företagsapplikationer kan vara: 
 
Ekonomi och finans 

• Identifiera skattefusk 
• Utländsk valuta värdeprognos 
• Förutsäga bankrutter 
• Kreditkortsgodkännande och upptäcka bluffar 
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• Förutsäga ekonomiska vändpunkter 
• Ekonomisk och finansiell prognos 
• Risk management 

 
Marknadsföring 

• Ny produktanalys 
• Kundkännetecken 
• Data mining 
• Försäljningsprognos 
• Målinriktad marknadsföring (Turban och Aronson, 1998). 

 

3.4 Intelligenta agenter 
Intelligenta agenter är en annan stor teknologi inom artificiell intelligens och vi finner 
även här delar som kan stödja företagsportaler. Vi förklarar de kännetecken som agenter 
har samt vilka olika sorter av agenter som finns.  
 
Intelligenta agenter kan lättast förklaras med ett exempel. Anta att du tidigt varje vecka 
skriver in i din datoriserade almanacka att du ska äta lunch med Kalle klockan 12,15 på 
torsdag på grillen. En intelligent agent körs i bakgrunden och lär sig dina mönster. Efter 
tredje veckan skulle din datoriserade almanacka känna igen mönstret och sätta in ett möte 
med Kalle klocka 12,15 på grillen. Den kan t.o.m larma dig och visa att du ska ringa och 
boka bord om du brukar göra det. För att kunna tjäna dig väl måste agenten lära sig dina 
behov. Intelligenta agenter finns ofta i personliga hjälpmaskiner, E-mail, nyhetsfiltrering 
och distribution (Turban och Aronson, 1998). 
 
En definition av agenter:”a person or thing that acts or is capable of acting or is empow-
ered to act, for another” (Caglayan A. och Harrison C, 1997). 
 
Denna generella definition av en agent visar på två huvudattribut: 

• En agent kan göra saker själv utan order eller stöd från användare. 
• En agent agerar åt någon eller någonting (människa, system, agent) (ibid). 

 

3.4.1 Den intelligenta agentens struktur 
Här beskrivs en agents struktur och uppbyggnad. Först visas en bild över agentens struk-
tur, sedan förklaras de olika delarna. 
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                                      Figur 2. Agentens struktur 
 
Uppgiftslösare  
Betyder den skicklighet som agenten innehar för att utföra sin uppgift. Exempel på upp-
gifter som en agent kan utföra är inhämta information, filtrera information, utföra databas 
förfrågningar och vägleda användaren. Uppgiftslösaren kräver att agenten ska kunna upp-
fatta omgivningen med hjälp av sensorer och utföra uppgifter som upptäcks. 
 
Kunskapsdelen 
Av en agent innefattas av de regler som agenten följer för att utföra uppgiften. En del 
agenter kan agera självständigt utan användarens hjälp medan andra måste få vägledning 
av användaren. Båda de agenter som måste ha hjälp av användaren och de som inte behö-
ver det är beroende av kunskap om omgivningen. Agenter kan inta kunskap genom inlär-
ning eller på andra sätt, exempel på hur inhämtning av kunskaps kan ske är: 
 

• Neurala nätverk kan ge agenten den kunskap som den behöver för att kunna lära 
sig. 

 
• Genom att lära sig av systemet, av användares beteende och omgivningen. 

 
• Genom att använda den kunskap som finns från första stund, modeller gjorda av 

utvecklare och regler som är satta för användaren. 
 
Kommunikationsdelen 
Berättar om hur agenten interagerar. Interaktionen är oftast med användaren, men i fler-
agent omgivningar kommunicerar agenten med andra agenter. Kommunikationen kan ske 
med exempelvis text eller tal (Caglayan A. och Harrison C, 1997). 

3.4.2 En intelligent agents kännetecken 
Här under beskrivs vad en agent kan göra enligt Caglayan A. och Harrison C (1997). 
 
Delegation:    
Agenten utför ett antal frågor till hjälp åt en användare (eller andra agenter) som är god-
kända av användaren. 

AGENT 

  Kunskap Kommunikation Uppgifts- 
lösare 
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Kommunikations skicklighet:  
Agenten behöver kunna interagera med användaren för att kunna mottaga instruktioner 
om vilka frågor som ska behandlas och för att kunna informera om status för frågebe-
handlingen (status för svaren). 
 
Självständighet: 
Agenten agerar självständigt (i bakgrunden) med frågor delegerade av användaren. Själv-
ständighetsattributen kan variera från att kunna göra kvällsbackup till att förhandla bästa 
priset på en produkt. 
 
Övervakning: 
Agenten behöver kunna övervaka sin omgivning för att kunna utföra frågor självständigt. 
 
Drivande: 
Agenten behöver kunna påverka sin omgivning med hjälp av en aktiv mekanism för att 
kunna göra självständiga operationer. 
 
Intelligens: 
Agenten behöver kunna tolka de övervakade händelserna för att kunna göra lämpliga be-
slut för pågående operationer (Caglayan A. och Harrison C, 1997). 

3.4.3 Olika sorters intelligenta agenter 
Här ges några exempel på olika intelligenta agenter som finns idag. 
 
Informationsfiltreringsagent 
Det finns personaliserade nyhetstidningar på Internet. Dessa tidningar gör automatiska 
uppdateringar för nyheter som matchar användarens behov. Tidningarna gör sökningar 
för att passa in på användarens profil och användaren kan bli informerad med E-mail när 
det kommit in information som passar honom/henne. Användaren kan göra inställningar 
för att kunna styra hur mycket information han/hon vill ha.  
 
Informationsinsamlingsagent 
Informationsinsamlingsagenter är liknande filtreringsagenterna på det sättet att de anpas-
sar informationen baserad på användarens intressen. Skillnaden är att här kan insamling-
en av information ske utan att användaren är närvarande. Informationen kan tex. samlas 
in från Internet utan att användaren är uppkopplad, genom att hela webbsidor laddas ner 
på användarens dator som senare kan behandlas.  
 
Rapporterande agent 
Det finns flera olika sorter av personliga rapporterande tjänster som gör användaren 
uppmärksammad om allt från websideinnehåll till födelsedagar. Ett exempel är URL-
påminnaren som håller reda på innehållet i de sidor som användaren nyttjar och skickar 
någon form av meddelande när innehållet i dem förändras.  
 
Självgående bearbetningsagent 
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Dessa agenter är anpassningsbara interaktionsagenter, de är till för att kunna mekanisera 
arbetsflödet. Till exempel kan dessa agenter bearbeta användarens önskemål genom att 
interagera med bakomliggande system. De används oftast inom mänskliga resurser och 
elektroniska bankapplikationer. 
 
Kollaborativ anpassningsagent 
Interaktiva agenter som hjälper till med diverse uppgifter, allt från att automatisera in-
dexeringen av företagsinformation till att hjälpa till med sökning och återvinning av före-
tagsinformation (Caglayan A. och Harrison C, 1997). 

3.4.4 Resultatet som kan fås med stöd av agenter 
Fördelar och resultat som kan fås genom användningen av intelligenta agenter. Först vi-
sas en tabell över fördelar och resultat som kan fås av den intelligenta agentens beteen-
den. Efter det ges en förklaring av respektive beteende. 
  
Beteende   Fördelar    Resultat_________     
Automatisk   Utföra repetition av uppgift  Öka produktiviteten 
Anpassning   Anpassa informationsinteraktion Minska belastning 
Rapportering         Uppmärksamma användare om  Minska arbetsbörda 
    viktiga händelser 
Inlärning   Lära sig användarens beteende Assistans före behov 
Vägledning   Hjälpa användare i bakgrunden Minska träning 
Meddelandehantering  Utföra uppgifter passivt   Arbeta utan att vara  
         uppkopplad 
Automatisk: 
Agenten kan se upprepade beteenden av en enskild användare, liknande beteenden av 
grupper av användare och upprepade beteenden av några användare i ett arbetsflöde. Den 
personliga och arbetsgruppens produktivitet kan tjäna mycket på agentens automation. 
Användaren kan se andras lösningar på liknande problem etc. 
 
Anpassning:  
En agent ger anpassningsförtjänster genom att presentera information som stämmer över-
ens med användarens personliga information och interaktionsbehov. 
 
Rapporterare:  
När en agent ger rapporterande tjänster till en användare kan detta medföra minskad ar-
betsbörda och detta medför stora förtjänster.  
 
Inlärning:  
En agent med inlärningskapacitet kan lära sig nya ämnen som kan automatiseras, inställ-
ningar som kan anpassas och lära sig av användarens beteende. 
 
Vägledning:  
En agent med handledningskapacitet kan hjälpa en användare att navigera genom inne-
hållet, på detta sätt kan träningstiden för varje användare minskas. Ett exempel på detta är 
den wizard som finns i Windows operativsystem. 
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Meddelandehantering: 
En meddelandeagent gör det möjligt för användare att utföra uppgifter utan att vara upp-
kopplad. Agenten kan utföra uppgifter åt användaren och meddela honom/henne vid be-
hov (Caglayan A. och Harrison C, 1997). 

3.5 Tänker verkligen datorer? 
AI-specialister, dataforskare och andra debatterar ofta om datorer kan vara intelligenta. 
Fakta är att de flesta AI-programmen är implementerade genom sökning och mönsteri-
genkänningstekniker ger den slutsatsen att datorer egentligen inte är intelligenta. Datorn 
kan få information och riktlinjer om hur den ska använda sig av informationen och med 
hjälp av detta kan den ta fram en lösning på ett problem. AI gör att datorer agerar smarta-
re och mer kraftfullt. Drömmen att kunna göra en maskin som kan agera som den mänsk-
liga hjärnan kommer inte att uppfyllas inom vår livstid. Trots stora framgångar inom alla 
dataforskningsområden så är det många frågor obesvarade om vi någonsin kommer att 
kunna skapa en maskin som kan arbeta lika funktionellt som den mänskliga hjärnan. En-
ligt Turban blir människorna missledda om AI, dess användbarhet är överreklamerad och 
målen är ouppnåeliga. Han/hon menar att vi aldrig kommer att kunna skapa regler för alla 
de sätt som vi tänker på. Den mänskliga hjärnan är alldeles för komplex för att efterlikna. 
AI hjälper oss att förstå hur vi tänker och därigenom kunna göra oss smartare. AI tekni-
ken kan göra datorer lättare att använda och göra mer kunskap tillgänglig för alla. Det 
kanske inte spelar någon roll att vi inte helt kan efterlikna den mänskliga hjärnan. Även 
fast vi bara kan simulera delar av hjärnan så kan resultatet bli användbart (Turban och 
Aronsson, 1998). 

3.6 Portalers historia 
Här ska vi förklara portalers historia och sedan inriktar vi oss på företagsportalerna och 
sedan följer definitioner på dem.  
 
För tre eller fyra år sen, var det som nu kallas portal en sökmaskin, vars huvuduppgift var 
att ge tillgång till information som fanns i dokument utspridda över Internet. Från början 
kunde användare hitta dokument med användning av boolesk sökning eller associativa 
länkar mellan webbsidorna. Fortsatt utveckling följde och det var integreringen av andra 
funktioner, som virtuella samhällen och chattrum, möjligheten att personalisera sökmoto-
rerna och att få tillgång till specialiserat och kommersiellt innehåll. Detta nya koncept för 
sökning kallas nu portal. Sedan följer en rad förbättringsfaser för portaler: Boolesk sök-
ning, kategoriserad navigering, personalisering och tillslut integrationen av ytterligare 
egenskaper som ger direkt tillgång till annan och specialiserad information och kommer-
siella världar, detta förklaras nedanför i utvecklingen av portaler. Dessa Webbaserade 
portallösningar ger möjligheten att använda samma teknologi för att hantera, strukturera 
och möjliggöra uppgiften att få tillgång till företagets interna information (Dias, 2001). 
 
Utvecklingen av Portaler: 
Första generationen:  
Sökmaskinen med hierarkiskt index över Webbinnehåll. Denna generation betonar inne-
hållshantering. 
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Andra generationen:  
Genom identifiering och lösenord skapar användaren ett personaliserat utseende på sin 
portal. Denna portal visar då endast det som användaren är intresserad av att se. Portaler-
na kan säga till när nytt innehåll har lagts till i delar som han/hon tidigare har valt. An-
vändare kan lägga ut dokument så att andra kan se det.  
 
Tredje generationen:  
Portaler har inbäddade applikationer som förbättrar den anställdes produktivitet det kan 
vara program som e-mail, arbetsflöden, projektstyrning, kostnadsrapporter, kalender, 
schema mm.  
 
Fjärde generationen:  
Portaler baseras på roller, för att hantera specifika företagsfunktioner, exempelvis försälj-
ning och ekonomi. Denna generation kopplar företagsapplikationer till portaler och tillå-
ter då användare att göra transaktioner, läsa, skriva och uppdatera företags data. Dagens 
portaler är fjärde generationens portaler (ibid). 
 
De olika kategorier av portaler som finns idag är enligt Davydov följande: Företagspor-
taler, publika portaler och personliga portaler. En publik portal är en portal där använda-
ren kan t.ex. köpa tjänster och varor, även sökportaler går under denna kategori. De per-
sonliga portalerna är t.ex. inbäddade program i mobiltelefoner eller bilar. Företagsporta-
ler är till företag och dess anställda för att förbättra informationstillgängligheten (Davy-
dov, 2001).  

3.7 Företagsportaler 
För många organisationer ansågs intranät som lösningen för att anställda skulle få tillgång 
till information, experthjälp och arbetskollaboration. Intranäten hade dock problem med 
att det var tekniskt svårt att ansluta sig till de olika databaserna samt utvecklingen av en 
konsistent taxonomi gick dåligt. På senare tid har det börjat utvecklas företagsportaler för 
att lösa de problem som fanns med Intranät. Portaler definieras som en mjukvara som ger 
användaren den information och applikationer som är viktig för just han/hon och detta 
genom en webbrowser (White, 2000). 
 
På grund av de snabba tekniska framstegen och all information som måste tas hand om 
har många företag fått problemet med informationsöverbelastning, de måste således im-
plementera informationshanterare för att lösa detta kaos i den digitala världen. Oftast är 
denna information lagrad i datorer på något ostrukturerat sätt, utspridda på databaser, som 
gör tillgången till relevant kunskap svår, och det påverkar då den enskilde arbetarens pro-
duktivitet negativt. Som en konsekvens av detta saknar många företag en översiktlig bild 
över deras egen data och information. Men nyligen har ett nytt koncept dykt upp. Före-
tagsportalerna, de använder metadata och XML för att integrera ostrukturerad data till 
strukturerad data från operationella databaser, och ger tillgång till företagets information 
genom ett personaliserat gränssnitt, tillgänglig över intranätet (Dias, 2001). 
 
Definitioner av företagsportaler: 
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“Enterprise Information Portals are applications that enable companies to unlock 
internally and externally stored information, and provide users a single gateway 
to personalized information needed to make informed business decisions. “ They 
are:”.. an amalgamation of software applications that consolidate, manage, ana-
lyze and distribute information across and outside of an enterprise.” (Firestone, 
1999) 
 

Med detta menar Firestone att en företagsportal är en applikation som möjliggör för före-
tag att ta fram lagrad information och ge användare personaliserad information för att 
kunna ta beslut med information bakom sig. 
 

”The enterprise portal must access, present and operate upon data and informa-
tion from a variety of internal and external sources. It must be able to manage 
data in various formats and combine it for joint processing analysis and report 
development. The portal enables users to share combined objects from two nor-
mally incompatible sources.” (Szuprowitz, 2000) 

 
En förklaring och utökning av definitionen är att portaler sammanför relevanta informa-
tionskällor till ett gränssnitt. En väldesignad och intelligent använd portal medför fördelar 
för de anställda och företaget, det medför effektivare presentation av business intelligens 
(omvärldsbevakning) och tillhandahåller presentation av aktuella företagsproblem. Om 
dessa portalfördelar medför ökad produktivitet är helt beroende på vad de anställda gör 
med den delade kunskapen. I vilket fall så skapar dessa fördelar möjligheter till att för-
bättra informationstillgängligheten (ibid). 

3.7.1 Företagsportalers egenskaper 
Här under förklaras vilka egenskaper som ska finnas med i en företagsportal och vilka av 
dem som inte är optimala idag. Egenskaperna som förklaras är engångslogin, personalise-
ring, rätt information till person i rätt tid, sökning, hjälp, navigering, applikationstillgäng-
lighet och kollaboration.  
 
Företagsportaler har rollen att presentera rätt och begärd information till användaren. In-
formationen som presenteras för användaren är baserad på access och säkerhet, som är 
beskriven i användarens personliga profil. Informationen som visas för varje användare 
har olika egenskaper: Först så ska den vara sammanhangskänsligt baserad på den anställ-
des roll och ansvar i organisationen. I andra hand så kan information personaliseras av 
varje användare så att den organiseras som han/hon vill (Collins, 2001). 
 
Vidare säger Collins att alla användare har unika identiteter, som beskriver deras roll, ak-
tivitet och kunskap (ibid). Enligt Quint kan detta användas för att presentera rätt informa-
tion till användarnas speciella behov (Quint, 2002). Collins säger att användaren endast 
ska behöva logga in en gång för att få tillgång till företagets information genom ett brow-
ser baserat gränssnitt, som tillhandahåller all funktionalitet som finns tillgänglig i portaler 
(Collins, 2001). Även Davydov tycker att användaren via autentisering endast ska behöva 
logga in en gång till portalers alla applikationer (Davydov, 2001). Varje portalanvändare 
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ska ha möjlighet att skapa ett personaliserat gränssnitt av relevant information och verk-
tyg nödvändiga för att bearbeta sina arbetsuppgifter optimalt. Kundanpassning ska göra 
portaler attraktiv för användaren och öka hans/hennes produktivitet (Szuprowisz, 2000). 
Personaliseringsbeståndsdelen är en kritisk del för att skapa en fungerande miljö, som är 
organiserad och konfigurerad speciellt för varje anställd inom organisationen. De anställ-
da ges möjligheten till att arbeta mer effektivt med den informationen de behöver i deras 
dagliga jobb tack vara möjligheten att personalisera sin sida. De beslutsstödande möjlig-
heterna som finns är anpassad för varje portalanvändares individuella behov och person-
liga inställningar som han/hon gjort (Collins, 2001). 
 
Collins säger att portaler ska presentera information som är direkt kopplad till varje an-
vändares tilldelade uppgift. Det finns tre typer av information: 
 

• Strukturerad information 
Företagsapplikationer 
Data Warehouse 
 

• Ostrukturerad information 
Dokumentsamlingar 
Webbsidor och länkar 
 

• Kollaboration 
Arbetsflöden/händelser 
Navigering 
 

Summerad information, dvs. de tre typerna av information som beskrivs här ovanför mås-
te finnas på portalers skrivbord (Collins, 2001) 
 
En portal måste klara av användarprofiler för att olika användare kräver olika information 
och ska ha olika åtkomstnivåer. Informationen som varje användare får tillhanda är via en 
användarprofil filtrerad och senare distribuerad genom en personaliserad portal (Szupro-
witz, 2000). Collins menar att portaler är bra för att ta fram viktiga bitar av information 
till anställda. Denna information är en summerad samling material av både interna och 
externa källor som den anställde kan använda för att förstå organisationen och deras an-
svarsområde bättre och djupare. Målet är att skapa en miljö som ger värdefull service och 
information som ges ska kunna användas till det som den anställde gör i sitt dagliga arbe-
te. Detta gör att den anställde kan fatta sina beslut med relevant information bakom sig 
(Collins, 2001). Även Dias anser att detta är vitalt, hon säger att företagsportaler ger före-
taget en fördel mot konkurrenterna genom att den kan ge värdefull och strategisk infor-
mation som tidigare varit dolt i systemet. När de har detta system så blir företagen mer 
öppna och mottagliga för förändringar i omvärlden och kan då göra analyser på hur det 
går, marknadssegmentstudier och framtidsstrategier (Dias, 2001). Användareprofilen idag 
uppdateras inte optimalt, så användaren kan missa information av vikt. När problemen är 
mycket komplexa kan dagens portal få problem med att lösa dem.  
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Den anställde måste ha direktåtkomst till rapporter, analyser och undersökningar som 
krävs för att han/hon ska kunna göra sitt arbete. De har ett likvärdigt behov att ta fram 
relaterad information till dessa rapporter. Inom ett klick från dessa rapporter bör en länk 
finnas till relaterad information. Dessa tjänster gör att den anställde kan göra sina beslut 
med mer information bakom sig, genom de direkta länkarna (Dias, 2001). 
 
Målet med användarprofiler är att koppla denna persons information till affärsdokument 
på ett systematiskt sätt för att möjliggöra kunskapshantering (Knowledge Management) 
och göra det möjligt att framföra rätt information till rätt person i rätt tid. För att grund-
lägga denna möjlighet att relatera person till person inom organisationen, så måste det 
finnas info om varje anställd: 
 

• Vem har kunskap om information som behövs? (dvs. skicklighet) 
 
• Vem arbetar direkt med eller är ansvarig för förståelsen för den information som 

behövs? (dvs. roller och ansvarsområden) 
 

• Vad andra individer är intresserade av den information som behövs? (dvs.aktivitet 
och intresse) (Collins, 2001). 

 
Den mest viktiga kvalitetsaspekten i portallösningen är att den information som är till-
gänglig är korrekt och uppdaterad. De operationella och strategiska besluten som tas av 
portalanvändaren kommer endast bli så effektiva och informativa som den information 
som presenteras till dem (ibid). Informationstillgängligheten i dagens portal går att göra 
bättre, så att användare får reda på information som han/hon idag missar vilket gör att 
besluten som användaren tar inte blir optimala.  
 
Quint säger att varje användare ska kunna söka på sin portal, med ett Webbsidesöknings-
verktyg (extern sökning) och ett sökningsverktyg över portalers struktur (intern sökning) 
(Quint, 2002). Collins säger även att tredjeparts sökmotorer kan användas. Användaren 
ska kunna välja när sökningen ska ske, det kan göras efter tidsbestämt schema eller på 
direkt begäran. I takt med att portaler växer så växer också kraven på sökmöjligheterna 
(Collins, 2001). 
 
En företagsportals sökmotor måste kunna hämta information från de olika typer av data 
som har blivit framtagna inom företaget, olika sorters databaser och dokumenttyper 
(White, 2000).  
 
Möjligheten att kunna söka i sin portal och få tillgång till information som är viktig för 
den anställde, för att göra bra beslut eller lära sig mer, kan vara det lilla extra som ger fö-
retaget den lilla fördelen de kan behöva i kampen mot konkurrenterna (Collins, 2001). 
Enligt Davydov är sökning en av de viktigaste funktionerna i företagsportaler. Informa-
tionen är utspridd på ett stort antal källor och det behövs därför hjälpmedel för att snabbt 
kunna komma åt rätt information (Davydov, 2001). Sökningarna som sker i dagens portal 
går att förbättra. Informationen som fås från en sökning ger för mycket irrelevant infor-
mation i jämförelse med användarens intresse. I dagsläget måste användaren aktivt söka 
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efter det han/hon vill ha, det finns ingen möjlighet att relevant information automatiskt 
skickas till honom/henne.  
 
Det finns en hel del olika sökmetoder, standardsökmetoderna som är tillgängliga för in-
tranätsidor är: 
 

• Exakt fras sökning:  
Förfrågningen returnerar resultatet som innehåller minst en förekomst av strängen 
av ord som skrevs in i sök boxen. 

 
• Nyckelords sökning:  

Förfrågningen returnerar resultat med minst ett av de orden som matades in. 
 

• Boolesk sökning:  
Förfrågningen returnerar resultatet som använder booleska operatorer och syntax 
för att utföra avancerade sökningar. 

 
• Kategori sökning:  

Förfrågningen returnerar resultatet som är associerad med den typen av informa-
tion användaren är intresserad av. 

 
Svaren på sökningar kan visas på olika sätt: 
 

• Fördefinierade rapporter innehållande sök resultat 
 

• Hyperlänkar till relaterad information (Collins, 2001). 
 
Det ska finnas någon typ av assistans i portallösningen till stöd för användaren. Hjälp ska 
vara tillgänglig för portalegenskaper och organisatoriskt specifika egenskaper. Hjälpen 
möjliggör för användaren att genom självupptäckande inom ett ämne, innan de ber om 
hjälp av en expert, får svar på en fråga. Hjälpen i portaler kommer att vara en av de mest 
användbara delarna om den är bra designad. Flera olika typer av hjälpfunktioner bör vara 
tillgängliga från portalskrivbordet. Portaler kan ha en enkel ”popup” hjälp när muspeka-
ren hålls över ett menyval, eller detaljerad hjälp på ett specifikt ämne. Några exempel på 
hjälpfunktioner kan vara onlinehjälp, skriven dokumentation, tips, statusparametrar och 
wizard. Onlinehjälp är det första stället användare söker efter hjälp på och anses som ett 
viktigt stöd i portallösningen. Onlinehjälp ska finnas i varje applikation användaren an-
vänder. Om onlinehjälpen är korrekt kan t ex standardknappen F1 användas för att få 
hjälp för det aktuella ämnet på sidan (ibid). 
 
Onlinehjälpen inne i portalerna bör innehålla länkar till relaterade ämnen, Internetstöd, 
intranätsupport. Även applikationsmanualer eller annat konceptuellt dokumentationsma-
terial kan användas för stöd (ibid). 

 
I företagsportallösningen ska det finnas kollaborations- och kommunikationsegenskaper 
som möjliggör diskussion, lokalisering av innovativa idéer och igenkänning av bra slut-
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satser. En bra implementerad och kontrollerad kollaborationsmiljö tillåter organisationen 
att vara mottaglig för marknadens tillstånd (Collins, 2001). Portalerna ska kommunicera 
med användarna, vilket gör det möjligt för användaren att kollaborera med andra genom 
att fråga efter information och dela med sig av sin kunskap (Szuprowitz, 2000). Kollabo-
rationen kräver att användarna delar deras kunskap så att sammanhanget i ämnet blir en-
kelt förstått av hela gruppen (Collins, 2001). Sammankopplingen mellan olika användare 
med liknande intressen och arbetsuppgifter sker inte optimalt idag. 
  
Med kommunikation menas det att dela organisationens information och vanligtvis sker 
detta genom E-mail. E-mail bör dock endast vara en del i kommunikationslösningen 
p.g.a. dess begränsningar som att det endast går att kommunicera en till en eller en till 
många. Informationen som skickas är endast tillgänglig för ett fåtal anställda, dvs. de som 
fått meddelandet. Det är osannolikt att denna information sprids mer. Målet med portalers 
kommunikationslösning är att stödja många till många kommunikationen inom organisa-
tionen. Exempel på detta kan vara diskussionsforum, meddelandeservice, och andra käl-
lor som är tillgängliga i portaler som möjliggör kollaborations och kommunikationstjäns-
ter, som enkelt nås av användare av portaler. Dessa stöd är till för att snabba upp beslut-
stagandecykeln (Collins, 2001). White säger att företagen nu börjar se fördelen med kol-
laborativt arbete. Detta involverar mer än tillverkning av dokument från arbetsflödets och 
groupware program. Det inkluderar även diskussionsgrupper och effektiv tillgång till ex-
perthjälp, inte bara inom företaget utan även också hjälp utifrån. Detta är stora fördelar 
som fås av kollaboration (White, 2000). 
 
Företagsportaler ska inte bara ge användaren möjlighet att nyttja allt han/hon behöver 
utan även ge honom/henne möjlighet att komma i kontakt med alla han/hon behöver och 
tillhandahålla användarna med de verktyg som behövs för att arbeta tillsammans (Fire-
stone, 1999). 
 
Fortsättningsvis säger Collins att den anställde ska kunna lägga upp sitt portalskrivbord 
som det passar han/hon. Det kan innebära att han/hon ska kunna lägga till, flytta och ta 
bort fönster för att han/hon ska få innehållssidor och fönster som intresserar ho-
nom/henne. Han/hon ska kunna organisera sina egna innehållssidor genom att skapa 
flikar och tilldela individuella fönster till den fliken. Alla mjukvarufunktioner måste visas 
i ett format som är flexibelt nog för att tillåta intuitivt användande och enkel navigering. 
Antalet ”klick” eller steg för att nå en rapport bör hållas så få som möjligt. För många 
nivåer av information reducerar effektiviteten. Fönstren bör vara korta och sakliga samt 
förse användaren med länkar till ytterligare information som behövs som ex. bakgrund 
eller övningsmaterial till mindre erfarna användare (Collins, 2001). 
 
Någon visuell ledtråd bör ges som indikator på att det finns information nedanför det som 
kan ses på skärmen. En längd på en och en halv sida är relativt enkelt för en användare att 
skrolla på och hålla koll på informationen på sidan. Om sidorna är konstant längre än en 
och en halv sida går det att lägga till navigationshjälpmedel som ex.: 
 

• Göra en kort lista över bestämda delar i ett dokument som länkar, då kan använ-
daren fort se vad som finns på sidan och navigera sig dit fort. 
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• Skapa en samling grafiska knappar, dock viktigt att de är allmänt accepterade och 

förstådda av alla. 
 

• Lägga till sökmöjligheter, för större samlingar av dokument eller mindre sam-
lingar som inte är väl organiserade, med sökmöjligheter förbättras åtkomsten och 
tillgången till information. 

 
• Använda länkar för att förbättra nyttan av informationen på sidorna, länkarna ger 

koppling till andra informationskällor, referenstermer till nuvarande dokument 
(ibid). 

 
Enligt LaMonica så ska de applikationer som användaren behöver för sitt dagliga arbete 
vara tillgängliga i portallösningen, som vid t.ex. framställning och datapresentation (La-
Monica, 2002). Collins anser att applikationerna ska vara tillgängliga när användaren 
loggar in s.k. engångslogin. Implementering av applikationer i portaler kräver gemensam 
planering, utveckling och administration för att bli lyckosam. (Collins, 2001) 
 
Portalers applikationer måste integreras med fråge- och rapporteringsapplikationer. Den 
autentiserade användarens information används för att bestämma hans/henness rättigheter 
till de olika applikationer som finns tillgängliga i portaler. Varje applikation bör ha olika 
åtkomsträttigheter ex. läsa, ändra, ingen åtkomst osv.(ibid). 

3.8 Slutsatser – de delar i företagsportaler som AI kan ge stöd 
åt  

I denna del ska vi visa de slutsatser vi dragit om de delar ur AI som kan tänkas användas 
för att öka informationstillgängligheten i företagsportaler. De delar som vi har hittat är 
intelligenta agenter och ANN. Med informationstillgänlighet menar vi i denna uppsats 
rätt information till rätt person i rätt tid, kollaboration och sökning. Idag finns det ingen 
teori som tar upp ämnena AI och företagsportaler i kombination. För att kunna göra dessa 
slutsatser har vi studerat befintlig teori från båda områdena och funnit delar inom AI som 
skulle kunna stödja företagsportaler.  

3.8.1 Informationstillgänglighet - Rätt information till rätt person i rätt 
tid 

Med rätt information till rätt person i rätt tid menas att en användare ska få information 
när han/hon behöver det och i rätt tid 
 
Portaler ska ta fram viktiga bitar av information till den anställde. Denna information är 
en summerad samling material av både interna och externa källor som den anställde kan 
använda för att förstå organisationen och deras ansvarsområde bättre och djupare. Målet 
är att skapa en miljö som ger värdefull service och informationen som ges ska kunna an-
vändas till det som den anställde gör i sitt dagliga arbete. Detta gör att den anställde kan 
fatta sina beslut med relevant information bakom sig (Collins, 2001). Att se till att använ-
daren får den information han/hon behöver är alltså mycket viktigt för att han/hon ska 
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kunna ta så bra beslut som möjligt, detta sker inte optimalt idag. Det går att utöka denna 
del med intelligenta agenter och ANN för att ge den anställde relevant information. 
 
Intelligenta agenter kan användas för att ge den anställde information när det dyker upp 
något intressant som han/hon bör veta om (Cagalyan och Harrison, 1997). Det kan lösas 
genom att en intelligent agent lär sig av användarens vanor och uppdaterar hans/hennes 
personliga profil fortlöpande och automatiskt. Profilen är även kombinerad med 
hans/hennes egna val. Ett exempel är att om användaren är matematiklärare så vill 
han/hon inte ha information om andra lärares områden, om inte agenten upptäcker att 
han/hon söker information inom något annat ämne vilket medför att han/hon får informa-
tion om det ämnet också. Det är mycket viktigt att den information som är tillänglig i por-
taler är korrekt och uppdaterad för att de besluten som tas av portalanvändaren kommer 
endast bli så bra som den information som presenteras till han/hon (Collins, 2001). För att 
optimera detta kan intelligenta agenter köras i bakgrunden och de kan lära sig de anställ-
das mönster för att sedan kunna presentera information relevant för dem (Cagalyan och 
Harrison, 1997). Ett exempel på detta är att en intelligent agent kan upptäcka upprepade 
beteenden av en enskild användare, liknande beteenden av grupper av användare och 
upprepade beteenden av några användare i ett arbetsflöde. Då kan andra ta del av denna 
information till exempel om nio av mina kollegor som arbetar med samma uppgift har 
läst en viss artikel så kan även jag få nys om den. Den personliga och arbetsgruppens 
produktivitet kan tjäna mycket på agentens automation. Användaren kan se andras lös-
ningar på liknande problem.   
 
När företagen har en företagsportal så blir de mer öppna och mottagliga för förändringar i 
omvärlden och kan då göra analyser på hur det går, marknadssegmentstudier och fram-
tidsstrategier (Dias, 2001). ANN kan öka informationstillgängligheten genom att ge möj-
ligheter för den anställde att exempelvis få ut information ur komplexa situationer och 
ANN kan även användas för strategiskt management och göra prognoser (Turban och 
Aronson, 1998). När problem är komplexa kan de inte lösas av de standardsystem som 
finns utan nu behövs det tilläggskunskap. För mycket komplexa situationer eller när det 
är svårt eller för dyrt att förvärva den kunskap som behövs kan ANN användas. Ett ex-
empel på en komplex situation är när banken ska godkänna kreditkortsgodkännande och 
upptäcka kortbluffar. Ett exempel på en framtidsprognos är förutsägande av bankrutt för 
kund. Collins säger att det är mycket viktigt att den information som är tillänglig i porta-
ler är korrekt och uppdaterad. De operationella och strategiska besluten som tas av por-
talanvändaren kommer endast bli så effektiva och informativa som den information som 
presenteras till dem (Collins, 2001). De beslut som den anställde sen kommer att ta kan 
stödjas av ANN, det är speciellt bra lämpat för komplext beslutsstöd. ANN kan ge beslut-
stöd genom att efter information har bearbetats blir resultatet kunskapsrepresentationer 
baserad på massiva parallella bearbetningar, snabb upptagning av stora mängder av in-
formation, och möjligheten att känna igen mönster baserade på historiska fall. ANN har 
potentialen att ge några av de mänskliga kännetecknen för problemlösning som är svår att 
simulera genom de logiska och analytiska teknologierna som används av expertsystem 
och standardmjukvarateknologier (Turban och Aronson, 1998). Ett exempel är att när ett 
beslut ska tas så blir det bättre för att vanlig data kombineras med historisk data och 
ANN:s mänskliga kännetecken för problemlösning.  
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3.8.2 Informationstillgänglighet - Sökning 
Sökmöjligheter innebär att användaren ska kunna söka med någon sökmotor för att få 
tag i den information som han/hon vill ha 
 
Användaren ska även kunna söka i sin portal och för att få tillgång till information som är 
viktig för den honom/henne, för att göra bra beslut eller lära sig mer, kan vara det lilla 
extra som ger företaget den lilla fördelen de kan behöva i kampen mot konkurrenterna 
(Collins, 2001). Enligt Davydov är sökning en av de viktigaste funktionerna i företags-
portaler. Informationen är utspridd på ett stort antal källor och det behövs därför hjälp-
medel för att snabbt kunna komma åt rätt information (Davydov, 2001).  
 
För att öka träffbilden och därmed information som användaren får kan intelligenta agen-
ter användas som stöd. Agenterna gör sökningar som passar in på användarens profil och 
användaren kan även göra inställningar för att kunna styra hur mycket information 
han/hon vill ha (Caglayan A. och Harrison C, 1997). Exempelvis kan användaren göra en 
sökning på något ämne han/hon är intresserad av och agenten stödjer honom/henne ge-
nom att filtrera och maximera utifrån hans/hennes profil och beteenden. Agenter kan 
även göra sökningar på egen hand och då exempelvis övervaka en nyhetssida och när det 
dyker upp ny information som är relevant för användaren blir han/hon uppmärksammad 
på det.   

3.8.3 Informationstillgänglighet - Kollaboration  
Kollaboration är att användare ska kunna lokalisera en önskad användare och kommu-
nicera med varandra på något sätt som exempelvis ett chattrum och detta för att få tag i 
information de behöver 
 
I företagsportallösningen ska det finnas kollaborations och kommunikationsegenskaper 
som möjliggör diskussion, lokalisering av innovativa idéer och igenkänning av bra slut-
satser. Kollaborationen kräver att användarna delar deras kunskap så att sammanhanget i 
ämnet blir enkelt förstått av hela gruppen (Collins, 2001).  
 
En intelligent agent kan se upprepade beteenden av enskilda användare, liknande beteen-
den av grupper av användare och upprepade beteenden av några användare i ett arbets-
flöde (Caglayan A. och Harrison C, 1997). Genom att den intelligenta agenten kan hitta 
beteenden hos olika användare som liknar varandra kan liknande användare sammanföras 
och de kan hjälpa varandra vid problem. 
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4 Empiri 
Vi har utifrån de krav vi satt upp valt företag. Kraven vi ställde på företagen som är med i 
vår undersökning är att de har erfarenhet av företagsportaldesign och att de har börjat ar-
beta med artificiell intelligens. På grund av att de finns så få företag som har erfarenhet 
inom företagsportaldesign och som har börjat med AI som stöd till företagsportaler, har 
vi kontaktat alla företag vi kunnat hitta. Från de kontaktade har vi hittat två representativa 
företag för vår studie. De företag som vi har valt att undersöka är Computer Associatives 
och Autonomy. Vi har skickat frågeformulär till respektive företag där en kunnig person 
har svarat på frågorna. Om det har varit tvetydigheter har vi följt upp med fler frågor. 

4.1 Empirisk undersökning 
De aktuella företagen i vår undersökning är Computer Associatives och Autonomy här 
under ska vi presentera dem med deras respektive svar. Svaren redovisas i textform.  

4.1.1 Presentation av Computer Associatives    
CA grundades 1976 av Charles B. Wang, Russ Artz och Judy Cedeno. Charles B. Wang 
är styrelseordförande och var också VD fram till augusti 2000 då han efterträddes av San-
jay Kumar. Sanjay Kumar har arbetat på CA sedan 1987 och var under många år opertiv 
chef. Under CA:s 25 år har många företag köpts och införlivats i företaget, bland andra 
Legent Corporation (1995), Cheyenne Software Incorporated (1996) och Sterling Softwa-
re (2000). 
 
Computer Associates (CA) är världens tredje största mjukvaruföretag. CA:s lösningar 
hanterar alla aspekter av eBusiness. CA har sitt huvudkontor i New York och finns i cirka 
100 länder. Företaget har omkring 16 000 anställda varav cirka 100 finns i Sverige. 
Globalt har CA ungefär 75 000 kunder. Över 99 procent av Fortune 500-företagen är 
CA:s kunder. Företaget är noterat på New York-börsen sedan 1981 och omsättningen det 
senaste räkenskapsåret, som slutade den 31 mars 2002, uppgick till 3,1 miljarder ameri-
kanska dollar. 
 
Computer Associates levererar mjukvara som hanterar eBusiness. Lösningarna är indela-
de i sex fokusområden: 
 

• Systemadministration marknadsförs under varumärket Unicenter  
 

• Säkerhet marknadsförs under varumärket eTrust  
 

• Datalagring marknadsförs under varumärket BrightStor  
 

• Hantering av applikationslivscykler marknadsförs under varumärket AllFusion  
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• Datahantering och applikationsutveckling marknadsförs under varumärket Advan-
tage  

 
• Portaler och business intelligence marknadsförs under varumärket CleverPath  

 
Bland CA:s svenska kunder finns: Apoteket, Banverket, Ericsson Business Consulting, 
Eterra, Folksam, SSAB, Svenska Handelsbanken, Vattenfall Data och Volvo IT. 
 
Computer Associatives svar 
Diaz Marcela, kontaktperson Computer Assosiation, Chile 
 
CA använder profiler i sin portallösning och användaren kan göra inställningar för vad 
han/hon vill se. Information presenteras till användare i ett fönster som kan se ut så här: 

 

 
Figur 2. CA:s portal med ett antal exempel 

 
När ny information finns tillgänglig för användaren så kommer det att skickas ett medde-
lande till honom/henne om att ny information finns tillgänglig. Detta sker genom att 
han/hon först önskar vad han/hon vill ha i sin profil, men information kan även göras till-
gänglig för olika arbetsroller. Utifrån användarens profil så analyseras och bearbetas in-
formation med AI teknologier för att kunna ge den mest korrekta och relevanta informa-
tionen han/hon behöver. De teknologierna ur AI de använder för att göra detta är besluts-
träd, klassificering och ANN. CA har inget stöd för att ge användaren eventuell dold in-
formation som kan finnas inom företagets system som han skulle kunna ha nytta av. I 
CA:s lösning så kan förutsägningar göras dvs. prognoser om framtida händelser, detta 
görs genom att se mönster i historiska data med AI teknologin ANN. Med ANN teknolo-
gi som grund kan användaren även se lösningar för komplexa situationer som exempelvis 
upptäcka kortbedrägeri.   
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Information som presenteras från en sökning till användaren är filtrerad utifrån använda-
rens rättigheter. När användaren gör en sökning kan sökmotorn lära sig av användarens 
beteende och förbättra framtida sökningar detta med stöd av så kallade parse algoritmer. I 
CA:s portallösning finns inget stöd för att automatiskt söka och presentera information 
till användaren, dvs. utan att användaren aktivt söker själv efter information.  
 
De anser att AI inte bör användas för automatisk mötesbokning mellan två användare och 
har således inte det i sin lösning, om de skulle ha stöd för mötesbokning skulle de använ-
da sig av ett regelsystem. 
 
För att portaler ska fungera efter önskemål måste de tränas, dvs. fyllas med data, av ut-
vecklaren. 

4.1.2 Presentation av Autonomy        
Autonomys unika teknologi möjliggör för företaget att automatisera operationer på all 
information som används för att göra affärer idag. De kan integrera och operera på olika 
källor som E-mail, Word filer, pdf, ljud och video (ostrukturerad information) XML och 
metadata (semi-strukturerad information) och informationen som hålls i databaser (struk-
turerad information). Autonomy är en global organisation och har växt starkt sedan star-
ten av företaget den 10 juli 1996. De är även noterade på Europas Nasdaq börs, och även 
på Londonbörsen.  
 
Autonomy finns över hela världen de har kontor i Nordamerika, Europa, Australien och 
Asien. De har nyckelrelationer i Japan, Korea och Europa, men även affärer med mellan-
östern och Latinamerika. Autonomys unika kombination av teknologier ger en automa-
tisk lösning för kategorisering, summering, personalisering, hyperlänkning och upphämt-
ning av alla former av ostrukturerad, semi-strukturerad och strukturerad information.  
Tack vare att autonomy har en bred teknologibas så kan de hantera information intelli-
gent inom många olika mjukvarumiljöer som exempelvis portaler. 
 
De har över 575 kunder över hela världen från olika marknadssektorer som även inklude-
rar världsledande mjukvaruföretag som använder Autonomys produkt i deras egna lös-
ningar. Kunder de har är bl.a. General Motors, Astra Zeneca, Ericsson, Brio, Deutsche 
Bank, Cap Gemini, IBM. 
 
Autonomys svar 
Danielsson Frank, kontaktperson Autonomy, Norge. 
 
När ny användare ska läggas in görs en profil över vad användaren bör kunna få för in-
formation och vad som behövs för att kunna utföra arbetsuppgiften. I autonomys före-
tagsportallösning uppdateras användarens profil baserad på det konceptuella innehållet i 
dokument som han/hon besökt, begärt eller skapat. Användaren kan själv bestämma vil-
ken information som han/hon vill ha presenterad. Autonomy tillhandahåller flera alterna-
tiv för hur användaren kan välja vilken information som han/hon vill se. Exempel på det 
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är agenter som automatiskt ger användaren vad han/hon vill ha och klusterprodukter 
(samlar ihop liknande information). Hur informationen ska presenteras är upp till använ-
daren. Som standard visas de mest aktuella dokumenten med titel, automatiskt genererade 
sammanfattningar och namn, företag eller hyperlänkar till det aktuella innehållet. Infor-
mationen kan visas genom ex. 3d klustervisning eller med Autonomy Visualizer. När ny 
viktig information blir tillgänglig skickas den med e-mail till användaren eller placeras på 
hans/hennes hemsida. Alternativet är Autonomys aktiva produkt som visar en liten ikon 
på användarens skrivbord som visar att ny information har hittats. Genom att använda 
Autonomys informationsutdelning och larmtillägg, kommer intelligenta agenter att auto-
matiskt ge personaliserad information genom att använda sig av ett antal utdelningsme-
kanismer. Informationen är framtagen specifikt för just den aktuella användaren. Använ-
daren behöver inte aktivt säga åt agenten att hämta information, utan informationen 
kommer automatiskt till honom/henne. Portaler lär sig från användarens beteenden. Por-
talerna får information från vad användaren interagerar med i systemet, vad han/hon sö-
ker efter, vad han/hon publicerar och vad han/hon läser för sorts dokument, av använda-
rens inställningar och önskemål skapas en användarprofil. Allt eftersom användarens in-
tresse ändras ges användaren en möjlighet att uppdatera sina intressen genom att träna 
agenten. Företaget kan använda de anställdas profiler för att se vilka behov och önskemål 
som användarna behöver utan att behöva fråga dem. Autonomy använder sig av Bayesian 
technology och intelligenta agenter med stöd av ANN för att göra denna tjänst möjlig. En 
av kunderna använder sig av Autonomys teknologi för att automatiskt kunna lokalisera 
företag som försöker att undvika registrering eller skattedeklaration, teknologin som an-
vänds för detta är Bayesian teknologi och ANN. 
 
Autonomy använder sig av två olika sökmetoder som stöds av AI, de är cross-language 
search och conceptual search. Cross-language search gör det möjligt för användaren att 
göra sökningar analyserad genom Dynamic Reasoning Engine som bygger på en unik 
mönsteranpassningsteknologi. Den har möjlighet att identifiera konceptuella mönster och 
relationer i vilket språk som helst utan att behöva någon sorts lingvistikverktyg. När re-
sultat av en sökning ska presenteras tar Autonomys lösning hänsyn till vilken rättighet 
användaren har till att behandla och läsa dokument, de ger en fullständig säkerhet. När en 
användare gör en sökning kan han/hon förfina den baserad på det tidigare sökresultatet. 
Han/hon kan välja de resultat som han/hon finner relevant och söker sedan igen, vilket 
gör det möjligt för teknologin att förfina sökningen iterativt. Autonomys standardsökmo-
tor (conceptual search )gör det möjligt för manuellt och helt automatiserat matcha och 
hitta likheter av bitar av information. Den unika mönsterigenkänningsteknologi gör det 
möjligt att söka efter innehåll på olika språk och format samtidigt. Det presenteras sedan 
med summering, hyperlänkar till liknande information och automatiskt i realtid. 
 
När ett ämne som en användare är intresserad av tas upp i ett chattrum någonstans, blir 
användaren informerad om detta genom WAP-telfon, e-mail eller något annat digitalt 
medium. För att göra detta möjligt använder sig Autonomy av Intelligenta agenter. Till-
sammans med Autonomys kollaborationslösningar arbetar agenter för att skapa virtuella 
samlingsställen genom att sammanföra användare med liknande profiler. Med hjälp av 
användarens profil kan han/hon hitta andra användares agenter som söker samma infor-
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mation eller vilka användare som arbetar inom liknande områden, detta för att hitta vilka 
medarbetare inom organisationen som är lik mig.  
 

 
Figur 3. Exempel på en av Autonomys sökmotorer 

 
 
De säger att även de använder sig av röstigenkänning i sin portallösning. Autonomy ger 
möjligheten för hantering av multimedia innehåll, som exempelvis videos, sändningar, 
ljudarkiv, nyhetsuppläsningar etc. Deras teknologi förstår multimediainnehåll genom att 
återge det i text för att sedan identifiera det och rangordna huvudkoncepten inom den. För 
att sedan automatiskt personalisera det och skicka ut informationen till dem som behöver 
det och på ett sätt som de vill ha det ex. över Internet eller mobiltelefon. Det kan vara till 
exempel att användaren blir uppmärksammad på utvecklingen i nyhetshändelser, finansi-
ella händelser och till och med de senaste sportresultaten. Användare får länkar, ljudbitar 
eller videoupptagning från de senaste händelserna baserade på deras personliga intressen. 
Detta minskar informationsöverbelastningen till användaren mycket genom att de får per-
sonaliserat innehåll skickat till dem direkt i portalerna. Teknologin som ligger bakom det-
ta är ANN och ”Hidden Markov Models” (HMMs). 
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5 Analys  
I denna del ska vi analysera de empiriska undersökningarna som vi gjort och jämföra dem 
mot slutsatserna som vi presenterat i teorikapitlet. I analysen ska vi se om företagen an-
vänder sig av något AI-stöd i deras portallösningar när det gäller informationstillgänglig-
het. De egenskaper som vi fokuserar på är rätt information till rätt person i rätt tid, kolla-
boration och sökning.    

5.1 Informationstillgänglighet - Rätt information till rätt person i 
rätt tid 

Detta är den första delen ur företagsportalerna som vi ansåg kunde stödjas av AI. Mer 
om detta kan läsas under vår teoristudie dvs. slutsatserna  i slutet av teorikapitlet. Denna 
del är rätt information till rätt person i rätt tid och med det menas att en användare ska 
få information när han/hon behöver det och i rätt tid 
 
Målet med portalen är att skapa en miljö som ger värdefull service och informationen 
som ges ska kunna användas till det som den anställde gör i sitt dagliga arbete. Detta gör 
att den anställde kan fatta sina beslut med relevant information bakom sig (Collins, 
2001). En agent med inlärningskapacitet kan lära sig nya ämnen som kan automatiseras, 
inställningar som kan anpassas och lära sig av användarens beteenden (Cagalyan och 
Harrison, 1997). I Autonomys företagsportallösning skapas det automatiskt profiler som 
är baserade på det konceptuella innehållet i dokument som användaren tittat på, begärt 
eller skapat, alltså hans/hennes beteende. I Autonomys lösning kan användaren välja vil-
ken information som han/hon vill se genom att ändra i sin profil. Exempel på det är agen-
ter som automatiskt ger användaren vad han/hon vill ha utifrån hans/hennes inställningar 
och agenten.  
 
CA använder profiler i sin portallösning och användaren kan göra inställningar för vad 
han/hon vill se. Detta sker genom att han/hon först önskar vad han/hon vill ha i sin profil, 
men information kan även göras tillgänglig för olika arbetsroller. Enligt Turban och 
Aronson kan ANN öka informationstillgängligheten genom att ge möjligheter för den 
anställde att exempelvis få ut information ur komplexa situationer och ANN kan även 
användas för strategiskt management och göra prognoser (Turban och Aronson, 1998). 
Utifrån användarens profil så analyseras och bearbetas information med AI teknologier 
för att kunna ge den mest korrekta och relevanta informationen han/hon behöver. De tek-
nologierna ur AI de använder för att göra detta är beslutsträd, klassificering och ANN. 
 
Cagalyan och Harrison säger att intelligenta agenter kan användas för att ge den anställde 
information när det dyker upp något intressant som han/hon bör veta om (Cagalyan och 
Harrison, 1997). Autonomy löser detta genom att när ny viktig information blir tillgäng-
lig skickas den med e-mail till användaren eller placeras på hans/hennes hemsida. Alter-
nativet är Autonomys aktiva produkt som visar en liten ikon på användarens skrivbord, 
den visar att ny information har hittats. Genom att använda Autonomys informationsut-
delning och larmtillägg, kommer intelligenta agenter att automatiskt ge personaliserad 
information genom att använda sig av ett antal utdelningsmekanismer. Informationen är 
framtagen specifikt för just den aktuella användaren. Användaren behöver inte aktivt säga 
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åt agenten att hämta information, utan informationen kommer automatiskt till ho-
nom/henne.  
 
Det är mycket viktigt att den information som är tillänglig i portaler är korrekt och upp-
daterad för att de besluten som tas av portalanvändaren kommer endast bli så bra som den 
information som presenteras till han/hon (Collins, 2001). För att informationen som pre-
senteras till användaren ska vara korrekt och uppdaterad kan intelligenta agenter köras i 
bakgrunden och kan lära sig den anställdes mönster för att sen kunna presentera informa-
tion relevant för honom/henne med hjälp av intelligenta agenterna (Cagalyan och Harri-
son, 1997). Autonomys portal lär sig från användarens beteenden. Vad användaren in-
teragerar med i systemet, vad han/hon söker efter, vad han/hon publicerar och vad 
han/hon läser för sorts dokument, av användarens inställningar och önskemål skapas en 
användarprofil. Allt eftersom användarens intresse ändras ges användaren en möjlighet 
att uppdatera deras intressen genom att träna agenten. Autonomy använder sig av Bayesi-
an technology och intelligenta agenter med stöd av ANN för att göra denna tjänst möjlig.  
 
När företagen har en företagsportal så blir de mer öppna och mottagliga för förändringar i 
omvärlden och kan då göra analyser på hur det går, marknadssegmentstudier och fram-
tidsstrategier (Dias, 2001). ANN kan öka informationstillgängligheten genom att ge möj-
ligheter för den anställde att exempelvis få ut information ur komplexa situationer och 
ANN kan även användas för strategiskt management och göra prognoser (Turban och 
Aronson, 1998) Autonomys teknologi kan användas tex. för att automatiskt kunna lokali-
sera företag som försöker undvika registrering eller skattedeklaration, teknologin som 
används för detta är Bayesian teknologi och ANN. I CA:s lösning så kan förutsägningar 
göras dvs. prognoser om framtida händelser, detta görs genom att se mönster i historiska 
data med AI teknologin ANN. Med ANN teknologi som grund kan lösningar ses för 
komplexa situationer som exempelvis att upptäcka kortbedrägeri.   
 

5.2 Informationstillgänglighet - Sökning 
Detta är den andra delen ur företagsportalerna som vi ansåg kunde stödjas av AI. Mer 
om detta kan läsas under vår teoristudie dvs. slutsatserna i slutet av teorikapitlet. Denna 
del är sökmöjlighet och innebär att användaren ska kunna söka med någon sökmotor för 
att få tag i den information som han/hon vill ha. 
 
Enligt Davydov är sökning en av de viktigaste funktionerna i företagsportaler. Informa-
tionen är utspridd på ett stort antal källor och det behövs därför hjälpmedel för att snabbt 
kunna komma åt rätt information (Davydov, 2001). För att öka träffbilden vid sökning 
och därmed ge den information som användaren vill ha, kan intelligenta agenter användas 
som stöd. Agenterna gör sökningar som passar in på användarens profil och användaren 
kan även göra inställningar för att kunna styra hur mycket information han/hon vill ha 
(Caglayan A. och Harrison C, 1997). Autonomy använder sig av två olika sökmetoder 
som använder sig av AI, de är cross-language search och conceptual search. Cross-
language search gör det möjligt för användaren att göra sökningar analyserad genom Dy-
namic Reasoning Engine som bygger på en unik mönsteranpassningsteknologi. Den har 
möjlighet att identifiera konceptuella mönster och relationer i vilket språk som helst utan 



AI som stöd åt företagsportaler 

 40 

att behöva någon sorts lingvistikverktyg (språkverktyg). Conceptual search är Autonomys 
standardsökmotor, den gör det möjligt för manuellt och helt automatiserat matcha och 
hitta likheter av bitar av information. Den unika mönsterigenkänningsteknologi gör det 
möjligt att söka efter innehåll på olika språk och format samtidigt. Det presenteras sedan 
med summering, hyperlänkar till liknande information och automatiskt i realtid.  I CA:s 
sökmotor fungerar det så att när användaren gör en sökning kan sökmotorn lära sig av 
användarens beteende och förbättra framtida sökningar detta med stöd av så kallade Parse 
algoritmer. 

5.3 Informationstillgänglighet - Kollaboration  
Detta är den tredje delen ur företagsportalerna som vi ansåg kunde stödjas av AI. Mer 
om detta kan läsas under vår teoristudie dvs. slutsatserna i slutet av teorikapitlet. Denna 
del är kollaboration det innebär att användare ska kunna lokalisera en önskad använda-
re och kommunicera med varandra på något sätt som exempelvis ett chattrum och detta 
för att få tag i information de behöver 
 
I företagsportallösningen ska det finnas kollaborations och kommunikationsegenskaper 
som möjliggör diskussion, lokalisering av innovativa idéer och igenkänning av bra slut-
satser (Collins, 2001). En intelligent agent kan se upprepade beteenden av enskilda an-
vändare, liknande beteenden av grupper av användare och upprepade beteenden av några 
användare i ett arbetsflöde (Caglayan A. och Harrison C, 1997). Tillsammans med Auto-
nomys kollaborationslösningar arbetar agenter för att skapa virtuella samlingsställen ge-
nom att sammanföra användare med liknande profiler. Med hjälp av användarens profil 
kan han/hon hitta andra användares agenter som söker samma information eller vilka an-
vändare som arbetar inom liknande områden, detta för att hitta vilka medarbetare inom 
organisationen som har liknande profiler. 

5.4 Informationstillgänglighet – Övrigt 
Utöver de AI-stöd vi fann i vår teoristudie fanns det fler möjligheter till AI-stöd för före-
tagsportaler hos de intervjuade företagen. Här beskrivs dessa stöd.   
 
Förutom det vi fann i vår teoristudie kan Autonomy:s AI lösningar ge mer stöd till före-
tagsportaler. Det vi funnit är att om ett ämne som intresserar en användare tas upp i ett 
chattrum kan han/hon bli uppmärksammad på det genom exempelvis e-mail och wap-
telefon. Agenter kan även stödja mötesbokning mellan två användare genom att respekti-
ve användares agent kollar kalendern och bokar möte med den andres agent utan att an-
vändaren behöver göra någonting.  
 
Autonomy ger möjligheten för hantering av multimedia innehåll, som exempelvis videos, 
sändningar, ljudarkiv, nyhetsuppläsningar etc. Deras teknologi förstår multimediainnehåll 
genom att återge det i text för att sedan identifiera det och rangordna huvudkoncepten 
inom den. För att sedan automatiskt personalisera det och skicka ut informationen till 
dem som behöver det och på ett sätt som de vill ha det ex. över Internet eller mobiltele-
fon. Det kan vara till exempel att användaren blir uppmärksammad på utvecklingen i ny-
hetshändelser, finansiella händelser och till och med de senaste sportresultaten. Använda-
re får länkar, ljudbitar eller videoupptagning från de senaste händelserna baserade på de-
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ras personliga intressen. Detta minskar informationsöverbelastningen till användaren 
mycket genom att de får personaliserat innehåll skickat till dem direkt i portalerna. Tek-
nologin som ligger bakom detta är ANN och ”Hidden Markov Models” (HMMs). 
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6 Slutsatser 
Företagen börjar mer och mer använda sig av företagsportaler. Men företagsportalerna är 
dock inte optimerad idag, informationstillgängligheten skulle kunna gå att förbättra och 
denna uppsats handlar om hur artificiell intelligens kan stödja företagsportaler genom att 
öka informationstillgängligheten. 
 
Vår forskningsfråga är då: hur kan artificiell intelligens öka företagsportalers informa-
tionstillgänglighet?  Det vi har kommit fram till i vår undersökning är att artificiell intel-
ligens kan stödja företagsportaler genom att öka informationstillgängligheten. AI kan ge 
stöd åt användaren genom att intelligenta agenter kan uppdatera användarens profil ut-
ifrån hans/hennes beteende och kan därmed ge rätt, relevant samt uppdaterad informa-
tion. Den information som presenteras till användaren utifrån hans/hennes profil kan ana-
lyseras och bearbetas med AI teknologierna beslutsträd och ANN, det ger mer korrekt 
och relevant information. Användaren behöver inte säga åt agenten att hämta informa-
tion, utan informationen kommer automatiskt till honom/henne, intelligenta agenter körs i 
bakgrunden och när ny information finns tillgänglig hämtar agenten det och presenterar 
det åt honom/henne. ANN kan öka informationstillgängligheten genom att ge möjligheter 
för den anställde att exempelvis få ut information ur komplexa situationer och ANN kan 
även användas för strategiskt management och göra prognoser om framtiden. 
 
Sökning kan stödjas med hjälp av AI och detta ger bättre resultat från sökningen. Agen-
terna gör sökningar som passar in på användarens profil. En sökmotor gör det möjligt för 
användaren att göra sökningar analyserad genom en unik mönsteranpassningsteknologi. 
 
Kommunikations och samarbetsstöd finns, genom att användare som har liknande intres-
sen kan paras ihop i virtuella samlingsställen.   
 
Förutom det vi fann i vår teoristudie kan företagens AI lösningar ge mer stöd till före-
tagsportaler. Det vi funnit är att om ett ämne som intresserar en användare tas upp i ett 
chattrum kan han/hon bli uppmärksammad på det genom exempelvis e-mail och wap-
telefon. Agenter kan även stödja mötesbokning mellan två användare genom att respekti-
ve användares agent kollar kalendern och bokar möte med den andres agent utan att an-
vändaren behöver göra någonting. Det finns teknologi inom AI som förstår multimedialt 
innehåll för att sedan återge det i text och sen identifiera det och rangordna huvudkoncep-
ten inom det. För att sedan automatiskt personalisera det och skicka ut informationen till 
dem som behöver det och på ett sätt som de vill ha det ex. över Internet eller till mobilte-
lefon. En slutsats till som vi inte sett i vår teoristudie är att det går att kombinera ANN 
med intelligenta agenter i en och samma miljö. Denna kombination ger mycket möjlighe-
ter och fördelar. 
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7 Avslutande diskussion och framtida studier 
Under metoddiskussion ska vi diskutera hur arbetet gått efter det ska vi ha en avslutande 
diskussion där vi diskuterar resultaten från studien emot syftet. Under rubriken framtida 
studier ger vi tips om vad som kan vara intressant för kommande undersökningar 

7.1 Metoddiskussion 
Vår undersökning har gått bra, vi har fått svar som vi förstått och kunnat hitta i AI littera-
turen, detta har gjort att vi kunnat dra bra slutsatser. Vi trodde inte att företagen använde 
AI som stöd åt företagsportaler i så stor utsträckning som de gör. Eftersom att det idag 
inte finns så många företagsportalutvecklare som använder sig av AI som stöd i sina före-
tagsportaler, så kunde vi snabbt välja vilka företag vi skulle undersöka vidare. När vi fått 
fram vilka företag som passade in på våra kriterier så kontaktade vi dem för att se om de 
hade möjlighet att svara på våra frågor. Efter vidare undersökning av företagen visade det 
sig att vi hade tur, de två företag som svarade på våra frågeformulär hade kommit långt i 
deras utveckling med att använda AI som stöd till deras företagsportallösning därav är 
företagen vi undersökt representativa för vår undersökning. Eftersom företagen inte lig-
ger i Sverige utan det ena i Chile och det andra i Norge blev inte kommunikationen den 
bästa. Även tidsbristen som företagen har vid jultid medförde att kommunikationen blev 
lidande, vi fick vänta väldigt länge med att få svaren på de frågeformulär som vi skickade 
ut. Vi skickade ut följdfrågor för att förtydliga vissa svar och även dessa tog tid att bli 
besvarade. Genom att vi försöker se vilka delar inom företagsportaler som tekniker inom 
AI kan stödja, för att öka informationstillgängligheten och på vilket sätt de kan göra det, 
hade det kanske varit bra om det funnits möjlighet att undersöka fler företag för att bred-
da underlaget. Resultatet hade blivit ännu bättre om vi hade kunnat göra personliga och 
djupa intervjuer. Om vi hade kunnat göra intervjuer med personen på plats eller över tele-
fon hade vi kunnat göra en mer ingående studie en så kallad fallstudie, det är en metod 
som används för att ingående studera ett fenomen.  

7.2 Analysdiskussion 
Ifrån teoristudierna drog vi slutsatser om vilka delar ur företagsportaler som AI skulle 
kunna stödja för att öka informationstillgängligheten. Vi har gjort analysen genom att 
jämföra slutsatserna med svaren vi fick från företagen, men analysen har utökats med 
andra lösningar som vi inte såg i vår teoristudie. 

7.3 Avslutande diskussion 
Syftet med uppsatsen var att undersöka för vilka delar av företagsportaler som tekniker ur 
artificiell intelligens kan tänkas användas för att öka informationstillgängligheten i före-
tagsportaler. Med Artificiell intelligens som stöd till portaler kan användaren få bättre 
och mer relevant information detta för att kunna ta bättre och snabbare beslut. Informa-
tionen som han/hon får kan även användas för att ge han/hon ökad förståelse. Resultatet 
vi fått av vår studie är att AI kan utöka företagsportalers informationstillgänglighet med 
detta anser vi att syftet är besvarat. 
 
Utifrån företagsportal teori och AI teori hittade vi delar i företagsportaler som kunde 
stödjas av AI, för att öka informationstillgängligheten. De tre delarna som vi fann i före-
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tagsportaler som kan stödjas för att öka informationstillgängligheten var rätt information 
till rätt person i rätt tid, sökning och kollaboration. Efter gjorda intervjuer fann vi att före-
tagen kan stödja de delar i företagsportaler som vi tog fram i vår teoristudie. Företagen 
hade även mer stöd än vi trott från början för att öka informationstillgängligheten. All 
teori vi läst har varit till nytta för vår studie. Men AI området är väldigt brett och som 
sagt fanns fler tekniker ur AI som vi inte läst in oss på.  
 
Företagen vi intervjuat har varit mycket bra när vi har i åtanke hur få företag det är som 
använder AI i sin portallösning. De intervjuade företagen fanns som sagt inte i Sverige 
detta gjorde kommunikationen svårare. Hade vi funnit något företag i Sverige hade inter-
vjuerna blivit bättre för att vi hade kunnat få en personlig kontakt med dem och då fått 
svaren direkt utan att behöva skicka följdfrågor. 

7.4 Framtida studier 
När det gäller framtida studier finns en hel del intressanta forskningsämnen eftersom det-
ta område är mycket nytt och det sker mycket utveckling här. Det som skulle kunna un-
dersökas är att se hur användarna upplever de eventuella förändringar som en företags-
portal med stöd av AI ger. Detta för att få användarens syn på detta. En djupare under-
sökning om hur röststyrning kan användas som stöd till företagsportaler skulle vara 
mycket intressant. Att göra en liknande studie inom en snar framtid skulle vara givande 
för då har kanske fler företag börjat med AI som stöd i sin portal och de som håller på 
redan nu har fått mer erfarenhet. 
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Bilaga 1 
Våra frågor till företagen: 
 

1. Har ni användarprofiler i eran portallösning? 
 

2. Kan användaren styra vilken information han ska få? 
 

3. Hur presenteras information för användare? 
 

4. Hur vet användaren när det kommit ny och relevant information för ho-
nom/henne? 

 
5. Får användaren information som bara är relevant för honom/henne? 

 
6. Hur får han det? Kan portalen lära sig av användarens beteende? 

 
7. Om, hur har ni löst det och vad heter den teknologin? 

 
8. Kan man göra prognoser för framtiden? 

 
9. I så fall, hur? Vilken teknologi ligger som grund för att kunna göra detta?  

 
10. Kan man upptäcka kortbedrägeri i eran portallösning? 

 
11. I så fall, hur? Vilken teknologi ligger som grund för att kunna göra detta?  

 
12. Om det finns dold information inom företaget, kan berörd anställd få reda på det 

på något sätt?  
 

13. I så fall, hur? Vilken teknologi ligger som grund för att kunna göra detta?  
 

14. När en användare söker på sin portal med någon sökmotor, hur sker upphämt-
ning av data? 

 
15. Finns det någon typ av stöd för användaren vid sökning som förbättrar resultatet? 

 
16. Finns det någon typ av funktion som ligger i bakgrunden och söker åt användaren 

utan att han aktivt söker själv? 
 

17. När resultat från en sökning presenteras, är den filtrerad på något sätt utifrån 
roll eller befattning? 

 
18. Kan sökmotorn lära sig för att snabba upp framtida sökningar?  

 
19. Finns det något stöd i bakgrunden som kan boka möten mellan två anställda utan 

att de behöver göra något själv? 
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20. Finns det något som du skulle vilja tillägga till dessa frågor, anser du att det är 

något vi har missat? 
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Ordlista 
 
Abstraktion: en tankeprocess (eller resultatet av en sådan) i vilken man bortser 
från vissa egenskaper hos en företeelse eller ett föremål och i stället uppmärk-
sammar en eller några få egenskaper. 
 
Access: (åtkomst) - möjlighet att komma åt, läsa och hämta information eller att använda 
apparater i datasystem. Människors access till data i ett datasystem kan begränsas av de 
rättigheter som de har tilldelats i systemet 
 
Algoritm: inom matematik och databehandling en systematisk procedur som i ett änd-
ligt antal steg anger hur man utför en beräkning eller löser ett givet problem. Algoritmen 
anger de enskilda steg som skall tas för att lösa problemet. 
 
Analogi ('likhet', 'riktigt förhållande', 'proportion'), likhet, överensstämmelse, motsva-
righet (i något visst avseende). Ibland används uttrycket "positiv analogi" om likheter 
mellan två företeelser, "negativ analogi" om skillnader mellan dem. 
 
Authentisering: (authentication) behörighetskontroll, identitetskontroll. Kontroll av att 
en person som identifierar sig över datanät har giltiga identitetsbevis och/eller att hon har 
behörighet att komma åt vissa tjänster eller resurser 
 
Axiom: 'värdering', 'uppskattning', 'åsikt', sats, som utan bevis antas vara sann, i dagligt 
tal beteckning för ett självklart sant påstående. I vetenskapliga sammanhang avser man 
med axiom en grundsats som inte själv är föremål för bevis men som tjänar som utgång-
spunkt för bevis av andra satser  
 
Axon: ���det utåtledande utskottet från en nervcell. Dendriter är utskott som leder ner-
vimpulser inåt. Små nervceller har korta axoner. 
 
Bayes inferens: (efter Thomas Bayes), statistisk teori för hur man bör dra slutsatser från 
experiment och undersökningar. Bayes inferens är logiskt uppbyggd ur ett antal naturliga 
axiom för rationellt uppförande. Före en undersökning har man oftast en subjektiv upp-
fattning om hur stort det okända värdet är. Uttryckt i sannolikhetsteoretiska termer brukar 
denna uppfattning kallas för apriorifördelning. När man fått försöksresultatet, bör ens 
uppfattning ändras till en aposteriorifördelning enligt Bayes sats, vilken gett metoden 
dess namn. Man kan nu t.ex. ange det mest troliga värdet eller det förväntade värdet på 
den okända storheten. Ett prediktionsintervall är ett intervall inom vilket det sanna värdet 
med viss sannolikhet ligger. Ett sådant intervall har alltså en mera naturlig tolkning än 
dess motsvarighet i vanlig inferens, konfidensintervallet. Synen på hypotesprövning skil-
jer sig ännu mer. I Bayes inferens beräknas sannolikheten för att hypotesen är sann. Om 
en hypotes är mycket osannolik, beror det på omständigheterna i övrigt om den kan för-
summas. Teorin tillåter även att betydligt mer allmänna beslut kan fattas.Bayes inferens 
bygger också på trolighetsprincipen, som säger att alla slutsatser från ett försök måste 
bygga på vad man verkligen observerade och inte på vad man kunde ha sett men inte såg. 
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Binär: kan anta ett av två olika värden, ofta betecknade 0 och 1. 
 
Boolesk: Booleska variabler är variabler som bara kan anta värdena ”sant” eller ”falskt”. 
(Sådana variabler kan enkelt representeras i en dator av de numeriska värdena 1 och 0, 
eller av hög och låg spänning.) De används bl.a. inom programmering. 
 
Business intelligens: omvärldsbevakning - (business intelligence) - systematisk 
insamling av information som hjälper företag och organisationer att förutse och anpassa 
sig till förändringar av olika slag. I omvärldsbevakning ingår insamling, bearbetning, 
analys, sammanställning, presentation och lagring av information. Detta kan ske helt 
manuellt eller med hjälp av olika dataprogram. 
 
Data mining: letande efter intressanta och framför allt lönsamma statistiska samband och 
andra data i stora datamängder. 
 
Deduktiv: Deduktivt angreppssätt innebär att man utgår från teorin och jämför med em-
pirisk undersökning för att kunna dra slutsatser 
 
Dendriter: se axon. 
 
Egenskap: faktor som utgör (väsentlig eller utmärkande) del av (viss) helhets sätt att 
fungera eller vara uppbyggd och som kan utgöras av både mer konkreta och mer 
abstrakta företeelser 
 
Ergonomi: läran om människan i arbete; samspelet mellan människan och arbetsred-
skapen� 
 
Excitation: ('liva upp', 'jaga upp', 'väcka', 'hänföra'), excitering vetenskaplig term för ret-
ning. Inom neurofysiologin talar man om excitation av nervceller (motsatsen är inhibition 
eller hämning). Inom psykiatrin används ordet om ångesttillstånd med stark motorisk oro 
och i svåra fall förvirring efter t.ex. chockartade upplevelser och svåra påfrestningar 
(psykogen excitation). 
 
Extranät: (extranet) är en utvidgad variant av intranät. Man använder samma teknik som 
i World Wide Web, men släpper bara in ett fåtal användare. Ett extranät är inte bara 
tillgängligt för anställda inom ett företag, utan även för utomstående som samarbetar med 
företaget, till exempel underleverantörer och återförsäljare. Men allmänheten kommer 
inte in. 
 
Flik: (engelska tab) - detalj i grafiskt användargränssnitt som till utseende och funktion 
liknar flik i pärmregister. Det heter flikar på svenska, inte tabbar, som är något annat 
 
Gränssnitt: (interface) en anordning som gör det möjligt för två tekniska apparater eller  
dataprogram att kommunicera, till exempel en stickpropp eller en uppsättning  program-
meringsregler. Om anordningen är till för att en människa och en apparat ska  kunna 



AI som stöd åt företagsportaler 

 

kommunicera kallas den för användargränssnitt. Se [gui]. Gränssnitt kallas ibland  även 
för kontaktyta. 
 
Groupware: samarbetes program 
 
Heuristik: dels metod för att upptäcka eller bilda ny relevant kunskap, dels läran om så-
dana metoder. En heuristik används för att göra plausibla antaganden, för att välja eller 
generera hypoteser, men innebär i sig inte ett rättfärdigande eller en förklaring av dessa 
hypoteser. Ett exempel: "om man ute till havs ser fåglar, kan man anta att land finns i 
närheten". En heuristik bör ge relevanta hypoteser. Inom ett formellt kunskapsområde, 
t.ex. plan geometri, kan man härleda hur många sanna satser som helst genom en meka-
nisk tillämpning av axiomen. Men av geometrins oändligt många sanna satser är ytterst få 
matematiskt intressanta. Att sålla ut dem kräver mer arbete än att med heuristik aktivt 
bilda intressanta hypoteser. Heuristik behövs också i själva beviskonstruktionen för att 
föreslå bevisvägar vilkas framkomlighet sedan kan prövas i faktiska bevisförsök. 
 
Hidden Markov models: används inom språkigenkänning. Modellen kan hitta det mest 
troliga översättningen till ordet som är aktuellt. HMM är ett lärande system. 
 
Information: generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid 
kommunikation i olika former. En strikt gräns mellan information och kunskap är svår att 
dra. Information innebär att någon får kännedom om någonting ("blir informerad"). Den 
kan ses som en nödvändig, men ej tillräcklig förutsättning för kunskap i betydelsen dju-
pare insikt. Information kan uppfattas som en viss mängd fakta, upplysningar eller under-
rättelser. 
 
Integral: grundläggande begrepp i matematiken 
 
Integrationen: få att sammansmälta till en helhet 
 
Interaktion: samverkan, samspel; process där grupper eller individer genom sitt 
handlande ömsesidigt påverkar varandra. Påverkan kan förmedlas via språk, gester, 
symboler etc 
 
Klassificera: inordna i klasser som redan existerar el. upprättas vid behov. 
 
Klustring: flera likartade delar som sätts ihop till en grupp. 
 
Knowledge Management: kunskapshantering - allmän beteckning på dataprogram som 
marknadsförs som hjälp att spara, lagra och hitta sådan företagsinformation som annars är 
svårfångad - sådant som "sitter i väggarna" eller förmedlas från anställd till anställd 
 
Komplex: en svåröverskådligt sammansatt helhet. 
 
Kollaborativa: samarbeta 
 



AI som stöd åt företagsportaler 

 

Konceptuellt: begreppslig �����	�
���������
�
���
 
Layout: (eng.), skiss som visar placeringen på ett givet trycksaksutrymme av satta texter, 
bilder, teckningar, rubriker etc. jämte instruktioner till t.ex. sättare, tryckare och 
reprofotografer. Förr klistrades vanligen text och bild upp på ett pappersark, men numera 
utförs ofta layoutarbetet på bildskärm med hjälp av dator och scanner 
 
Metadata: data om data 
 
Plausibel : som det finns goda (rationella) skäl att tro på. 
 
Procedur: ett tillvägagångssätt, förfarande. 
 
Profil: de egenskaper som framstår som karakteristiska för en person, en organisation e.d 
 
Sekventiell: sökning i tur och ordning genom en datamängd 
 
Semantik: är en term som lånats från språkvetenskapen. Studiet av ords mening och 
betydelse. Inom systemutveckling har det en liknande betydelse. Det handlar om vad man 
försöker uttrycka med dataspråket, till skillnad från vad det faktiskt står. 
 
Syllogism: typ av slutledning som består av tre satser varav den sista satsen följer ur de 
två första: ~en "alla människor är dödliga och alla filosofer är människor, alltså är alla 
filosofer dödliga" 
 
Synaps: kontaktställe där en nervimpuls överförs från en nervcell till en annan cell. 
 
Taxonomi: vetenskapen om organismernas klassificering, dvs. beskrivning, namngivning 
(nomenklatur) och formell klassifikation av organismgrupper som taxonomiska enheter. 
Varje enhet eller taxon ges ett namn, vars utformning varierar med rangen i det 
hierarkiska systemet och regleras av internationella nomenklaturkoder. Dessa reglerar 
även innehållet i formella beskrivningar av enheterna. 
 
Teknologi: läran om tekniken, särskilt läran om industriella tillverkningsmetoder. 
 
Virtuella: syftar på fenomen som mer eller mindre illusoriskt efterliknar företeelser i den 
fysiska världen. Det kan vara existerande företeelser, planerade företeelser (ritningar) 
eller spel och lekar. Virtuella företeelser brukar kunna samspela med betraktaren och 
omgivningen på ett sätt som påminner om verkligheten. 
 
Wizard: stegvis hjälp genom program. 
 
XML: Extensible markup language. Efterträdaren till html det språk som används när 
man skapar webbsidor. Det nya med xml är att xml gör det möjligt att detaljerat beskriva 
sidans innehåll, medan html bara beskriver sidans grafiska utformning. 
 


