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Sammanfattning 
Denna uppsats utreder ifall två kognitionsvetenskapliga perspektiv kan bidra till en 
effektivare informationslogistik. 

Med detta som bakgrund har ett tvärvetenskapligt förhållningssätt använts för att framhäva 
kontraster mellan de båda områdena. Teori har tagits från kognitionsvetenskapens 
nätverks- och artificiella intelligens perspektiv samtidigt som empirin utgörs av en 
fallbeskrivning av en Informationslogistisk applikation. Kontraster mellan de båda 
områdena har vägts mot varandra och teorier om på vilka sätt de två perspektiven skulle 
kunna berika den informationslogistiska applikationen har dragits. Dessutom har mer 
generella slutsatser dragits från nätverks- och det artificiella intelligens perspektiven för att 
besvara hur de på en generell nivå skulle kunna bidra med kunskaper till andra 
informationslogistiska applikationer.  

Resultatet i uppsatsen visar att det med ett tvärvetenskapligt förhållningssätt går att 
importera kunskaper från det kognitionsvetenskapliga hållet till informationslogistiken.  
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras uppsatsens bakgrund, problem, avgränsningar och syfte. 
Meningen är att läsaren i det här kapitlet ska få en förståelse av rapportens innehåll. 

1.1 Bakgrund 

Ordet information härstammar från latinets informare vilket har betydelsen att ge form åt, 
utforma en idé eller en uppfattning (Ahlberg, Lundqvist & Sörbom, 1983, s. 440).  

En mer systematisk bild av information och dess beståndsdelar ges av Connolly & Begg 
(2004) som menar att information består av flera delmängder av data som tillsammans 
formas till information. Det finns ett flertal olika perspektiv på information och i takt med 
dagens teknikutveckling har informationsflödet ökat kraftigt. Informationssamhället som vi 
människor numera lever i ställer höga krav på vår informationshantering. Privat möts vi 
ofta av en överfull brevlåda där vi behöver sålla oss igenom reklamen för att komma åt de 
brev som innehåller viktig information. Likaså när vi öppnar vår mail ställs vi inför 
uppgiften att sålla fram de mail som är viktiga för oss. I arbetslivet är informationsmängden 
även stor, mängder av dokument skickas fram och tillbaka både fysiskt och elektroniskt, 
fastän majoriteten oftast hamnar i den fysiska eller elektroniska papperskorgen utan att 
någonsin blivit lästa. Givetvis har vi människor en gräns för hur mycket information vi 
kognitivt kan ta till oss samt hur stor mängd av information vi mentalt klarar av att sålla 
igenom. I många fall kan detta antagligen vara orsaken till att viktig information inte når 
fram till oss eftersom mängden av information känns övermäktig att bearbeta. Delphi 
Group (2002) har en liknande uppfattning, i en omfattande undersökning har de kommit 
fram till att informations överflöd är ett av det moderna samhällets största problem.  

Denna problematik kring hur vi bäst kan hantera det ökande informationsflödet är det 
många som tvistar om och självklart finns det väldigt många åsikter. Jag själv tillhör en 
förhållandevis ny skara av problemlösare vilka kallas för informationslogistiker.   

Informationslogistik är en relativt ny disciplin som inriktar sig på informationsoptimering 
ur ett processorienterat synsätt, och med hjälp av en mängd olika tekniker såsom 
informationsbehovsanalyser och informationsklassificering angriper problem med ett 
systemperspektiv. Målet inom informationslogistik är att mottagaren får rätt information, 
till rätt person, på rätt sätt, på rätt plats i rätt tid och till rätt kostnad.   

Informationslogistik är en tvärvetenskaplig disciplin som bland annat tar hjälp av ekonomi, 
IT, kommunikationsteorier och socialvetenskaper för att skapa en bred ansats vid 
problemlösning (Sandkuhl, 2006).  I många fall resulterar informationslogistikerns arbete 
till att en Informationslogistisk applikation (IA) skapas där informationshanteringen blir 
automatiserad av applikationen. WIND-applikationen (2003) är ett exempel på en 
webbaserad IA där de användare som är anslutna till tjänsten snabbt kan få information om 
kommande oväder innan ovädret har nått dem. Distributionen av informationen sker via 
applikationen och användarna väljer själva hur de vill bli kontaktade om ett oväder skulle 
dra in över landet. 
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Kognitionsvetenskap är likt informationslogistik en tvärvetenskaplig disciplin som forskar 
kring informationsbearbetning. Dock ses hjärnan som en slags informationsbearbetande 
processor och forskningsområdena inom denna disciplin är många men rent generellt sker 
forskning om hur vår mänskliga hjärna fungerar, hur vi bearbetar information och hur 
processen från data till information ser ut.  

Ur kognitionsvetenskapen finns det även grenar som förespråkar mer tekniska lösningar 
och med hjälp av olika perspektiv skapar applikationer som hanterar information på ett 
liknande sätt som en IA.  

Ur dessa två discipliner är information och hantering av information centralt fastän dem 
har olika bakgrund och metoder för problemlösning.  
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1.2 Problemformulering 

Informationslogistik är en relativt ny disciplin som beskrivs som tvärvetenskaplig. 
Kognitionsvetenskapen beskrivs liksom informationslogistik som tvärvetenskaplig men 
någon jämförelse mellan dem är inte lätt att hitta. Lundqvist (2007 s. 75) menar även att det 
finns ett behov av att komplettera informationslogistik med både bredare och djupare 
studier från andra håll.  

I denna uppsats kommer därför ett dokumenterat fall som handlar om informationslogistik 
undersökas och utredas mot två grenar utsprungna ur kognitionsvetenskapen, nämligen 
från artificiell intelligens och ett nätverksperspektiv. Därutöver kommer resultaten från den 
första frågan att användas för att besvara uppsatsens andra fråga.  

Detta för att svara på följande frågeställningar; 

����    Hur kan artificiell intelligens/nätverks perspektivet bidra med kunskaper till 
informationslogistiken i fallbeskrivningen av WIND-projektet?  

����    Kan dessa två perspektiv även tillföra nytta/tillämpas på andra 
Informationslogistiska applikationer? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett informationslogistiskt fall utreda ifall två av 
kognitionsvetenskapens perspektiv kan bidra till en effektivare Informationslogistik.  

1.4 Avgränsningar 

Informationslogistik och kognitionsvetenskap använder olika metoder och tekniker som 
behandlar informationshanteringen och bearbetning på ett automatiserat sätt vilket ofta 
leder till systemutveckling. Den fysiska IT-arkitekturen eller tekniska lösningar såsom 
programspråk kommer inte tas upp i denna uppsats.  
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2 Metodik  
Detta kapitel är indelat i fyra delar, den första delen är ett metodavsnitt som är tänkt att ge 
en inblick om metodikens olika termer. Den andra delen består av det praktiska 
tillvägagångssätt som använts för att utforma uppsatsen. Den tredje delen är en reflektion 
av hur mitt val av metod har påverkat uppsatsen. Den fjärde delen består av kritik av de 
källor som valts ut till uppsatsen.  

2.1 Metod  

Metodik, metod och det praktiska tillvägagångssättet är tre nivåer som ett vetenskapligt 
arbete ska visa metodmedvetenhet i. Metodiken fungerar som den övergripande nivån där 
metoden och det praktiska tillvägagångssättets relationer med varandra bestäms men över 
metodiken finns det även en mer övergripande nivå (Björlund & Paulsson, 2003, s. 57).  
Det vetenskapligtförhållningssättet vilket är den högsta nivån grundar sig på att vi som 
människor gör olika antaganden av verkligheten vilket präglar vår metodik (Björlund & 
Paulsson, 2003, s. 64).   

Vetenskapligtförhållningssätt 

Det vetenskapliga förhållningssättet är alltså den mest övergripande nivån och spelar en 
viktig roll i metodiken, metoden och det praktiska tillvägagångssättet. Inom det 
vetenskapliga förhållningssättet finns det ett flertal olika ansatser såsom positivism, 
hermeneutik, systemteori, och tvärvetenskap. 

De anhängare som förespråkar positivism menar att man utifrån vetenskapliga grunder 
såsom naturlagar, fysiska lagar etc. kan determinera forskningen. En inbunden strävan efter 
ett teknokratiskt samhälle kan man se stödja positivism.  

Hermeneutik kan däremot sägas vara positivismens motsats, en hermeneutiker försöker 
istället skapa sig kunskap om ett ämne genom tolkning och förståelse. En hermeneutiker 
ser exempelvis en text som en tolkning av författarens åsikter och tankar (Andersen, 1994, 
s. 186-187). 

Systemteori är ännu ett förhållningssätt vilket däremot stödjer sig på att vi inte kan isolera 
olika studieämnen eftersom de ingår i såkallade dynamiskt system. En förståelse för 
helheten av såkallade dynamiska helheter är istället centralt. En förespråkare av systemteori 
ser exempelvis den mänskliga kroppen som ett system där lungorna har som funktion att 
förse kroppen med syre och hjärtat har funktionen att cirkulera blodet och således cirkulera 
syret. (Thurén, 2007, s. 121). 

Det tvärvetenskapliga förhållningssättet har istället sin utgångspunkt i att enskilda 
vetenskaper har specialiserade kunskapsområden vilka ofta indelas i ännu mindre områden 
med spetskunskap. Denna utveckling leder enligt det tvärvetenskapliga förhållningssättet 
till suboptimeringar av kunskapen och försvårar att kunskap som genereras är av mer 
holistisk natur. Tvärvetenskapliga kunskapsområden består av flera vetenskaper och vill 
med sin ansats skapa kontraster mellan de olika områdena (Wallén, 1996, s. 102-110). Målet 
med det tvärvetenskapliga förhållningssättet är att uppnå en integration av kunskapen 
mellan de olika kunskapsområden och skapa en övergripande teori (se figur 1).  
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Figur 1 – Enskild vetenskap VS tvärvetenskap (egen).  

 

Tvärvetenskapen delas huvudsakligen upp i tre inriktningar (se bilaga 1); 

Multidisciplinär (mångvetenskap) gren, där vetenskap bedrivs genom samarbete mellan olika 
vetenskaper men utan någon egentlig integration. Utan fokus ligger istället på att lyfta fram 
de olika vetenskapernas kunskaper enskilt för att framhäva kontrasterna i den aktuella 
forskningen. 

Transdisciplinär gren, kan sägas vara en vidare utveckling av den multidisciplinära grenen där 
de olika vetenskapernas kunskaper används som utgångspunkt för att generera ny kunskap 
som ska överbrygga de olika vetenskaperna, med andra ord integreras kunskaperna.   

Interdisciplinär gren, där vetenskapen bedrivs i samverkan med deltagare från olika 
vetenskaper i ett specifikt forskningssyfte. Syftet i studien blir att de olika vetenskapernas 
kunskaper lägger fram sina kunskaper i det givna syftet fast ur deras egna olika 
infallsvinklar. Inom den här grenen förekommer likaledes integration men först efteråt när 
de olika vetenskapernas slutsatser är klara (Wikipedia, 2007).  

Metodik 

Metodiken bestämmer förhållandet mellan teorin och empirin. Hur själva relationen mellan 
teori och realiteten förhåller sig är vanligtvis ett centralt problem inom all form av 
forskning. 

Tre begrepp som vanligen används är deduktion, induktion och abduktion (Patel & Davidson, 
2003, s. 23) 

Ett deduktivt arbetssätt präglas av att man utgår från en fast förståelseram. Exempelvis kan 
man ur en deduktiv synpunkt utgå ifrån Newtons teori att jordens dragningskraft gör att en 
sten i ett fall dras mot marken (Andersen, 1994, s.34).  

Induktion har ett annat arbetssätt som istället utgår ifrån empirin för att finna likheter i 
teorin. Arbetet börjar enligt det induktiva arbetssättet ibland utan några tidigare studier av 
teori inom ämnet (Wallén, 1996, s. 62). 

Abduktion kan påstås innebära en kombination deduktion och induktion. Arbetssättet 
indelas i två faser där den första fasen är induktiv. Vanligtvis används ett enskilt reellt fall 
för att hitta teoretiska referenser. I arbetssättets andra fas prövas den teoretisk modell som 
genererades utifrån fallet i ett nytt verkligt fall, alltså används en deduktiv ansats (Patel & 
Davidson, 2003, s. 24). 
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Metod 

Val av metod är kritiskt för att avgöra hur tillförlitlig och giltig den information man har 
fått fram är. Nyckelord för detta syfte är reliabilitet och validitet men också själva 
faktainsamlingen styrs av variabler som är kvantitativa och/eller kvalitativa och även 
objektivitet utgör en avgörande faktor. 

Reliabiliteten avser tillförlitligheten och kan anses vara ett mått på i vilken utsträckning ett 
tillvägagångssätt ger samma resultat av en forskningsfråga, oavsett tidpunkt för forskningen 
och under villkoret att liknande omständigheter föreligger (Bell, 2000, s. 89).   

Validiteten avser giltigheten och beskrivs ofta som ett mer invecklat begrepp. Vilket kan 
beskrivas som ett mått som bestämmer om vi verkligen mäter det vi ska mäta eller beskriva 
(Bell, 2000, s. 90). 

Kvantitativ forskning har som utgångspunkt att det som studeras går att göras mätbart och 
resultaten redovisas ofta numeriskt. 

Kvalitativ forskare förnekar istället att allt kan göras mätbart men erkänner de kvantitativa 
metoderna som användbara för att belysa vissa aspekter i samhället. Den kvalitativa 
utgångspunkten kännetecknas av att varje forskningsämne anses ha en unik kombination av 
kvaliteter eller egenskaper (Andersen, 1994, s.70). 

Objektvitivitet anses vara forskarens yttersta mål. Forskaren bör utan utomvetenskapliga 
resultat/värderingar bedriva sin egen forskning på en objektiv nivå (Wallén, 1996, s. 27). 

Datainsamlingskällor 

Kan vara kvalitativa eller kvantitativa, till de kvalitativa datainsamlingsteknikerna hör 
såkallad primärdata och till de kvantitativa hör sekundärdata. 

Primärdata, är sådana data som samlats för att uppfylla studiens syfte. Primärdata är oftast 
data som inte tidigare varit samlad och blivit offentligt publicerad. Eftersom den ligger 
närmast som informationskälla för att uppfylla syftet räknas primärdata som en kvalitativ 
källa, av anledningen att det specifika undersökningsområdet använts som utgångspunkt 
för datainsamling. När kvaliteten i datainsamlingen ökat höjs även graden av validitet.  

Sekundärdata, är data som oftast är lagrad i någon form av vetenskapligt accepterat material, 
exempelvis kan det finnas i en artikeldatabas, i en litteraturbok eller t.ex. på Internet (Patel 
& Davidson, 2003, s.65). Denna typ av data kan sägas vara mer generell eftersom den 
information som hämtas utifrån sekundärdata inte utgår från det specifika 
undersökningsområdet. Däremot är sekundärdata ett kvantitativt sätt att skaffa sig 
information eftersom författaren av exempelvis en bok i många fall utgår från flera källor 
för att återge sin uppfattning av ämnet i en bok.  
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2.2 Tillvägagångssätt  

2.2.1 Metodval och perspektiv 

Jag har valt att utgå ifrån ett tvärvetenskapligt förhållningssätt i min uppsats eftersom jag 
valt att undersöka två tvärvetenskapliga områden. Eftersom jag anser att mitt ämne ligger i 
periferin av de båda vetenskapliga områden och därför inte kan betraktas på annat sätt utan 
att begränsa kunskapsområdena och därmed försämra kvalitén på mitt ämne. En viktig 
förutsättning för det tvärvetenskapliga arbetssättet anser jag är att det inte är alltför stor 
skillnad mellan de båda områden och det tycker jag inte det är. Utan både 
Informationslogistik och kognitionsvetenskap använder sig av ett systemperspektiv när de 
behandlar närliggande områden inom informationsbearbetning.    
  

För att skapa en förståelse har jag valt att arbeta på ett deduktivt sätt för att skapa en grund 
för att arbeta vidare på. Stora delar av litteratur har därför bearbetats och sållats i de första 
stadierna av uppsatsskrivandet. Målet har varit att med bred kunskapsbakgrund skapa en 
hög validitet, genom att jag efter litteraturstudier har kunskapen att välja ut lämpligt 
material för uppsatsen. Det tvärvetenskapliga förhållningssättet skall även användas för att 
stärka både validitet och reliabilitet genom att påverka med objektivitet.   

Med objektivitet i samband med det tvärvetenskapliga förhållningssättet syftar jag på 
användningen av ett interdisciplinärt arbetssätt, där de båda vetenskapliga områden ställs 
emot varandra för att framhäva kontrasterna. Arbetssättet mer eller mindre utvecklar en 
objektivitet i och med att det är två olika områden som studeras. Däremot är inte tanken att 
det ska ske en fullständig integration dem i mellan som den transdisciplinära grenen 
förespråkar, utan det är bara Informationslogistik som passivt ska försöka effektiviseras 
från det kognitionsvetenskapliga hållet.  

Mina egna perspektiv ligger självklart i bakgrunden till dessa val och har påverkats av att 
deterministiska metoder ofta inte alltid är fullt sanna, inom forskning och i övriga 
sammanhang är det väldigt sällan som 1+1=2. Därför är kunskapssökande i logiken bakom 
de olika kunskapsområdena intressant för min. Influenser som haft påverkan är flera men 
bakom denna uppsats kan Fraunhofer-Institute for Software and Systems Engineering 
(ISST) tekniska syn på informationslogistik, Paul Thagard’s bok ”Computational Philosphy 
of Science” och ” Converging Technologies for Improving Human Performance: 
Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science” av Roco 
och Bainbridge (2002) nämnas som några av de största influenserna.  
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2.2.2 Genomförande 

Ett examensarbete ska visa prov på att arbetet bedrivits på ett metodiskt och vetenskapligt 
vis.  

Själv har jag delat in mitt arbete i olika faser som jag försökt arbeta efter så gott som 
möjligt för att uppnå en bra struktur och ett metodiskt genomförande.  

����    Start och planering 

Det är alltid svårt att komma igång och hitta ett ämne att skriva om, samt går att 
avgränsa så det blir ett övergripbart ämne. Därför påbörjade jag ganska tidigt en del 
eftersökningar på Internet och via böcker. Ganska snabbt fattade jag tycke för att 
undersöka informationslogistik från ett eller flera andra perspektiv, mycket på grund av 
anledningen att jag ville lära mig mer om informationslogistik. Därför valde jag 
kognitionsvetenskap (KV) som ämne kombinerat med informationslogistisk och 
kombinerade det med Network-Centric-Warfare (NCW) som strategi för 
informationshanteringen. KV verkade rent filosofiskt inte ligga långt ifrån 
Informationslogistik och ämnesområdena verkade dessutom flyta ihop på vissa 
kunskapsområden. Eftersom jag ville undersöka kompatibiliteten mellan dessa två 
vetenskapliga områdena så verkade det tvärvetenskapliga förhållningssättet passande och av 
den anledningen valdes detta. Samtidigt utformades även en relativt lös tidsplanering 
över uppsatsskrivandet.  

����    Teoretisk orientering 

Påbörjades efter ämnesvalet vilket var en förutsättning för den teoretiska inriktningen. 
Efter att ha läst uppsatser/artiklar och litteratur inom både KV och 
Informationslogistik hittade jag lite ledtrådar om områden som var intressanta för 
examensarbetet. Stor ansträngning lades på KV och det var många KV perspektiv som 
uteslöts, såsom det filosofiska, psykologiska, kognitiva, det lingvistiska perspektivet, 
och NCW uteslöts även som strategi. Grunderna till att NCW uteslöts var helt enkelt 
att den strategiska nivån för informationshantering inte gick att undersöka eftersom det 
inte fanns möjlighet med en direkt kontakt med Fraunhofer-Institute for Software and 
Systems Engineering (ISST). Det filosofiska perspektivet uteslöts på grund av det föll 
utanför utbildningens huvudperspektiv för mycket och dessutom är oerhört 
komplicerat att validera. Det psykologiska och kognitiva perspektivet hade lett till 
analys av interaktionsdesign vilket var omöjligt eftersom jag inte hade tillgång till 
WIND. Det lingvistiska perspektivet hade lett till analys av språk syntaxer i WIND och 
det var inte heller av möjligt.  

Värt att nämna är att mycket av den informationslogistiska litteraturen som bearbetades 
var från ISST artikeldatabas och KV litteratur valdes utifrån artiklar med närliggande 
forskningsområden.  

����    Problemformulering 

Med tanke på att de båda ämnesområdena behandlade informationsbearbetning, fast ur 
olika perspektiv tycker jag det skulle vara intressant att se hur närliggande de två är. 
Därför utformades problemformuleringen på ett sådant sätt att undersökningsområdet 
skulle gå att undersökas på ett tvärvetenskapligt vis.  
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����    Den empiriska utredningen 

När mina val av ämnesområden och problemformulering var utformad påbörjades 
studier av litteratur, artiklar och övrigt material på ett deduktivt sätt. Alltså lästes 
teoretiskt material först för att skapa en kunskapsgrund att utgå ifrån.  

o Planering av den empiriska undersökningen 

I den här fasen var målet att fastställa mitt empiriska material. Till en början 
lästes mycket ISST artiklar och närliggande information om 
Informationslogistik och slutligen valdes därför WIND-projektet (2003) 
som empiriskt studeringsobjekt.  

o Datakällor 

Sekundärdatan i arbetet utgick ifrån den litteraturen som samlats in 
under den ”Teoretiska orienteringen” och den KV litteratur slutligen 
valdes var från författare och som är fokuserade på den drivande 
utvecklingen av en kombination av IT och KV, på det tekniska planet 
fast på en logisk nivå. 

Primärdata som användes var sådan som var hämtad från Kurt 
Sandkhul’s föreläsningar här i Ljungby under 2006/2007 och den 
kompletterade min empiri.  Försök till att etablera en kontakt med ISST 
för ytterligare info angående WIND-projektet har gjort men utan någon 
framgång. I den här fasen insåg jag betydelsen av det empiriska 
materialet och att min deduktiva ansats varit oerhört tidskrävande, 
därför ändrades arbetssättet i denna fas mer åt det induktiva hållet och 
ytterligare sekundärdata förskaffades.   

o Dataintegration och analys 

Utgjordes av en granskning av det samlade materialet vilket sammanfattades 
i analysdelen där den teoretiska delen jämfördes med den empiriska för att 
skapa en diskussion.   

����    Utformning av slutsatser och avslut 

Som ett resultat av dataintegrationen utformade jag mina slutsatser som ledde 
till det avslutande kapitlet i denna rapport. Varefter en sammanfattning skrevs 
och korrekturrättningar genomfördes. 
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2.3 Metodreflektion 

I ett examens arbete skall författaren visa prov på en metodologisk medvetenhet. Därför är 
en reflektion över författarens valda metod och dess användbarhet ett bra sätt att utvärdera 
den valda metodologin.  

Gällande valet av det tvärvetenskapliga förhållningssättet tycker jag det har varit ett roligt 
förhållningssätt men samtidigt väldigt krävande eftersom det har varit stora 
kunskapsområden som studerats Att skriva en uppsats utifrån ett tvärvetenskapligt 
perspektiv kräver att man har goda baskunskaper inom ämnet. I det här fallet valde jag att 
undersöka två tvärvetenskapliga områden vilket betydde att det var en ännu större bredd 
som skulle undersöka och ännu bredare baskunskaper behövdes. Valet gjordes med 
bakgrunden att jag ville uppnå en högre validitet och reliabilitet genom att skapa en bred 
kunskapsbakgrund med ett deduktivt arbetssätt. Dessvärre var de båda tvärvetenskapliga 
områdena redan mycket breda vilket försvårade och ledde till att mycket litteratur som 
insamlades inte var riktigt relevant för att besvara undersökningsfrågorna. Därför 
förändrades arbetssättet till att bli mer induktivt. I efterhand kan jag dra slutsatsen att ett 
induktivt arbetssätt från början hade varit betydligt mer effektivt och påskyndat både 
datainsamlingen och den teoretiska orienteringen. Dock är fördelarna som uppnåtts med 
det deduktiva arbetssättet i genomförandets början att en bred kunskapsgrund skapades 
och detta var till stor hjälp när det gällde att sålla ut och välja litteratur. 

 

2.4 Källkritik 

Gällande vald litteratur kan man alltid ifrågasätta författarnas egna åsikter eftersom 
litteratur ofta är vinklad efter författarens åsikter och preferenser. I denna uppsats är 
litteratur hämtad från två olika tvärvetenskaper vilket kan göra att det upplevs som stora 
kontraster mellan teorin och empirin av läsare. Målet har varit att skapa objektivitet i 
litteraturen genom att på detta sätt ställa två tvärvetenskaper mot varandra. Eftersom 
empirin delvis utgörs av sekundärdata kan man dock ifrågasätta objektiviteten i denna.   
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Cognitive Science 

Det här kapitlet är indelat i tre delar, i den första delen presenteras kognitionsvetenskap på 
en generell nivå och i dem två andra delarna blir det en liten fördjupning i 
nätverksperspektivet och det artificiella perspektivet.  

3.1.1 The Cognitive Approach 

I det här avsnittet presenteras det kognitionsvetenskapliga området på en ren generell nivå.  

Gnoscere (att veta) är det latinska verbet för kognition och med det i bakgrund kan 
begreppet definieras till förmågan att bearbeta information. Kortfattat kan man säga att 
man inom det kognitionsvetenskapliga området undersöker hur vi som människor 
bearbetar och tar till oss information (Araï, 2001, s. 9).  

Historik 

I tidsepoken efter andra världskriget så hade krigsindustrin fått upp ögonen för 
kognitionsvetenskapen (KV) fastän den då kallades för ”human factor engineering”. Under 
andra världskriget var det nödvändigt att träna militär personal till att använda 
komplicerade instrument, t.ex. instrumentpaneler och radarskärmar. Ingenjörerna som 
konstruerade dessa instrument koncentrerade sig främst på tekniken men kom snabbt fram 
till att användarvänlighet också hade en avgörande faktor. Därför kopplades psykologer in i 
konstruktionsarbetet och därmed föddes människa-maskin-system perspektivet. Det nya 
perspektivet ville skapa/designa användarvänliga produkter som interagerade med 
operatörens fysiska och kognitiva kapacitet. Interaktionen mellan psykologerna och 
ingenjörerna bidrog också med att ett antal begrepp och terminologier blev lånade från 
kommunikationsindustrin, exempelvis används kommunikationskanal därefter ofta inom 
psykologin (Araï, 2001, s. 23). 

Historiskt sett var det under 1960-talet som KV expanderade som mest och blev allmänt 
känd. Fastän KV började utvecklas under 1950-talet var det inte förrän 1967 som Ulric 
Nesser (1928-) gav ut den första boken som inriktade sig på KV. Rötterna kommer från 
behaviorismen och kognitionsvetenskapen kan sägas vara en kontra disciplinär gren mot 
behaviorismen. Det KV tog upp var de mentala processer som äger plats inom människor 
istället för behaviorismens externa perspektiv som enbart fokuserade på människor som 
individer i samverkan med omgivningen och dess påverkande faktorer (Friedenberg & 
Silverman, 2006, s. 95-97).  

Ämnesområden  

Kognitionsvetenskap räknas som ett tvärvetenskapligt område som innefattar ett flertal 
olika discipliner såsom psykologi, lingvistik (språkvetenskap), artificiell intelligens, robotik 
och neurovetenskap. De vetenskapliga bidragen från kognitionsvetenskapens olika 
delområden och de tekniska framsteg som gjorts i takt med industrialiseringen till idag har 
medverkat till att kognitionsvetenskapen har utvecklats i en snabb takt (Westerholm & 
Åström, 2002, s. 43-44). 
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Filosofi och Framtid 

I takt med den teknologiska utvecklingen utvecklades digitala datorer som på ett 
strukturerat sätt kunde göra matematiska beräkningar. Datorframväxten har haft en mycket 
stor påverkan på det kognitionsvetenskapliga synsättet. Psykologer började använda datorer 
för att göra simulationer och beräkningar för hur informationsbearbetning sker, och de 
började till och med använda en del av programmerarnas begrepp. De starka influenserna 
förstärkte och medverkade även till att sinnet slutligen betraktades som informations 
bearbetande processor.  

KV skiljer sig inte nämnvärt från andra discipliner utan tillämpar en vetenskaplig metod 
som verktyg för att komma till en slutsats. Hypoteser provas exempelvis genom analys av 
data som sedan sållas vidare för att testas i datasimulationer. Resultaten från de simulerade 
testerna jämförs sedan med information från experiment med människor, och från 
resultatet dras slutsatser. Processmodeller är också ett verktyg som tillämpas inom KV, 
främst för att förklara komplexa informationsprocesser på ett kognitivt sätt. 
Processorienteringen stöds av ett systemperspektiv som också det indirekt har haft 
påverkan på KV (Friedenberg & Silverman, 2006, s. 97-98).  

Framtiden inom KV är mycket svår att förutsäga eftersom utvecklingen nästan följer 
samma utvecklingstakt som IT-utvecklingen. Det tvärvetenskapliga förhållningssättet har 
skapat många fördelar som gjort att synergieffekter mellan de olika disciplinerna uppstått 
och resulterat i en snabb utveckling inom KV. Framsteg som artificiella neurala nätverk, 
semantiska nätverk och agentbaserade nätverk/system är några av de framsteg där KV 
utgjort ett incitament (Friedenberg & Silverman, 2006, s. 454-457). 

3.1.2 Artificiell Intelligens 

Bakgrund 

Artificiell intelligens (AI) är en gren inom KV som undersöker och diskuterar om maskiner 
kan tänka. Redan 1950 provocerade Alan Turing (1912-1954) i en rapport att maskiner som 
hade en förmåga att bearbeta information och kalkylera från data till information även 
kunde anses ha intelligens, och begreppet AI var därmed fött. Det dröjde inte länge förrän 
Turing’s rapport fick mycket kritik och diskussioner kring om maskiner verkligen kunde 
anses ha ett visst mått av intelligens blossade upp. Ur dessa diskussioner växte det fram 
olika grenar inom AI (Friedenberg & Silverman, 2006, s. 311-313). 

Starka AI förespråkare, har som mål att bygga maskiner vars intellektuella nivå kan liknas en 
människas så gott det går. Människan utgör för den starka AI förespråkaren en 
modell/mall för att kunna konstruera en människoliknande maskin. Dessa maskiner som 
de försöker att konstruera kallas för androider, en android är en robot som efterliknar 
människan och på ett liknande sätt kan utföra automatiserade uppgifter. Många starka 
förespråkare av AI hävdar bestämt att människan inte är något annat än en extraordinär 
maskin. Några av de mest framträdande förespråkarna hävdar följande: 

“I’m confident we can build robots with behaviour that is just as rich as human being 
behaviour. You could quiz it as much as you like about its internal mental life and it 
would answer as any human being” (Brooks, 2002; Moravec, 1999, återgiven i 
Friedenberg & Silverman, 2006). 
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Tillämpad AI, är en annan gren som växt fram, de som förespråkar tillämpad AI har 
fokuserat sig på att konstruera intelligenta maskiner (såkallade ”smart machines”) för den 
kommersiella marknaden. De intelligenta maskinerna har till skillnad från androider fysiskt 
inget gemensamt, en smart maskin har alltså inte syftet att fysiskt efterlikna människan utan 
är inriktad på att rent uppgifts-orienterad kunna efterlikna människan.  

Kognitiv simulering/språklig kommunikation, är en gren ursprungen ur AI varifrån man mest 
kan urskilja att dess rötter är ifrån KV. Utifrån sinnets sätt att bearbeta information 
utvecklar man algoritmer till en applikation som sedan simuleras i en dator för tester. 
Förutsättningslöst och utan krav på hur intelligens definieras forskar denna gren vidare för 
att försöka förstå hur sinnet verkligen fungerar (Friedenberg & Silverman, 2006, s. 320-
325). 

Egenskaper 

En av de grundläggande egenskaperna för att en maskin ska klassificeras att ha AI är att 
maskinen har en förmåga att med automatik utföra vissa uppgifter på ett liknande sätt som 
vi människor. En förmåga att lära och dra slutsatser, såkallad inlärning innebär att 
maskinen är relativt självständig till en viss gräns (Friedenberg & Silverman, 2006, s. 326-
327). Maskininlärning kan ske på många sätt några exempel är följande: 

Försök-och-fel inlärning, är den enklaste formen av inlärning. Schackprogram är ofta 
baserade på denna logik, datorn provar schackdrag slumpmässigt tills det hittar ett som 
fungerar i den angivna situationen. Den algoritm som styr denna procedur provar alltså 
varje tänkbar operator tills den hittar den operator (schackdrag i detta fall) som är 
effektivast (Araï, 2001, s. 143).  

Operant betingning kallas ofta för en högutvecklad förmåga för inlärning. Anta att en 
människa kör en bil och vid ett trafikljus bromsar, det som sker är inte att han/hon ställer 
foten på bromsen utan en rad av sekvenser styr hur hårt inbromsningen ska ske. På samma 
sätt innebär lärandet betydligt mer än att ta beslut av ja eller nej karaktär. En intelligent 
applikation ska kunna generalisera kunskap och därifrån kunna fatta beslut (Friedenberg & 
Silverman, 2006, s. 328).  

Metodologi 

Det finns inom all AI forskning ett flertal metodologier men dom två mest dominerande är 
top-down och bottom-up. 

Top-down metodologin behandlar enligt Friedenberg&Silverman (2006, s. 331-332) AI på 
ett sätt som får den att framstå på en högre nivå som inte beror på hur de lägre nivåerna är 
implementerade. Vilket gör att top-down perspektivet inte gör det möjligt att utforska 
neurologiska processer. Medan bottom-up metodologin hävdar att de lägre nivåerna är de 
som styr de högre nivåerna. Bottom-up perspektivet utgör därför grunden för hur 
artificiella neurala nätverk modelleras.  
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3.1.3 The Network Approach 

I detta kapitel presenteras det kognitionsvetenskapliga nätverksperspektivet, vilket är starkt 
influerat av den biologiska arkitekturen i den mänskliga hjärnan. 

Bakgrund 

Hjärnan är uppbyggd av celler vilka kallas för neuroner dessa neuroner är sammankopplade 
med flera andra neuroner på ett oerhört komplext vis, exempelvis uppskattas hjärnan bestå 
av fler än 100 biljoner neuroner där varje neuron kan ha förbindelse med 10 000 andra 
neuroner (Olson, 2007, s.47-48). Med hjälp av den biologiska arkitekturen utvecklade man 
ur nätverksperspektivet artificiella neurala nätverk (ANN). Dessa nätverk används inom 
kognitionsvetenskapen för att göra simulationer av hur neuroner processar information, på 
ett vis som efterliknar den mänskliga hjärnan. Utgångspunkten i ANN är att informationen 
genereras genom aktivering av det neurala nätverket, vilket resulterar i olika mönster av 
information. En annan utmärkande skillnad är att ANN kan hantera multitasking, dvs. flera 
uppgifter på en gång istället för ett seriellt förfarande där en uppgift bearbetas i taget (se 
figur 2).  

 

 
Figur 2 – Seriell process/parallell process (egen) 

Idag förekommer ANN inom ett flertal användningsområdena som exempelvis vid 
väderprognostisering, för att detektera människor via teknik som bygger på 
ansiktsigenkänning, för att ställa medicinska diagnoser av patienter, för att filtrera e-mail 
spam och genom datamining (Roco&Bainbridge, 2003) 

Logik 

Underliggande principer är att datorer oftast arbetar seriellt, en beräkning i taget kan 
exempelvis initiera två andra beräkningar. Hjärnan kalkylerar beräkningar parallellt, en 
beräkning behöver inte vänta på en annan för att starta utan den kan beräknas parallellt 
med den första beräkningen. Processerna är inte heller dedikerade till en enda input utan 
kan ta emot flera inputs från andra processer och dessutom sända multipla outputs vidare, 
arkitekturen är kallad parallell distribuerad bearbetning (Friedenberg&Silverman, 2006, s. 
207-210). 

Programmerare tillämpar algoritmer eller proceduriska lösningar där varje steg noggrant 
planeras för att skapa en algoritm som löser problemet. Tillvägagångssättet kallas 
kunskapsbaserat, ett problem utformas från symboler till programkod på ett mycket 
metodiskt vis. Till skillnad från den metodiska noggrannheten för systemets olika delar är 
forskare som använder ANN mer intresserade av systemets helhets funktionalitet.  
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Spår till lösningen finns ofta i de mönster som aktiveras bland nätverkselementen, såkallad 
distribuerad representation. ANN lär genom serier av försök för att lösa ett problem. Om 
fel uppstår kalkyleras nästa värde och målet trianguleras och nästa försök preciseras till 
målet är uppnått. På så vis genereras information fram genom aktivering av nätverket som 
beräknar mönster efter mönster som slutligen resulterar till en lösning. (Bishop, 1995, s. 2-
6). ANN lämpar sig därför bra då problemet som skall lösas inte noggrant definierat och 
resultatet förutspås vara svårt att tolka. Eftersom ett ANN har en hög inlärningsförmåga 
och robusthet när det förekommer felaktigheter och brus i indata samt även i nätverket 
självt (Araï, 2001, s. 56).   

Egenskaper och funktioner 

Varje neuron i ett ANN har dendriter (D) som tar emot data från andra neuroner, en 
cellkropp (C) där data bearbetas, en axon (A) där bearbetad data distribueras till andra 
neuroner och slutligen synapser (S) vilka är föreningen mellan axon och andra neuroners 
dendriter(se figur 3).   

 

 

Figur 3 – Grafisk neuron (3dscience.com) och en schematisk datamodell av ett neuron (egen). 

 

Den schematiska bilden utgör nätverksperspektivet arkitektur för vad som kallas för 
artificiella neurala nätverk (ANN). Ett neuron i ett ANN skickar antingen utdata eller inte, 
ekvationen för om en neuron ska vidarebefordra och skicka utdata via axon/synapser 
bestäms av ett tröskelvärde (θ ), om neuronens bearbetade tröskelvärd överstiger eller är 
lika med θ  så vidarebefordrar den utdata och om det är lägre än θ  så skickas ingen utdata. 
Själva processen (utifrån figur 4) för hur ett neuron beräknar om den ska vidarebefordra 
data eller inte kan förklaras på följande sätt; 

Neuron X mottar inputvärden ( Ι
x
) som antingen kan vara rådata eller information från 

andra neuroner via dess dendriter och input värdena summeras (∑3
x=1I) Därefter 

multipliceras det summerade inputvärdet med de viktvärden (V
x
) som finns mellan 

dendriterna och axon.  Om resultatet är ≥ θ  så skickas utdata vidare i det ANN och blir 
därmed inputvärden till andra neuroner.  Negnevitsky (2002, s 167-169) menar att den 
angivna logiken ger följande ekvation: 

∑3
x=1IxVx, inkluderat tröskelvärdet och om man beskriver en aktivering av neuronen ser  
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ekvationen ut på följande vis: 

 Y=aktivering= ∑3
x=1IxVx-θ       

 

 

Figur 4 – Diagram av ett neuron (egen) 

 

Westerholm & Åström (2002) beskriver att utvecklingen för ANN har gått snabbt framåt 
men att logiken som visas i ekvationen mer eller mindre är densamma. Från början under 
1950-talet var det oftast en enklare arkitektur i de ANN. Senare utvecklades den mer 
klassiska arkitekturen med tre lager (se bilaga 2). Tekniken bygger på rent statistiska 
metoder som styrs av ett flertal olika matematiska ekvationer. ANN kan ha ett flertal olika 
användningsområden fast inom affärsvärlden är det största användningsområdet 
datamining. Vilket är en teknik för att hantera väldigt stora datamängder och med hjälp av 
ANN finna mönster i data. Exempelvis kan det handla om att kartlägga ett visst 
kundsegments köpvanor. Eller så letar man efter okända mönster som exempelvis ligger 
utanför verksamhetens kännedom. Då har ANN en mer övervakande roll och 
tillämpningarna kan användas då man exempelvis vill skydda viss datatrafik från hackers 
(Ekdahl, 2006).  

3.2 Informationslogistik  

Bakgrund 

Information är viktig i många sammanhang och den styr många av våra beslut. Den utgör 
ett underlag för beslut, i och med att vi vet mer när vi mottagit information än tidigare då 
vi var ovetande. Eftersom vi i takt med digitalisering fått in mer och mer information i da-
torer har vi fått en automatisering av lagring och bearbetning av information men vi har 
även skapat möjligheter till att distribuera och få tillgång till allt större mängder av informa-
tion. I vårt dagliga liv möts vi av stora mängder av information och trenden visar på att 
mängden av information ökar. Vilket har skapat ett behov av att hantera stora mängder av 
information. Informationslogistik har sina rötter i den traditionella logistiken vilken fokuse-
rar på att hantera materialflöden. Från logistiken har flödes/process och ett systemperspek-
tiv färgat hur informationslogistik hanterar informationsflöden. Informatik är ytterligare en 
hörnsten varifrån informationslogistik hämtat många teorier kring informationshantering, 
och kommunikation.  
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Med dessa grunder så ska man med informationslogistik kunna uppnå en optimering av 
information, alltså ett informationsflöde av rätt information, till rätt person, på rätt sätt, på 
rätt plats i rätt tid och till rätt kostnad.  

Tillämpningar 

Informationslogistiska tillämpningar har de senaste åren fokuserat på att konstruera 
efterfråges-orienterade tjänster. Den stora utmaningen i de olika projekten har i många fall 
varit att distribuera information på ett sätt som uppfyller informationslogistikens grunder 
(Jaksch, Pfenningschmidt,  Sandkuhl & Thiel, 2003). 

Sanduhl (2006) berättade under en föreläsning i Ljungby om informationslogistikens 
grunder och påpekade då att informationen borde uppfylla nedanstående kriterier för att 
den skall anses ha en hög kvalitet. 

� Rätt information, den informationen som distribueras till individen skall vara sådan att 
individen har ett behov/efterfrågar informationen. Många gånger har en alltför stor 
tillgång av information lett till informationsöverflöd.  

� Rätt kvalitet, informationen måste tillföra ett värde för individen och det ställs därför 
krav på dess kvalitet. Personifierad information som är utformad efter individens egna 
behov är ett sätt att överkomma informationsöverflöds problem. 

� Just-in-time distribution, informationen måste distribueras i rätt tid, om individen 
mottar informationen försent eller för tidigt förlorar informationen sitt värde. Dessutom 
har vi som individer blivit mer aktiva och rör oss över en större geografisk yta. Vilket 
ytterligare är en aspekt som försvårar just-in-time distribution av information. 

Dessa tre egenskaper är enligt Sandkuhl utmärkande för en informationslogistisk 
tillämpning (K. Sandkuhl, Personlig kommunikation, 2007-11-13). 

Informationslogistiska Applikationer 

Enligt Jaksch et al. (2003) kallas applikationer som uppfyller dessa kriterier och kan 
distribuera rätt information, med hög kvalité, i rätt tid, till rätt plats för 
informationslogistiska applikationer (IA). Därutöver är en IA en applikation som har 
tillgång till olika informationskällor och med hjälp av IT lyckas distribuera information. 

En IA kan stödja en mängd av olika situationer allt från trafik rapporteringssystem till 
system koordinering av regionala militärhögkvarter.  
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4 Empiri 

4.1 WIND-projektets bakgrund och mål 

WIND-projektet initierades efter att cyklonen Lothar (Dec, 1999) förstört stora delar av 
södra Tyskland. Lothar orsakade stora skador på infrastruktur vilket resulterade i stora 
ekonomiska kostnader, men Lothar var inte bara en stormkatastrof utan även en 
informationskatastrof. Den tyska motsvarigheten till SMHI hade utlyst varningar på deras 
hemsida 13h innan stormen drog in över Tyskland men ändå var det knappt någon som 
kände till detta, både radio och TV utlyste dessutom sina varningar försent.  

Att distribuera kritisk information via en informationslogistisk applikation (IA) till dem 
som kan tänkas drabbas för att undvika katastrofer var huvudmålet med WIND-projektet.  

Den IA var tvungen att klara av att hantera/distribuera stora mängder av den här typen av 
information, beställare var ett flertal större tyska försäkringsbolag som var med och 
sponsrade WIND-projektet som utfördes av Fraunhofer-Institute for Software and 
Systems Engineering (ISST) (K. Sandkuhl,Personlig kommunikation,2007-11-13).  

WIND  

Applikationen som skapades hade stora krav på både den logiska arkitekturen och att 
mjukvaran hade uthållighet för att hantera ett stort antal transaktioner till individer i 
farozonen. Den slutgiltiga lösningen av WIND-applikationen använde sig av ett webbaserat 
gränssnitt som gick att nå via mobiltelefoner med Wireless Application Protocol (WAP) 
och via en vanlig webbläsare (se figur 6). Information var/är även möjlig att konfigurera 
efter personens egna behov, tex var det möjligt att välja hur man vill motta information fax, 
SMS eller via ett röstmeddelande och det fanns även ett tillägg i programmet som gjorde 
det möjligt att koppla upp sin mobil med integrerad GPS till tjänsten. Enligt Jaksch et al. 
(2003) kunde användaren på detta vis få realtidsinformation med högre kvalitet, eftersom 
GPS-mottagaren gav en direkt positionering av användaren så var det möjligt att distribuera 
mer kvalitativ väderinformation som gällde inom det geografiska området där användaren 
befann sig.  

 

Figur 5: WIND-applikationens gränssnitt (Jaksch et al. ,2003). 
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Applikationen genomgick 2002 sitt första test med ett stort antal användare (ca 3000st) och 
den slutgiltiga implementeringen skedde 2003 då även andra tillägg till programmet gjordes, 
exempelvis var det från början bara en väderstation inkluderad som dynamisk 
informationskälla i systemet men med tiden utökades antalet väderstationer. Vid 2005 hade 
antalet användare närmat sig 0.5miljoner och tjänsten erbjöds av vissa försäkringsbolag till 
försäkringstagarna som en gratis tjänst (K. Sandkuhl,Personlig kommunikation,2007-11-
13).   

 

Infrastruktur och logik 

Istället för att använda sig av halvfärdiga lösningar i mjukvaruutvecklingen så valde 
systemutvecklarna att skapa ett flexibelt system uppbyggt av ett flertal integrerade 
komponenter. Enligt Jaksch et al. (2003) var risken med att använda halvfärdiga lösningar 
att flexibiliteten skulle minska och en förändring av systemet skulle kanske behöva göras på 
ett flertal komponenter, i värsta fall måste mjukvaran t o m återskapas från scratch. Därför 
var det ett flertal integrerade komponenter som utgjorde grunden i systemet och nyckelord 
för mjukvaran var anpassningsbarhet, flexibilitet och den skulle vara lätt att modifieria. 

Som system var WIND både generiskt och högst dynamisk samt var helt beroende av 
information från försäkringstagarnas behov och den information de verkligen vill ha, hur 
användaren vill bli kontaktad och preferenser gällande kommunikationen.  

Tillvägagångssättet utgick från att specificera efterfråges-orienterad-information utifrån 
individens mål, situation och kontext. Rent praktiskt gjordes detta med hjälp av att 
användaren fick en användarprofil som hon/han kunde specificera efter sina egna behov.  

Som medium för informationsmottagningen valdes vanliga instrument (mobil, data etc) 
som förekommer i det dagliga livet.   

Angående logiken bakom själva skapandet av infrastruktur/mjukvaruutvecklingen så valdes 
en händelsebaserad logik för att beskriva användarens situation. Användarens olika 
händelser observerades, utvärderades och utvecklades till en handling av systemet.  

Ett exempel på den här typen av logik är event-condition-action (ECA). Exemplet nedan 
visar ett händelseförlopp i enlighet med ECA logiken (se figur X).  

 

Event: Systemet detekterar att Mr. Y befinner sig i Ljungby klockan 10: 00am, via GPS.  

Condition: Om ostadigt väder drar in över Kronoberg, och ovädret enligt prognosen 
förväntas dra in över Ljungby på eftermiddagen. 

Action: Skickar systemet ett SMS med automatik till Mr. Y’s mobil. 

Figur X: Event-Condition-Action exempel 
 

Den logiska arkitekturen förklaras nedan och en bild av arkitekturen går att se i bilaga 3 
Med hjälp av ECA som är ett regelbaserat-system utvecklades den logiska arkitekturen av 
ISST.  
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Broker (1), är den komponent som är ansvarig för att rätt information väljs ut i enlighet 
med en användares preciserade preferenser.  

Context component (2), använder olika typer av sensorer för att detektera om användaren 
ändrar sin geografiska position. 

Presentation producer (3), har som huvudmål att transformera informationen så den  

Push service (4), distribuerar information till den klient som användaren specificerat i sina 
preferenser.  

Timer (5), förser systemet med en centraliserad klocka har ansvar att i rätt tid starta en 
händelse, enligt de preferenser som användaren angivet.  

Profil database (6), hanterar informationen som alla de alla olika användarna specificerat i 
sin användarprofil.  

Job controller (7) är integrerad med komponenterna (1+2+3+5) och styr de olika 
händelsernas förlopp(K. Sandkuhl,Personlig kommunikation,2007-11-13).   

5 Analys och diskussion 

 
Att få information om ett oväder utgjorde en fara för människor var det mest centrala för 
de användare som blev anslutna till WIND, och logiken bakom applikationen spelade 
enligt Jaksch et al. (2003) en oerhört stor roll för att systemets resurser skulle utnyttjas 
maximalt. Vilket jag tycker går att se när man ser på hur välstrukturerad den logiska 
strukturen är i bilaga 3. De olika komponenterna i systemet har utvecklats med en hög 
precision och det är tydligt att det lagts stor vikt på arbetet innan programmering. De 
komponenter som har en hög belastning verkar ha identifierats och de verkar ha haft en 
genomtänkt resursfördelning i applikationen.  
 
Rent kognitivt går det även att se paralleller hur informationslogistiken använder sig av 
olika kriterier för att uppnå en hög informationskvalitet, vilket ur ett kognitivt perspektiv 
skulle kunna tolkas som en klassifikation och metod för att stödja interaktionen mellan 
användarna och systemet. Genom att informationsnivån blir klassificerad så går den 
nämligen att anpassa till de olika användarnas nivå och den blir på så sätt mer lättförstådd, 
vilket främjar interaktionen mellan användarna och applikationen.  
 
Jaksch et al. (2003) beskriver att WIND stödjer sig på den händelsebaserade event-
condition-action (ECA) logiken vilken i sin tur är en regelbaserad logik. Friedenberg och 
Silverman (2006) beskriver på ett liknande sätt hur artificiell intelligens bland annat stödjer 
sig på det regelbaserade försök-och-fel inlärning. Ur ett tvärvetenskapligt perspektiv går det 
relativt enkelt att se att både informationslogistik och kognitionsvetenskap använder sig av 
ett processorienterat synsätt som understöds av ett systemperspektiv.  
 
Eftersom både informationslogistiken och kognitionsvetenskapen är tvärvetenskapliga är 
det tydligt de båda disciplinerna är närliggande och även att en del av de vetenskapliga 
delområdena är inspirerade av varandra, samt att synonyma begrepp används inom de båda 
områdena. Kognitionsvetenskapen anammade enligt Araï (2001) en del mer tekniska 
begrepp och tekniker då psykologer samarbetade med ingenjörer inom 
kommunikationsindustrin. Dessa begrepp och metoder verkar komma från 
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datavetenskapen vilket både informationslogistik och kognitionsvetenskap använder som 
delvetenskap för att nå sina mål.  
 
Artificiella neurala nätverk (ANN) processar flera olika parallella beräknar samtidigt och 
dess arkitektur har inspirerats från hjärnans biologiska arkitektur. Eftersom hjärnan är ett 
av de mest komplexa som går att utforska och dess kapacitet är enorm. Efterliknade 
kognitionsforskare hjärnans arkitektur när de utvecklade ANN. Med hjälp av en bottom-up 
metodologi skapar kognitionsforskare från neuron nivå en dataschematisk modell som med 
artificiell intelligens kan dra slutsatser. På en logisk nivå drivs ett ANN av en mängd olika 
matematiska ekvationer som kan triangulera olika data med hjälp av statistisk 
mönsterigenkänning. Mönsterigenkänningen utgör alltså själva grunden för den artificiella 
intelligensen. Om vi utgår ifrån diagrammet av ett neuron i figur 4 så är det med hjälp av 
tusentals sådana här avbildningar som programmeras in i ANN som beräkningarna görs, 
denna figur var ett exempel på 3-lagers neuron vilket vi kan se i bilaga 2. Ett gigantiskt 
nätverk av neuron avbildningar styr alltså själva intelligensen i ett ANN. Den matematiska 
ekvationen som beskrevs för aktivering ett neuron ser ut på följande vis (se figur nedan). I 
grafen nedan kan vi tänka oss att Y står för antal användare och X står för tiden sen WIND 
startades och stjärnorna är en mängd av användare. Slutsatsen av grafen utan att tänka på 
den röda linjen är då att antalet användare har ökat med tiden. När WIND skapades hade 
man en klarbild över information som skulle in i (indata) systemet och vad för information 
man ville ha ut av systemet (utdata). Med indata menar jag att de hade beskrivningar för 
vilken information som skulle in i systemet, exempelvis personuppgifter och hur de vill bli 
kontaktade och utdata att determinera om det var oväder på gång och vid vilken ungefärlig 
tid det skulle ta innan det bröt ut. Skillnaden i ett ANN är att det bara finns indata och man 
är inte helt klar över vad utdata blir. Om vi återgår till figur 6 så skulle en aktivering av ett 
neuron i ett ANN utgöra den röda linjen, om linjen skulle skära igenom någon av 
stjärnorna skulle de snabbt ringas in av flera olika linjer. Eftersom de aktiveras av att de får 
en ”träff” så ringas alla stjärnorna in och slutsatsen blir densamma. Detta var bara ett 
exempel men principen för att dra slutsatser genom mönsterigenkänning fungerar på ett 
liknande vis.     
 

 
Figur 6 – matematisk funktion utifrån ekvationen i figur 4 
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De olika användningsområdena beskrivs av Roco & Bainbridge (2003) och även Ekdahl 
(2007) som ganska bred.  En av de mest utmärkande egenskaperna för ett ANN är dess 
förmåga att med sin AI integrera stora mängder data och genom mönsterigenkänning av 
data dra slutsatser.  
 
ANN tillämpningsområde inom datamining är just mönsterigenkänning vilket är något som 
skulle gå att applicera på användarnas vanor av WIND. Data som bland de flera tusen 
användarna skulle sökas efter kunde exempelvis vara förändrade vanor av användandet av 
tjänsten. Denna förmåga att söka efter det ”okända” är själva poängen med ANN.   
 
Registrerade användare som i sin användarprofil specificerat att de var mobilanvändare 
med intergrerad gps, kunde exempelvis med datamining-teknik trianguleras. Om WIND 
systemmässigt indikerar att mobilerna med integrerad gps i mobilen inte rör sig på flera 
dagar, kan slutsats dras att användaren eventuellt har två telefoner varav den mest frekventa 
inte är associerad med användarprofilen i WIND. Ur en säkerhetssynpunkt är det från 
försäkringsbolagen antagligen ett visst ansvar som leverantör av tjänsten att upprätthålla en 
god servicenivå och dessutom måna om sina kunders personliga säkerhet. 
Försäkringsbolagen kunden även med hjälp av ett integrerat ANN vid datamining i WIND 
få fram ytterligare ny information om sina försäkringstagare. Information som kan vara 
intressant exempelvis kan vara försäkringstagarnas mobilitet vilket kan kopplas ihop med 
deras riskprofil, ju högre mobilitet desto högre riskprofil vilket i sin tur kan resultera i en 
högre premiekostnad för försäkringen. Systemmässigt kan registrerade användare även 
påminnas med automatik med ANN. I många fall kan registrerade användare antas att inte 
ha aktiverat sin användarprofil och med hjälp av logiken i ANN kan funktioner byggas så 
att de får en påminnelse med automatik.  
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6 Slutsatser 
Slutsatserna ska besvara undersökningsfrågorna och presenteras därför i punktform för 
respektive undersökningsfråga.  

 

����    Nätverksperspektivet utgör den logiska infrastrukturens utformning inom 
artficiella neurala nätverk (ANN) vilket är ett tillämpningsområde som kan 
berika WIND applikationen på en logisk nivå. Exempel på kunskaper som 
skulle gå att uppnå via ANN integrerat i WIND-projektet är: 

o Ökad kunskap om användarna av WIND. Eftersom ny kunskap skapas 
genom mönsterigenkänning, stora mängder data genereras till information 
som ligger utom verksamhetens kännedom.  

����    Det kognitionsvetenskapliga nätverksperspektivet betonar vikten av en logisk 
infrastruktur för att dess tillämpningar skall vara användbart i dess specifika 
syfte. Eftersom nätverksperspektivet har stora kunskaper på den logiska 
funktionaliteten är det mycket troligt att den höga kompetensen inom det 
logiska området kan användas vid utformandet av infrastrukturen i flera IA. 
Det är viktigt att resurserna utnyttjas maximalt utan att överbelasta dem och för 
att göra detta krävs det stora kunskaper om hur man kan skapa en bra logik i 
systemens olika komponenter. Artificiell intelligens är ett område som 
extraherar information från data och med hjälp av ANN kan ta fram 
information som tidigare varit okänd. Dess autonoma egenskaper att generera 
information och förmåga att lära utifrån mönsterigenkänning av data kan även 
tänkas vara intressant för andra IA. Ur en säkerhetssynpunkt är ANN som 
övervakar datatrafik in och utifrån ett system troligen det enda säkra sättet att få 
information om mer avancerade intrång av hackers och förhoppningsvis 
förhindra intrång i tid, och vem vill inte ha sina personuppgifter eller dylikt 
skyddade? 

7 Reflektioner 

Kognitionsvetenskap (KV) och informationslogistik (IL) är båda tvärvetenskapliga vilket 
gör att det är oerhört stora delområden som täcks. Svårigheterna i denna uppsats har varit 
att identifiera relevanta delområden inom både KV och IL. Därför finns det mycket stora 
områden kvar att utforska. Eftersom KV är präglad av filosofiska drag medan IL är mer 
fokuserad på strategi och praktiskt tillvägagångssätt finns det en hel del intressanta ämnen 
att utforska.  

Ett intressant ämne tycker jag skulle vara att undersöka hur den semantiska webben 
kommer att påverka Informationslogistik. Semantik är nämligen ännu ett delområde inom 
AI och nätverksperspektivet.  
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Bilaga 1 – Tre tvärvetenskapliga inriktningar 
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Bilaga 2 – ANN med två lager VS tre lager 
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Bilaga 3 – WIND-applikationens logiska arkitektur  
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