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Abstract 
The interest in agents as an area of research is something relatively recent. Agents are a 

natural part of studies in artificial intelligence but it’s only lately they have gained focus 

as a topic meriting further research on their own. Where this renewed interest in agents 

comes from we can only speculate but it might be because of the spread of internet as a 

powerful example of a distributed system and the utility of its data collecting agents. 

 

The main problem of the paper is to research how an intelligent system (for the heating of 

a one family home) can be optimized by connecting a number of agents with limited 

capabilities and distinct tasks and achieving intelligence by connectivity rather than 

individual intelligence. Using a study of agent theory and then implementing this theory 

into a simulation will gather necessary data to validate our theories. 

 

The experiment showed that using an agent system might yield a sizable economic saving 

but also comes with a large initial cost. The large cost to implement the system might be 

mitigated if the system is installed during the building of a house and can utilize some of 

the same hardware that would be installed anyway. The saving with the system is also 

scalable to the size of the building. Larger houses could mean larger savings. 
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II 

Sammanfattning 

Intresset för agenter som forskningsområde är någonting relativt nytt. Agenter i sig är en 

naturlig del av Artificiell intelligens men det är först på senare tid som de hamnat i fokus. 

Begreppet agent har spridit sig som en löpeld utanför AI-forskningen och kan hittas i 

många andra områden. Vad detta intresse för agenter kommer ifrån kan debatteras men 

det är troligtvis dels en följd av att internet visat hur kraftfullt ett distribuerat system kan 

vara, och att agenter och botar bokar våra biljetter samt söker igenom webbsidor åt oss. 

 

Arbetets huvudfråga är att undersöka hur ett intelligent system (för värmedistributionen i 

ett hus) kan uppnås genom att koppla ihop ett antal agenter med begränsade funktionalitet 

och distinkta uppgifter. Intelligensen i systemet ska uppnås genom samverkan mellan de 

olika agenterna. Denna studies förslag för att lösa problemet är en teoristudie av 

existerande litteratur för designprinciper samt design och implementering av ett 

exempelsystem, som sedan kommer att simuleras i för att samla in data gällande validitet. 

 

Experimentet visade att ett agentsystem kan ge en klar ekonomisk besparing men 

kommer också med ett relativt högt pris för att implementeras. Om agenterna kan dela 

infrastruktur genom att installeras samtidigt som ett nytt hus byggs och kan använda tänkt 

infrastruktur. Dessutom kan besparingen utökas genom att agentsystemet appliceras på en 

större nybyggnation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Nyckelord: Agent, Agenter, Artificiell intelligens, Multiagent, designprinciper, 

intelligenta system. 



 

III 

Förord  
Denna kandidatuppsats är skriven under våren och sommaren 2010. Den är en följd av ett 

genuint intresse för teoriområdet artificiella intelligenser och agenter. Det har varit 

mycket spännande att fundera över vilka fördelar agenter har jämfört med traditionella 

sätt att se system som odelbara enheter. 

 

Vi vill tacka vår handledare Bertil Lind för tålamod med stora mängder frågor och icke 

korrekturläst material inskickad i sista minuten.  

 

Borås, september 2010. 

 

Andreas och Christofer
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Intresset för agenter som forskningsområde är någonting relativt nytt. Agenter i sig är en 

naturlig del av Artificiell intelligens men det är först på senare tid som de hamnat i fokus. 

Begreppet agent har spridit sig som en löpeld utanför AI-forskningen och kan hittas i 

många andra områden. Vad detta intresse för agenter kommer ifrån debatteras men det är 

troligtvis dels en följd av att internet visat hur kraftfullt ett distribuerat system kan vara, 

och att agenter och botar bokar våra biljetter samt söker igenom webbsidor åt oss. Det är 

även en följd av att AI forskningen tittat på alternativa sätt att skapa maskinintelligens. 

Istället för att försöka efterlikna mänsklig intelligens så försöker man hitta andra sätt som 

passar maskiner bättre, t.ex. s.k. normativa expertsystem. Windows använder idag dessa 

nya expertsystem för att diagnosticera olika fel. (Russel & Norvig, 2003, ss. 26-

27)(Wooldridge M. J., 2002, s. 1)(Wooldridge & Jennings, 1995) 

 

Uppsatsen handlar om system för att hantera information och uppbyggnaden av dessa. 

Detta är några av informatikens kärnområden. Målet med studien kan liknas vid ett 

systemeringsarbete där syftet är att analysera styrkor, svagheter och behov hos 

intelligenta system. Efter genomförd analys inriktas studien på att modellera och simulera 

ett intelligent system byggt efter punkter som identifierats vid granskningen av befintliga 

strukturer av dessa system. Genom att sedan utreda det utförda experimentet är det 

möjligt att lägga en grund för designprinciper och arkitektur, alltså strukturering av 

egenskaper, för den typ av intelligenta system studien avser. 

 

Intelligenta agenter, som studien avser att behandla, är entiteter som med hjälp av 

artificiell intelligens tolkar sin omgivning och sedan agerar på denna genom de kunskaper 

dessa har förvärvat genom att studera omvärlden. De är alltså små självständiga system 

med en kognitiv, informationsbearbetande förmåga som tillåts lösa problem och fatta 

beslut åt användaren. Genom denna begåvning hjälper de människan och olika 

verksamheter att hantera informationsflödet samtidigt som gränserna mellan människa 

och teknik minskar. 

 

Studien avser att applicera ett agentsystem på en vardaglig situation i.e. uppvärmningen i 

ett hus och undersöka om det kan ge några vinster för användaren. Detta är relevant då 

det kan visa att agenter är mogna att användas för olika systemutvecklingsprojekt idag. 

 

Intelligenta agentsystem har en stark koppling till området artificiella intelligenser. Ett av 

huvudsyftena med artificiella intelligenser är att skapa system med förmågan att bearbeta 

data och ta lärdom. Denna process, att inhämta data, tolka och tillgodogöra sig denna i 

form av användbar information för bruk vid problemlösning och beslutsfattande, är 

centralt för området informatik. 
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1.2. Problemdiskussion 
Intelligenta system består ofta av ett flertal komponenter som samarbetar i ett slutet 

system. Med slutet system menas att de är hårt integrerade och därmed svåra att anpassa 

till befintliga system eller svåra att förändra för att möta kundens krav.  

 

Vad som istället vore önskvärt är att 

skapa en möjlighet att kombinera ett 

flertal mindre system från flera olika 

leverantörer och genom samverkan 

mellan dessa frambringa den 

intelligens slutanvändaren önskar. 

I denna studie ligger fokus på att 

utforska huruvida den avancerade 

funktionalitet som dessa 

helhetslösningar erbjuder går att 

återskapa genom sammankoppling av 

mindre komplexa och autonoma 

system.  

 

Figur 1 beskriver hur ett antal system 

är sammankopplade och 

kommunicerar via en buss. I det här 

fallet kan det tänkas att mätinstrument 1 och 2 är utom- respektive inomhustermometrar 

som kommunicerar med en beslutsfattande komponent, t.ex. en värmestyrning. 

Beslutsfattande system 2, t.ex. ett larmsystem, använder samma buss för att kommunicera 

som system 1, men ignorerar helt mätinstrument 1 och 2 eftersom dessa inte är relevanta 

för larmsystemets funktion. Däremot utnyttjas och manipuleras den tredje intelligenta 

agenten som t.ex. ansvarar för ytterdörrens status. 

 

Att komponenterna är autonoma skulle i många fall innebära att delar av intelligensen 

skulle behöva flyttas från ett centralt system och ut till varje enskild agent. Det är av 

intresse att studera vad konsekvenserna av detta blir, d.v.s. identifiera och analysera 

styrkor och svagheter hos ett sådant system. 

 

Att komponenterna är löst kopplade och i avsaknad av ett centralt system med mer 

komplex intelligens innebär att det blir agenternas uppgift att identifiera sig hos bussen 

och fastställa vad för utdata som kan ges vid förfrågan och vilken indata som vore 

matnyttig för agenten.  

 

Om intelligenta system, som t.ex. ett intelligent hus, kunde delas upp i mindre delar och 

byggas ihop efter hand med modulär teknik av varierande fabrikat skulle detta skapa en 

möjlighet för både marknaden och systemen att mogna. Detta skulle innebära att 

användarna i egen takt fick bekanta sig med tekniken och med tiden låta den bli en 

naturlig del av vardagen. 

Figur 1 Systemexempel 
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1.2.1. Problemställning 

Arbetets huvudfråga är att undersöka hur ett intelligent system (för värmedistribution i ett 

hus) kan uppnås genom att koppla ihop ett antal agenter med begränsade funktionalitet 

och distinkta uppgifter. Intelligensen i systemet ska uppnås genom samverkan mellan de 

olika agenterna. Denna studies förslag för att lösa problemet är en teoristudie av 

existerande litteratur för designprinciper samt design och implementering av ett 

exempelsystem, som ett experiment sedan kommer att simuleras i för att samla in data 

gällande validitet. 

1.3. Forskningsfrågor 

 

  
Figur 2 Forskningsfrågegraf 
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1.3.1. Huvudfråga 

Hur bör ett intelligent system med simpla agenter vara uppbyggt? 

Uppsatsens huvudfråga handlar om hur ett system kan byggas upp modulärt med hjälp av 

ett antal samverkande agenter. Med uttrycket simpla menas att agenterna i sig ska vara 

”dumma” och reaktiva, intelligensen ska finnas i samverkan mellan agenterna. 

1.3.2. Delfrågor 

Vad är ett intelligent system? 

För att besvara huvudfrågan behöver ett par delfrågor besvaras för att ge en 

teoribakgrund till experiment och simulering. Bl.a. så är en förståelse för hur intelligenta 

system normalt är uppbyggda en integral del eftersom utgångsläget bör förstås, för att 

kunna undersöka hur förändringar kan implementeras. 

 

Vad är en agent? 

Agenter är den andra viktiga delen av huvudfrågan. Med hjälp av teori kommer en 

uppfattning om vad en agent är för något bildas. För att kunna besvara frågan om ett 

multiagentsystem så behöver frågan om agenter besvaras. 

 

Vad är ett multiagentsystem? 

Denna fråga besvarar hur agenter samverkar med varandra för att skapa större system av 

flera diskreta delar. Detta är en underförstådd del av huvudfrågan då intresset ligger på 

just samverkan mellan agenter. 

 

Vad är för och nackdelarna med agenter? 

Denna delfråga kommer att vara uppsatsens första analyspunkt för validiteten i 

forskningen. Här kommer vi att argumentera för hypotesen att intelligens kan uppnås 

med ett multiagent system. 

 

Hur modelleras ett multiagentsystem vid systemutveckling? 

Metoder för att modellera den artefakt som tänkts simuleras och testa det hypoteser som 

formulerats, kommer att behöva fastslås. 

 

Vad är för och nackdelarna med modellering? 

Att utvärdera ytterligare en grundkomponent i forskningen ger fler argument för 

validiteten i studien. 

 

Simulering i modell. 

I studien kommer en prototyp av ett distribuerat styr och reglersystem att byggas för att 

validera teorierna. Detta system kommer att hantera uppvärmning och ventilation i ett hus 

eftersom det är ett ämne som de flesta är bekanta med till någon grad. Vi hoppas att 

kunna påvisa besparingar för kund och då direkt kunna visa på fördelarna med systemet. 
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1.4. Syfte 
Denna studie syftar till att undersöka om samverkande agenter kan ersätta traditionella 

integrerade styr och regler system. Detta för att de traditionella systemen är svåra att 

anpassa och implementera i redan befintliga så väl som nya miljöer, något som håller 

tillbaka utvecklingen och nere acceptansen för denna teknik.  

 

Studien syftar också till att under denna granskning försöka fastslå vissa grundläggande 

designprinciper för hur dessa system kan konstrueras. Genom dessa designprinciper 

önskar vi även förmedla en förståelse för hur god funktionalitet och hög effektivitet kan 

uppnås genom samarbete mellan mindre komplexa och autonoma agenter. 

1.5. Förväntat resultat 
I de allra flesta moderna systemutvecklingsprojekt finns det en strävan efter att skapa så 

modulära lösningar som möjligt då detta är något som visat sig framgångsrikt. Anledning 

till detta är att systemen blir enklare att vidareutveckla, anpassa, underhålla och 

implementera samt att det minskar kostnaderna.  

 

Det förväntade resultatet i studien är dels artefakten, som kommer att byggas med ett 

modulärt tänk, och dels de designprinciper som kommer beskrivas under studien. 

Designprinciperna kommer att tas fram genom studier av det empiriska materialet. 

 

De designprinciper som tas fram i studien kommer inte vara fullständiga utan kommer 

istället vara en utmärkt utgångspunkt för vidare forskning. 

1.6. Avgränsningar 
Intresse för studien ligger i samverkan mellan agenterna på mjukvarunivå. Med 

samverkan mellan agenter menas hur dessa kommunicerar för att skapa en helhet som är 

större än summan utav delarna.  

 

Med anledning av detta avgränsas studien från hur agenterna kopplas samman på 

hårdvarunivå, som nätverkskomponenter och liknande. Vidare avgränsas studien även 

från hur agenter är uppbyggda då detta inte är relevant i det här fallet, bara 

kommunikationen, mellan agenter kommer att behandlas.  

 

Med anledning av detta kommer studien i teori samt modellering hantera agenterna som 

komponenter vilka genererar data i ett känt format, ideala virtuella komponenter. Agenter 

kommer alltså ses som blackboxade beståndsdelar som tar emot och skickar data på ett 

förutbestämt vis.  
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1.7. Målgrupp 
Tänkt målgrupp är kommersiella aktörer som är intresserade av att ytterligare integrera 

elektronik i moderna hus, men även för styrsystem i andra situationer t.ex. s.k. löpande 

band där komplexa styr och reglersystem kan bytas ut mot multiagentsystem. 

 

Studien är också något att bygga vidare på för framtida studenter, t.ex. genom att utforma 

själva agenterna eller definiera någon form utav standardiserat interface så att olika 

agenter från olika tillverkare kan sammankopplas i ett bussystem. 

 

Då studien behandlar ett ganska outforskat område är även andra forskare en målgrupp. 

Detta eftersom innehållet i denna uppsats kan ligga till grund för vidare forskning inom 

området för intelligenta system. 

1.8. Begreppsprecisering 
Nedan följer en kort beskrivning av några av de viktigaste begreppen. Ytterligare begrepp 

finns förklarade i kapitel 7 – Terminologi. 

 

Agent 

En agent är ett datorsystem placerat i en miljö där den självständigt kan utföra olika 

handlingar för att lösa den uppgift som agenten har. Agenten tar mätningar från miljön 

och dess handlingar påverkar sedan denna miljö.(Wooldridge M. J., 2002, ss. 15-16) 

 

Artefakt 

Vad som i denna studie menas med en artefakt är en mjukvara, ett datorprogram. En 

artefakt är något som skapats av människan.(Nationalencyclopedin, 2010) Det kan även 

ses som ett informationsobjekt eller all den information som genereras i den process där 

vi skapar modellen.(Buckland, 1991)  

 

Autonom 

Som lever efter sina egna lagar, självständig.(Nationalencyclopedin, 2010) Kapabel att ta 

ett beslut om att göra en handling som påverkar miljön utan att vara beroende av 

kontinuerliga externa korrigeringar. 

 

Bot 

En bot är en beteckning på den delen av en sökmotor på internet som samlar och 

indexerar sidorna. (Raymond, 2003) Användningen av bot har utvecklats från den 

ursprungliga betydelsen till att betyda alla typer av mjukvara som utför uppgifter 

självständigt. Se Agent. 

 

Buss  

En buss är en benämning på kopplingar mellan olika delar i ett system. Det som är 

specifikt för en buss är att normalt kan endast en komponent använda bussen åt 

gången.(Nationalencyclopedin, 2010)  Vi avser i denna studie en mjukvara med samma 

funktion, att tillåta olika program eller delar av ett program att kommunicera med 

varandra. 
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Intelligens 

När intelligens nämns så avses i sammanhanget en artificiell intelligens. En maskin kan 

anses intelligent om den kan utföra en kognitiv uppgift lika väl som en människa 

(Negnevitsky, 2002, s. 378) 

 

Artificiell intelligens 
AI kan i detta sammanhang ha två betydelser(Russel & Norvig, 2003, s. 1).  

 Intelligent som en människa. Systemets handlingar bedöms utifrån hur en människa 

hade utfört dem. 

 En idealiserad intelligens eller rationalitet. Systemet utför ”rätt” handling i alla 

tillfällen utifrån den kunskap som systemet har. 

I fortsättningen när AI eller intelligens nämns så avses ett rationellt perspektiv. 

 

Modellering 

Att göra en modell av någonting. En modell är en abstrakt bild av ett fenomen som 

studeras. Avsikten med modellen är att vara en förenklad, mindre detaljrik avbildning av 

verkligheten, för att öka förståendet av fenomenet. (Höst, Regnell, & Runesson, 2006) 

 

Modulär 

Modul – Att dela upp ett datorprogram i mindre delar för att förenkla programmeringen. 

(Nationalencyclopedin, 2010) 

I denna studie ses ett multiagentsystem på samma sätt, ett komplext system uppdelat i 

flera moduler för att förenkla konstruktionen. 

 

Rationalitet 

En agent som alltid utför rätt handling i varje situation kan anses handla rationellt. 

Agenten ”vet” för varje möjlighet den bästa lösningen. Antingen så vet agenten detta 

genom att alla möjliga saker som kan hända är förutsedda och inprogrammerade eller så 

har den möjlighet att lära sig ifrån tidigare erfarenheter.(Russel & Norvig, 2003, ss. 34-

38)  

 

Reaktiv 

Som uppträder som reaktion på något, som har med en reaktion att 

göra.(Nationalencyclopedin, 2010). En reaktiv agent tar de input som den får och 

reagerar med en rationell handling. 

 

System 

”Samling av element som hänger samman med varandra så att de bildar en ordnad 

helhet.” (Nationalencyclopedin, 2010) 

 

Vad som i denna studie avses är dock snarare ett informationssystem. ”[Ett] System som 

behandlar, dvs. insamlar, bearbetar, lagrar och distribuerar information.” 
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Distribuerat system 

Ett problem delas upp i flera mindre delar och behandlas av flera separata problemlösare. 

Detta tillåter system att lösa ett flertal problem mer eller mindre parallellt och bidrar till 

en snabbare och effektivare helhet. Distribuerade system kan också bidra till att lösa 

problem som en ensam agent inte skulle klara av på egen hand.(Luger, 2009, ss. 265-267) 

 

Expertsystem 

Ett datorprogram som är designat på ett sådant sätt att det försöker lösa problem på 

samma sätt som en mänsklig expert. (Durkin, 1994, s. 7) 

  

Maskinintelligens/Maskininlärning 

Maskinintelligens involverar algoritmer för att få maskinen att lära sig från sina egna 

upplevelser. Dessa algoritmer utgör grunden i s.k. adaptiva system. (Negnevitsky, 2002, 

s. 165) 

 

Multiagentsystem 

Ett multiagentsystem är ett datorsystem som består av ett antal agenter som interagerar 

med varandra, oftast genom att skicka meddelanden via någon nätverksinfrastruktur. 

(Wooldridge M. J., 2002, s. 3)  

  



 

- 9 - 

2. Metod 

2.1. Kunskapskaraktärisering 
När ny kunskap ska utvecklas är det av intresse att säkerhetsställa att denna kommer att 

vara ett värdefullt tillskott inom det behandlade ämnesområdet. Detta görs lämpligen 

genom en såkallad kunskapskaraktärisering. Genom att analysera och ange vad det är för 

typ av kunskap som ska utvecklas går det att få en uppfattning om vad denna är värd. Att 

fastställa vad det är för typ av kunskap som utvecklas hjälper också inför valet av 

forskningsstrategi.(Goldkuhl, 1998, s. 20) 

 

Denna uppsats kommer att inledas med en omfattande litteraturstudie för att 

sammanställa grundläggande fakta och teorier kring de begrepp och företeelser som är 

relevanta för studien. Denna typ av kunskap kallas kategoriell kunskap och är mycket 

viktig då den ligger till grund för all annan, djupare, förståelse av ämnet. (Goldkuhl, 

1998, s. 21) 

 

Målet för studien är att genom extensiva litteraturstudier och hypotesprövande 

experiment sammanställa och validera råd och principer för hur intelligenta system kan 

implementeras med hjälp av simpla samverkande agenter. Tanken är alltså att 

sammanställa vägledande kunskap, så kallad normativ kunskap, i form av regler, 

riktlinjer och råd för handlande i olika situationer. (Goldkuhl, 1998, s. 23) 

 

För att nå fram till denna normativa kunskap kommer dock karaktäriserande kunskap 

först behöva utvecklas kring fenomenet. Detta innebär att opartiskt studera och bestämma 

vad något är genom att frilägga företeelsen och ange egenskaper för den, d.v.s. att 

karaktärisera den.(Goldkuhl, 1998, s. 22) 
 

Tabell 1 Kunskapskaraktärisering 

Huvudfråga Förväntat resultat Syfte Kunskap 

Hur bör ett intelligent 
system med simpla 

agenter vara 
uppbyggt? 

Designprinciper för 
ett intelligent system 

med simpla 
intelligenta agenter. 

Undersöka om 
samverkande agenter 

kan ersätta 
traditionella 

integrerade IS och ge 
designprinciper. 

Karaktärisering ger 
värdekunskap ger 
normativ kunskap. 
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2.2. Vetenskapligt synsätt 
Hur forskning bedrivs påverkas av och tar sin grund i hur forskarna väljer att uppfatta 

världen, vetenskapen och hur kunskap betraktas. Två av de huvudsakliga perspektiven 

som idag anläggs är positivismen och hermeneutiken. Dessa två kan i mångt och mycket 

sägas vara varandras motsatser då de har vilt skilda åsikter om vad som karaktäriserar 

god forskning.(Patel & Davidson, 2003, s. 26) 

 

Hermeneutiken kallas ofta för tolkningslära och arbetar i regel med mjuka data i form av 

det talade och skrivna språket samt människors handlingar. Man menar att det finns 

intentioner i dessa som inte går att mäta, utan som behöver subjektivt tolkas och 

förstås.(Patel & Davidson, 2003, s. 29) 

 

Positivismen är av en mer naturvetenskaplig karaktär. Här vill man, tvärtemot 

hermeneutiken, att forskaren i största möjliga mån ska vara osynlig i studien. Genom att 

forskarens distanserar sig från det som studeras blir resultatet inte på samma vis färgat av 

forskarens egna tolkningar, tankar och idéer utan mer objektivt. Vidare används ofta 

hårda och mätbara data för att stärka objektiviteten hos resultaten. 

 

Valet av vetenskapligt synsätt och strategi är något som bör följa naturligt av den 

kunskap som ska utvecklas. (Goldkuhl, 1998, s. 23) I denna studie faller valet på ett 

positivistiskt synsätt då en litteraturstudie kommer att genomföras för att samla relevant 

teori för att formulera en hypotes. Denna hypotes kommer sedan att prövas genom att 

kvantitativa data kommer att samlas in, analyseras och sammanställas. På detta vis 

kommer studien på bevisandets väg kunna stärka eller förkasta hypotesen. 

2.3. Forskningsstrategi 
Att omvandla den nyvunna kunskapen till teori är en av de största utmaningarna inom 

forskningen. De tre vanligaste metoderna för att på ett framgångsrikt vis göra detta är 

deduktion, induktion och abduktion. Att jobba induktivt innebär att bedriva forskning 

utan att först ha skapat sig uppfattningar genom befintlig teori. Deduktion innebär att 

första gå igenom litteratur och formulera hypoteser som sedan testas. Abduktion är en 

kombination av dessa två, första bedrivs arbetet induktivt för att sedan testa nya teorier 

genom en deduktiv process.(Patel & Davidson, 2003, ss. 23-25) 

 

Baserat på den kunskapskaraktäriseringen som gjorts har kommer denna studie lämpa sig 

bäst för att genomföras på ett deduktivt vis. Studien kommer inledas med en omfattande 

litteraturstudie för att skapa en stark utgångspunkt. Detta innebär att studien redan från 

början kommer vara starkt förankrad i relevant och beprövad teori.  

 

Detta kommer också innebära att vi som forskare i en större utsträckning kommer kunna 

behålla ett objektivt synsätt genom studien tack vare de råd och riktlinjer den befintliga 

teorin framhåller. Studien kommer också vara hypotesprövande, efter litteraturstudien 

kommer en hypotes formuleras rörande hur ett intelligent system med samverkande 

agenter bör designas. 
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2.4. Forskningsansats 
I denna studie kommer en positivistisk deduktiv-hypotesprövande ansats att anläggas. En 

stor del av tiden som är till förfogande kommer gå åt till att gör en omfattande 

litteraturstudie för att få en så fullständig teoretisk grund som möjligt. Utifrån denna 

grund och de designprinciper som identifierats kommer sedan en virtuell modell av det 

tänkta systemet att utvecklas. För att samla in det data som behövs kommer experiment 

utföras i den virtuella modellen. När dessa data sedan analyseras och sammanställs 

kommer mätbara statistiska resultat att erhållas och en jämförelse kan göras, vilket 

kommer stärka eller avfärda hypotesen.  

 

Anledningen till att denna ansats valts är att intelligenta system är ett väldigt brett område 

där det görs mycket forskning. Det vore omöjligt att försöka göra en studie som syftar till 

att studera helheten i ett så omfattande ämnesområde. Därför passar det utmärkt med en 

positivistisk ansats där det är att föredra att problem bryts ned i mindre delar och studeras 

för sig. 

Eftersom området är så pass stort och komplext är det nästan tvunget att göra en 

litteraturstudie innan det är möjligt att gå vidare och formulera en tydlig problemställning 

och hypotes.  
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2.4.1. Forskningsprocess 

Den process och de aktiviteter studien består av illustreras på en övergripande nivå i 

grafen nedan. Grafen följer flödet för studien från början till slut och ger en bild över 

genomförandet av den positivistiska deduktiva, hypotesprövande studien. 

 

 

Figur 3 Forskningsprocess sida 1 
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Figur 4 Forskningsprocess sida 2 



 

- 14 - 

2.4.2. Datainsamling 

I denna studie kommer data och information huvudsakligen samlas in från tryckt material 

samt simuleringar i den virtuella modellen som skapats i syfte att generera kvantitativa 

data för validering av hypotesen. 

 

I första hand kommer litteratur från väletablerade och erkända författare att användas för 

att begreppsliggöra studien. En fördel med att använda litteratur som en primär källa för 

information i studien är att detta ger en trovärdig och tillförlitlig grund. 

 

Insamlingen av de kvantitativa data som kommer att behövas i studien ska nås genom att 

simuleringar körs i vår modell. Denna simulering kommer att generera data som t.ex. 

visar på hur väl uppvärmningen av ett hus fungerar med och utan ett multiagentsystem.  

 

Denna del av studien är den mest kritiska. Kvalitén i en kvantitativ studie kan ofta sägas 

att den står och faller med graden av säkert i den insamlade informationen. När ett 

egenutvecklat datainsamlingsinstrument används, som i denna studie, uppstår problem att 

det inte går att ta för givet att informationen som samlas in är just den som man avsåg att 

samla in. Det går inte heller säga hur pass säker informationen är. Dels måste det här 

säkerhetsställas att det som undersöks faktiskt är det som studien avser att undersöka, 

d.v.s. att studien har en god validitet. Dels måste det säkerhetsställas att studien 

genomförs på ett tillförlitligt sätt, d.v.s. att studien har en god reliabilitet.(Patel & 

Davidson, 2003, s. 98) 

 

”I kvantitativa studier betecknar validiteten att vi studerar rätt företeelse, vilket kan 

stärkas med god teoriunderbyggnad, bra instrument och noggrannhet vid själva 

mätningen”(Patel & Davidson, 2003, s. 102) 

 

Att säkerhetsställa den samtida validiteten innebär att jämför utfallet från det egna 

instrumentet med utfallet ett annat system. Detta innebär ofta att en annan teknik för att 

testa samma sak används. I många fall går det också bra att jämför med t.ex. andra 

statistiska uppgifter.(Patel & Davidson, 2003, s. 100) I denna studie kommer statistik från 

mätningar som gjorts med hjälp av annan teknik att användas för att försäkra att studien 

får en god validitet. 

 

Instrumentets tillförlitlighet, reliabilitet, handlar om hur väl det motstår slumpinflytande 

av olika slag. Detta innebär att instrumentet vid upprepade körningar med samma input 

genererar olika resultat. När mätningar görs erhålls också ett ”sant värde” och ett 

”felvärde”. Felvärdet beror på instrumentets tillförlitlighet och kan bero på faktorer som 

inte går att kontrollera. Till skillnad från den kvalitativa forskningen så antas det inom 

den kvantitativa forskning att studieobjektet har ett ”sant” värde som går att komma åt 

om bara mätningarna utförs med ansenlig noggrannhet.(Patel & Davidson, 2003, ss. 100-

103) 

Genom att köra simuleringar i modellen upprepade gånger kommer det vara möjligt att 

kalibrera instrumentet och eliminera den påverkan slumpinflytandet har på mätningarna. 
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2.4.3. Analysmetod 

När information samlats in behöver denna systematiseras, komprimeras och bearbetas för 

att kunna hjälpa till att besvara de frågor som ställts. I den empiriska delen av kvantitativ 

forskning tillämpas ofta statistiska metoder för att ordna, beskriva, bearbeta och analysera 

data. Den så kallade deskriptiva statistiken används för att genom siffror belysa 

forskningsproblemet.(Patel & Davidson, 2003, s. 109) 

 

Analys kommer ske genom att de kvantitativ data som samlats in genom simuleringar i 

modellen kommer sammanställas så att den sedan går att utvärdera. Sammanställningen 

kommer bestå av statistiska diagram och tabeller som illustrerar resultatet av 

mätningarna. Detta kommer förhoppningsvis att stärka eller förkasta hypotesen och på så 

vis hjälpa till att belysa och besvara forskningsfrågorna. 

 

De statistiska verktyg vi främst kommer att använda är medelvärden, standardavvikelser 

samt konfidensnivåer. 

 

För att resultatet från analysen ska kunnas ses som tillförlitligt kommer simuleringen att 

köras 100 gånger för varje system, simuleringen kommer alltså att motsvara 4800 år. 

Anledningen till att det blir just 4800 år är att de data som erhållits från SMHI gäller för 

48 år tillbaka i tiden. Detta kommer generera en datamängd som är tillräckligt stor för att 

det ska vara möjligt att dra korrekta slutsatser och göra giltiga generaliseringar. 
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2.4.4. Utvärderingsmetod 

Uppsatsen kommer att utvärderas efter Högskolan i Borås bedömningsnormer för 

kandidat och magisteruppsatser. En kort beskrivning av de punkter som kommer beaktas 

vid utvärderingen av uppsatsen följer nedan: 

 

 Relevans: En grundläggande punkt för att utvärdera huruvida uppsatsen håller sig 

inom ramarna för området informatik och dess inriktning mot IT. Under denna 

punkt avses också att evaluera om en hållbar argumentation för avgränsningar, 

frågor och syfte har förts. 

 Vetenskaplig förankring: För att resultatet av forskningen ska anses som 

trovärdigt behövs en förankring i tidigare forskning och teorier. Detta gör studien 

mer tillförlitlighet då den understöds av kvalitetssäkrat befintligt material. 

 Generalitet: Resultatet av en studie behöver ofta vara generaliserbart utanför 

studiens gränser för att kunskapstillskottet ska anses värdefullt. Detta görs genom 

att ge resultatet en mer abstrakt form som låter en väsentligt större grupp ta del av 

och ha nytta av forskningen. Det är också viktigt att de finns en tydlig 

argumentation för resultatets generaliserbarhet. 

 Metod: Argument för val av metoder för t.ex. insamling, utvärdering och analys 

måste presenteras. Detta för att tydliggöra varför dessa metodval gjorts för att 

uppnå det önskade kunskapsbidraget. Viktigt är också att fastställa att arbetet har 

skett enligt vald metod vid genomförandet av studien. 

 Kommunicerbarhet och kongruens: De begrepp som används i uppsatsen måste 

definieras och förklaras på ett sådant vis att läsare kan förstå vad författarna 

menar med de uttryck som används. Rapporten får inte heller skena iväg i volym 

då detta också avsevärt kan sänka kommunicerbarheten. När uppsatsen läses ska 

det genomgående finnas en tydlig röd tråd, d.v.s. de rapportens olika delar ska 

hänga ihop på ett naturligt sätt. 

Vidare kommer också de data som erhålls genom simuleringar att kontinuerligt genom 

studien kollas gentemot andra system och lagrade data för att säkerhetsställa att det finns 

en god validitet i denna. Det är mycket viktigt då trovärdigheten i en kvantitativ studie 

står och faller med säkerheten i de data som samlats in. 
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2.4.5. Generaliserbarhet 

En fördel med att anlägga experimentbaserad forskning är att detta anses var en av de 

mest vetenskapliga metoderna och är därför också väl accepterad approach. 

Utformningen av vår studie tillåter oss att på ett mycket precist vis kontrollera variabler 

och på så vis få ut exakta och tillförlitliga data.(Oates, 2006, s. 137) 

 

I studien kommer vi också använda generella designprinciper som är hämtade från 

litteratur skriven av välkända författare för området. Detta i kombination med att det är 

en generell företeelse som kommer att studeras, nämligen ett hus och dess 

uppvärmningssystem. 

 

Resultatet från datainsamlingen kommer jämföras med data från statistik över småhus i 

Sverige för att visa att resultatet är generaliserbart 

2.4.6. Presentation 

Resultat kommer att presenteras i rapporten genom illustreringar föreställande vår modell 

av det tänkta huset och konfigurationen av dess uppvärmningssystem. Statistiska metoder 

kommer att användas för att analysera den data som anskaffas och därefter kommer 

resultaten från av denna analys att åskådligöras genom diverse diagram och grafer. De 

designprinciper som väljs ut genom vår litteraturstudie och används i vårt arbete kommer 

också att evalueras och presenteras som ett resultat.  
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3. Teori 

3.1. Vad är ett intelligent system? 
En växande trend är att skapa än mer intelligenta system. Med intelligenta menas här 

system med förmågan att på ett autonomt vis utföra uppgifter som de tilldelas och t.o.m. 

får taöver för människan. Detta sker i takt med att smarta lösningar för hur denna typ av 

datorprogram skapas, konstrueras och implementeras utvecklas varje dag. Idag tillåts t.ex. 

dessa intelligenta system att övervaka säkerheten i flygplan och andra farkoster. Allt som 

oftast används dessa system t.o.m. för att undanröja den mänskliga faktorn. (Wooldridge 

M. J., 2002, s. 2) 

 

Artificiell intelligens är vetenskapen kring att få maskiner att klara av att utföra uppdrag, 

som om de utfördes av människor skulle kräva intelligens. En maskin anses intelligent 

om den kognitivt kan arbeta på samma nivå som en människa. För att detta ska vara 

möjligt behöver det sätt som människan löser problem och resonerar fångas på ett bra vis. 

Detta ledde också fram till insikten att domänen för de problem ett intelligent system 

förväntas lösa behövde avgränsas då det är mycket svårt att skapa en generell metod för 

problemlösning.(Negnevitsky, 2002, s. 18) 

3.1.1. Artificiell Intelligens 

Den gren inom datorteknik som primärt sysslar med att försöka skapa intelligens hos 

maskiner har fått namnet artificiell intelligens. Denna term framkom under Dartmouth-

konferensen 1956 då John McCarthy myntade den (Copeland, 1993, s. 8). Artificiell 

intelligens är en samlingsterm för en hel uppsjö med synsätt, idéer, problem och metoder 

för hur maskiner ska kunna förses med intelligent beteende. P.g.a. områdets omfång och 

stora ambitioner är det näst intill omöjligt att hitta en enkel definition för det. Inte minst 

med tanke på att en sådan definition kräver att begreppet intelligens kan fångas och 

preciseras på ett bra sätt. (Luger, 2009, s. 2) 

 

”Artificial intelligence (AI) may be defined as the branch of computer science that is 

concerned with the automation of intelligent behavior.” (Luger, 2009, s. 1) 

 

Lärande 

I början av 1950-talet skrev Arthur Samuel ett program med förmågan att utveckla sina 

färdigheter i att spela schack. Programmet kunde evaluera ”värdet” av hur schackbrädet 

för tillfället såg ut och baserat på detta göra sitt drag. Efter att datorn hade spelat 

tillräckligt många matcher blev den tillräckligt duktig för att vinna mot sin egen skapare 

och t.o.m. de bästa schackspelarna i världen. Att programmet klarade av att vinna mot sin 

egen skapare är ett klart tecken på att de måste lärt sig, då de klarade av att spela bättre än 

vad programmeraren möjligen kunde instruerat det att göra. (Copeland, 1993, ss. 21-23) 

Detta är en enklare och ganska begränsad form av lärande och intelligens hos maskiner. 

Men det visar ändå att maskiner kan lära genom erfarenhet och skapa nya strategier för 

att lösa sina problem på ett så effektivt sätt att de t.o.m. överträffar sina skapares 

kunskaper och färdigheter på området.  
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Artificiella neurala nätverk 

Att försöka återskapa människan, eller hjärnans, förmåga att lära sig och det sätt den lär 

sig på har länge varit ett mål inom området för artificiella intelligenser. Genom att låta 

dessa artificiella neurala nätverk studera stora mängder exempeldata lär de sig sakta att 

känna igen mönster. Detta är tänkt att efterlikna t.ex. hur vi lär oss att känna igen siffror 

och bokstäver. Systemet vet inte vad det förväntas ge för utdata för viss indata, utan lär 

sig att ge rätt utdata ändå. Detta sker genom att processen för hur indata i systemet tolkas 

och behandlas, kalibreras så att rätt kopplingar mellan de artificiella neuronerna görs för 

att rätt utdata ska produceras.(Thomas, 2003, ss. 102-103) Denna typ av intelligens och 

lärande, eller närliggande varianter, kommer inte användas i denna studie. 

 

Prediktion 

Att låta intelligenta system samla både historiska och nutida data och sammanställa dessa 

för att sedan utföra matematiska kalkyler eller använder sig av liknande metoder och 

modeller. Sedan skapas grafiska presentationer för att illustrera vad som kan komma att 

hända i framtiden. Detta är omåttligt populärt för att t.ex. sammanställa information om 

aktiekurser för att maximera vinst, analysera händelseförlopp vid spridning av sjukdomar 

eller beräkna försäljning av ett företags produkter. (Thomas, 2003, s. 114) 

 

Beslutsfattande 

System som kan förutsäga framtiden används inte enbart i mer komplexa situationer så 

som aktiehandel. Det kan också användas för att förutsäga beteendet i mindre kritiska 

processer och processer där en matematisk kalkyl är full tillräcklig för att prediktera vad 

som kommer ske i systemet. I denna typ av system, där det inte finns något behov av att 

blanda in den mänskliga faktorn och dess ”känsla” för vad som är rätt, kan även 

beslutsfattandet överlåtas åt datorn. Exempel på detta är uppvärmningen av ett hus, här 

finns det i stort sett aldrig någon anledning för systemet att tillfråga ägaren innan ett 

beslut tas om justering av temperaturen i huset. Om det går att använda ett system för att 

prediktera går det också oftast att använda det för att fatta beslut. (Thomas, 2003, s. 117) 

3.1.2. Turings test 

Detta är ett test är som frånser frågor som ”vad innebär det att tänka?” och ”vad är en 

maskin?”. Istället är målet att jämföra en påståt intelligent maskin med en människa. 

Detta görs genom att placera en person i ett rum med en dator där det enbart är möjligt att 

föra textbaserade konversationer med omvärlden. Vidare får denna person förhöra en 

annan person och det intelligenta systemet genom att ställa frågor och liknande genom 

konversationssystemet. Om det är omöjligt att avgöra vilken av de två som är datorn 

anser Turing att system kan sägas vara intelligent. 

 

Denna typ av test eller jämförelser är vi inte intresserade av att tillämpa i denna studie då 

målet inte är att skapa ett system som kan konversera med människan eller på annat vis 

ska uppträda mänskligt.(Luger, 2009, s. 13) Dock är det ett intressant perspektiv på 

intelligens som i mångt och mycket stämmer överens med Negnevitskys definition: en 

maskin kan anses intelligent om den kan utföra en kognitiv uppgift lika väl som en 

människa (Negnevitsky, 2002, s. 378). 
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3.1.3. Återkoppling 

Intelligenta system använder ofta principen för ett återkopplade system. Ett återkopplat 

system består alltid av följande tre delar (utöver processen), detta illustreras även i Figur 

5 nedan (Thomas, 2003, s. 16) 

 Mätinsamlande – Sensorer eller liknande som observerar eller på annat sätt mäter 

vad som händer i ett system och för informationen vidare till den beslutsfattande 

delen. 

 Beslutsfattande – Den del av systemet som kan sägas vara intelligent genom att 

den agerar på given mätdata och skickar instruktioner till verkställande del av 

systemet. 

 Verkställande – I de mätinsamlande och beslutsfattande delarna behandlas 

information. I den verkställande delen utförs en åtgärd som påverkar processen, 

vilken i sin tur påverkar den mätinsamlande delen. 

Principen för återkoppling används idag i en uppsjö av system, exempel är kraftverk, 

flygplan, robotar och inte minst människokroppen. 

 
Figur 5 Princip för återkopplat system 
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Stabilitet 

Återkoppling är en grundläggande komponent för autonoma system. Det är ett sätt för 

systemen att automatiskt övervaka sig själva och korrigera värden för den verkställande 

delen av systemet gentemot inkommande signaler och tolkad data från de mätinsamlande 

och beslutsfattande delarna. 

Risken med dessa system är att de blir instabila. Med instabila menas att den 

beslutsfattande delen av systemet tappar kontroller över in och utsignaler och hela tiden 

försöker överkompensera för kraftiga förändringar i sin omgivning. Detta kan leda till att 

systemet börjar pendla fram och tillbaka med tilltagande styrka tills dess att en katastrof 

inträffar.  

 

Att system blir instabila på detta vis kan bero på att någon komponent i systemet 

förändras efter att det tagits i drift eller genom att system på ett eller annat vis är 

feldimensionerat redan från start.  

För att system ska vara stabila bör de designas på ett sådant vis att vad som än händer 

kommer värdena alltid falla tillbaka till det normala, d.v.s. att även om systemet börjar 

pendla fram och tillbaka i tilltagande takt så ska det ändå inte kunna hamna ur balans och 

skena iväg. Detta illustreras nedan i Figur 6 genom bollen som ligger i en grop och alltid 

kommer falla tillbaka till skillnad från bollen som ligger uppe på kullen och vid en 

störning kan rulla iväg utan kontroll (Thomas, 2003, s. 52) 

 
Figur 6 Stabilt (faller tillbaka) eller ostabilt (skenar iväg) 

 

Reaktionshastighet 

Hur snabbt och hur kraftigt ett system ska reagera på och återgärda en avvikelse från det 

önskade värdet påverkar hur stabilt det blir. Ett vanligt och väldigt enkelt, men inte så 

stabilt sätt att korrigera fel på är så kallad tvålägesreglering. Principen bakom detta är att 

den beslutsfattande delen av systemet antingen skickar en signal till den verkställande 

delen som säger antingen på eller av, allt eller inget. Med denna typ av reglering kommer 

det systemet försöker påverka, processen, aldrig hålla sig precis vid det önskade värdet, 

utan snarare pendla mellan att ligga en aning över eller under. 

 

Ett annat vanligt system för att hantera korrigering av värden är en så kallad P-regulator. 

En regulator av denna typ tar även hänsyn till storleken på avvikelsen och anpassar hur 

kraftiga åtgärder som ska vidtas för att åtgärda felet. Även denna metod kommer 

inledningsvis att skapa viss svängning över och under det önskade värdet, men över tiden 

kommer felet att bli mindre och mindre. Detta förutsatt att systemet inte ”tar i” alldeles 

för mycket. Detta skulle kunna leda till en oändlig svängning upp och ner. 

 

En mer intelligent regulator är PD-regulatorn. Denna reagerar inte bara på felet storlek, 

utan även dess förändringshastighet. Genom detta kan regulatorn minska pådraget när 

felet håller på att åtgärdas och på så vis undvika översvängning. (Thomas, 2003, ss. 53-

68) 
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3.1.4. Expertsystem 

En insikt som kom redan tidigt under utforskandet av problemlösning är hur viktigt det är 

med domänspecifik kunskap. T.ex. en doktor är inte väldigt duktig på att diagnostisera 

sjukdomar enbart p.g.a. sin problemlösningsförmåga. Utan det har mycket att göra med 

de stora mängder kunskap denne har kring medicin och sjukdomar. Denna expertkunskap 

är en kombination av teoretisk och empirisk kunskap tillsammans med en uppsättning 

regler för hur denna typ av problem kan lösas. I Figur 7 nedan är ett enkelt exempel på 

hur ett expertsystem jobbar med betydande fakta och faktorer (indata) emot sin 

kunskapsbas för att nå en slutsats som presenteras för användaren. (Luger, 2009, s. 22) 

 

”A computer program designed to model the problem-solving ability of a human expert.” 

 (Durkin, 1994, s. 7) 

De allra flesta system av denna typ är skapade för att hantera väldigt specifika uppgifter, 

inom specialiserade domäner. Dessa domäner är oftast väldigt väl studerade och 

utforskade. Genom att de är såpass väl utforskade har de oftast väl definierade 

regelsystem för att lösa de problem som presenteras. Problem som kräver ”sunt förnuft” 

är klart svårare att lösa med hjälp av expertsystem. 

 

Ett stort problem med dessa system är att de mer eller mindre är helt i avsaknad av 

förmågan att lära sig, förstå saker som ligger utanför dess expertdomän samt förmågan att 

lösa tidigare okända problem.(Luger, 2009, ss. 23-24) 

 

 
Figur 7 Expertsystem 

Kunskapsbas 

Detta är delen av ett expertsystem som innehåller den så kallade expertkunskapen. Denna 

domänspecifika kunskap kodas oftast på ett sådant sätt att den stödjer en if/then struktur i 

systemet. (Durkin, 1994, s. 28) Denna kunskap kodas även på ett sådant sätt att samband 

mellan problem, regler, koncept och relationer återspeglas i kunskapsbasen. (Durkin, 

1994, s. 7) 

 

“Part of an expert system that contains the domain knowledge.” (Durkin, 1994, s. 28) 
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3.1.5. Hybrida intelligenta system 

Genom att kombinera ett flertal olika intelligenta system kan synergivinster nås. Det är på 

detta vis hjärnan fungerar. När vi kör bil kombinerar vi t.ex. våra tidigare praktiska 

erfarenheter av att köra bil med de teoretiska kunskaper vi har fått från körskolan. Detta 

låter oss framföra bilen på ett säkert och regelriktigt sätt. På samma vis kan t.ex. ett 

neuralt nätverk kombineras med att expert system. Genom att göra detta kan nätverket 

tillfråga expertsystem om väldigt specifika eller avancerade problem, samtidigt som det 

utveckla helt ny kunskap eller bygga vidare på den redan befintliga.(Thomas, 2003, s. 

132)  

  



 

- 24 - 

3.2. Vad är agenter? 

3.2.1. Definition av en agent 

Tyvärr finns det ingen universell definition på vad en agent är. Det enda konsensus som 

finns är att agenten ska kunna utföra autonoma handlingar. På andra punkter som t.ex. 

inlärning så är det svårt att ge ett enhetligt svar på vad en agent skall vara. Inlärning kan 

vara är viktigt för en agent i vissa uppgifter medans inlärning för en annan agent och en 

annan uppgift inte är nödvändigt eller ens önskvärt. (Wooldridge M. J., 2002, s. 15) 

  

En annan liknande definition på en agent är ett datorsystem som självständigt kan utföra 

uppgifter åt användaren, agenten behöver inte konstant explicita kommandon utan kan 

utifrån programmerade objektiv bestämma den handling som bäst uppfyller dess 

designparametrar. (Wooldridge M. J., 2002, s. 17)  

3.2.2. Typer av agenter 

Reglerande agenter 

Några typer av system som kan ses som agenter är dels kontrollsystem, t.ex. termostater 

där sensorerna består av en termometer som mäter temperaturen i ett rum, och möjliga 

handlingar består av att slå på eller av ett element och rummet i sig är då miljön som 

agenten verkar på vi en ventil på elementet. Ett annat exempel på en agent är en s.k. 

daemon som ligger i bakgrunden på ett datorsystem och väntar på uppgifter att 

utföra.(Wooldridge M. J., 2002, ss. 16-17) 

 

Dessa agenter kan ses som reglerande agenter, de reglerar sin miljö. Agenterna undviker 

behovet av att behöva planera genom förprogrammerad kunskap om sin miljö. Det kan 

vara svårt att programmera in alla möjliga händelser i en agent, men i de fall då det är 

rimligt att anta att antalet möjliga händelser är begränsade och går att förutse så är en 

reglerande agent eller kontrollsystem det lämpligaste. (Brustloni, 1991) 

 

Planerande agenter 

När miljön som en reglerande agent kan utsättas för blir för komplex för att helt kunna 

förutspå alla möjliga händelser används en agent som kan planera. Med planera så menas 

olika typer av sätt att välja ut en sekvens av handlingar som agenten tror skall leda till rätt 

effekt på miljön. (Brustloni, 1991) 

 

Adaptiva agenter 

Adaptiva agenter är förutom planerande även lärande. Agenten kan lära sig information 

om sin miljö, så kallad domänkunskap. Denna kunskap skiljer sig från erfarenheter på så 

sätt att den ger agenten nya handlingsmöjligheter, medans erfarenheterna primärt ger 

prestandafördelar, det går fortare att utföra samma handlingar nästa gång. (Brustloni, 

1991) 
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3.2.3. Agenternas attribut 

Russel och Norvigs samt Wooldridges liknande definitioner av en agent, där input från 

miljön via sensorer genererar output och att en agent utförför uppgifter för en ägare blir 

för generell eftersom det inkluderar de flesta datorprogram. En lista över några ytterligare 

attribut som definierar en agent ges i. (Franklin & Graesser, 1996) 

  
Tabell 2 Egenskaper för agenter 

Attribut Attributtyp Betydelse 
Reaktiv Primärt Svarar på förändringar i miljön inom en rimlig tidsperiod. 
Autonom Primärt Kontroll över egna handlingar. 
Målorienterad Primärt Agerar för att förändra miljön istället för att endast reagera 

på förändringar. 
Kontinuerlig Primärt Är en kontinuerlig process. Agenten ”lever” och påverkar den 

miljö den är placerad i. 
Kommunicerande Sekundärt Kan kommunicera med andra agenter. 
Lärande 
(Adaptiv) 

Sekundärt Kan lära sig från tidigare erfarenheter. 

Mobil Sekundärt Kan förflytta sig. 
Flexibel Sekundärt Har viss flexibilitet i sina handlingar. Agentens repertoar av 

handlingar är med andra ord inte skriptade. 
Personlig Sekundärt Agenten har en tydlig ”personlighet”. 
 

De fyra primära attributen är de som definierar en, t.ex. ett datorprogram som saknar 

någon av dessa attribut t.ex. kontroll över sina handlingar är inte en agent. De sekundära 

attributen är de som definierar vilken subtyp av agent det är. En agent som kan lära sig är 

en lärande agent, en agent som kan kommunicera och är flexibel är en flexibel 

kommunicerande agent etc. 
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3.2.4. Rationalitet 

En agent är något som agerar. Agenter i datorvärlden förväntas dock ha andra attribut 

som får dem att skilja sig ifrån vanliga program. Detta innefattar egenskaper som att de är 

autonoma, medvetna om sin miljö och adaptiva till förändring. En rationell agent är en 

agent som alltid utför rätt handling. Med rätt handling menas att den med hjälp av bevis 

fattar ett beslut om hur den på bästa sätt kan uppnå sitt mål. I vissa fall är det dock svårt 

eller t.o.m. omöjligt att avgöra vad som är det bästa viset att lösa ett problem, bevis 

saknas helt enkelt. I dessa fall krävs det ändå att agenten ska utföra någon handling. Detta 

innebär att under osäkerhet så måste agenten uppskatta vilket som är det bäst lämpade 

sättet att uppnå sina mål på. På detta vis kan rationalitet sägas handla om mer än enbart 

att nå ett korrekt beslut. 

 

För att veta vad som är rätt handling krävs fyra saker: 

 
Tabell 3 Den rationella agenten. 

Avsnitt Kriterium 

Prestationsförmåga Ett mått över agentens prestationsförmåga som 
definierar om agenten har lyckats med sin uppgift. 
 

Miljö Agentens kunskap om sin miljö. 

Handlingar De handlingar som agenten är kapabel att utföra. 

Percept , Lärande Agentens perceptsekvens upp till nuet. 

 

Med andra ord en rationell agent är en agent som kan handla så att den maximerar sin 

prestationsförmåga genom tidigare erfarenheter. (Russel & Norvig, 2003, ss. 4-5, 34-36) 

 

“For each possible percept sequence, a rational agent should select an action that is 

expected to maximize its performance measure, given the evidence provided by the 

percept sequence and whatever built-in knowledge the agent has.” 

(Russel & Norvig, 2003, s. 36) 
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3.2.5. Prestationsförmåga 

För att bygga en agent krävs även något sorts objektivt mått på framgång, dvs. har 

agentens påverkan av miljön varit den önskvärda. Att hitta ett bra mått för agentens 

prestation kan vara svårt. (Russel & Norvig, 2003, s. 35) 

 

För att ta vår något överanvända termostat som exempel, om målet för termostaten var att 

alltid hålla temperaturen över säg 20 grader och att prestationen mättes på sådant sätt att 

rumstemperaturen inte fick gå under 20 grader så skulle termostaten kunna ”fuska” 

genom att värma till en bit över 20 grader för att aldrig riskera att temperaturen sjönk 

under måttet. Ur ett prestationsmått mätt så hade det varit ett korrekt antagande av 

agenten, men människan som faktiskt vill ha 20 grader i sitt rum kommer knappast att 

hålla med. 

 

Det är en bra tumregel att designa agentens prestationsmått efter hur man faktiskt vill ha 

miljön snarare än efter hur man tycker att agenten borde fungera. (Russel & Norvig, 

2003, s. 35) 

3.2.6. Lärande 

I ytterst få fall så kan vi anse oss veta allt om miljön som agenten befinner sig i, agenten 

behöver samla ytterligare information för att kunna maximera sin prestation i miljön. Det 

finns miljöer där man kan anta att kunskapen om miljön är komplett och kan 

programmeras in, detta gör dock agenten känslig för förändringar och är knappast att 

rekommendera. Det bästa sättet att närma sig är att Agenten endast har en begränsad 

förkunskap inprogrammerad, resten får den lära sig. (Russel & Norvig, 2003, s. 36) 

 

Det är viktigt att skilja på agentens erfarenheter och agentens lärande, erfarenheterna 

påverkar till största delen hur precist agenten kan utföra sina handlingar i miljön, medans 

lärande handlar om att samla information om miljön och hur den är utformad. Lärande 

handlar om att göra handlingar som förändrar uppfattandet av miljön och framtida 

percept. (Russel & Norvig, 2003, s. 36)(Brustloni, 1991) 

3.2.7. Percept 

Grundläggande för agenten är att den interagerar med sin miljö via sensorer och 

aktuatorer, sensorerna uppfattar omgivningen och aktuatorerna påverkar den. Det som 

agenten uppfattar i nuet, dess percept och sekventiella listor över percept s.k. 

perceptsekvenser är det som styr agentens funktionalitet, genom att olika percept - input, 

ger olika handlingar - output. Komplexiteten hos agenten kan hanteras genom att 

perceptsekvensen begränsas i längd.(Russel & Norvig, 2003, s. 33)  

 

Ett exempel på en percept och perceptsekvens skulle kunna vara en termometer som ger 

ett gradantal i nuet, ett percept, och där det finns en lista över historiska värden som är 

perceptsekvensen. Att låta agenten, t.ex. en termostat, vid var tillfälle ta hänsyn till hela 

perceptsekvensen skulle ge onödig komplexitet, agenten är bara intresserad av vad 

temperaturen är just nu, eller kanske ett medelvärde för senaste 10 minuterarna. 
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3.2.8. Kommunikation 

När vi pratar om kommunikation i denna uppsats så avser vi framförallt kommunikation 

mellan agenter. Då agenter är autonoma system med egna viljor och mål kommer det 

både förekomma att de har gemensamma mål att jobba emot så väl som 

intressekonflikter. P.g.a. detta så är det centralt för agenter att kunna kommunicera med 

varandra.  

 

Interagerande system är idag mer vanligt än ovanligt. Wooldridge använder 

uttrycket:”There’s no such thing as a single agent system”. Poängen med denna slogan är 

att idag är det mer regel än undantag att system har ett flertal underordnade system som 

det måste kommunicerar med för att kunna uppnå sina mål. I multiagentsystem har 

agenterna förmågan att, till någon grad, påverka den omgivande miljön. Då det är vanligt 

förekommande att flera agenter är intresserade samma område av en miljö eller på något 

vis har en relation till varandra som gör att det krävs att de samarbetar för att uppnå ett 

mål är kommunikation en central del av agentsystem.(Wooldridge M. J., 2002, s. 105) 

 

För agenter som befinner sig en i en värld eller miljö som för dem enbart är delvis 

observerbar spelar kommunikation en väldigt stor roll. Genom att agenterna kan 

kommunicera kan de lära sig eller ta del av information som de själva aldrig kunde ha 

anskaffat. Det kan vara avgörande för om agenten kan uppnå sina mål eller inte. (Russel 

& Norvig, 2003, s. 790) 

3.3. Vad är ett multiagentsystem? 
Ett multiagentsystem är ett datorsystem som består av ett antal agenter som interagerar 

med varandra, oftast genom att skicka meddelanden via någon nätverksinfrastruktur. 

Dessa agenter kan ha olika uppgifter från sina respektive ägare eller användare och 

kräver därför förmågan att sinsemellan förhandla, samordna och samverka. (Wooldridge 

M. J., 2002, s. 3)  En annan definition av multiagentsystem är: Multiagentsystem är en 

organisation av kordinerade autonoma agenter som interagerar för att uppnå 

gemensamma mål. (Kolp, Tung Do, Faulkner, & Hang Hoang, 2005, s. 103) 

 

Verksamheter idag använder sig av programvara och programvaruarkitekturer som är 

modifierade i grunden för att uppfylla de krav som ställs på dem vad gäller flexibilitet, 

samtidighet och förändringsbarhet. Nya komponenter läggs ständigt till, tas bort och 

ändras. Multiagentsystem är en lösning på detta då dessa tillåter dynamisk utveckling av 

miljö eftersom komponenter under körning direkt kan börja dra nytta av nya resurser 

(agenter). (Kolp, Tung Do, Faulkner, & Hang Hoang, 2005, s. 104) 
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Multiagentsystem kan beaktas som sociala strukturer som består av autonoma agenter 

som interagerar med varandra för att lösa gemensamma eller privata mål. I dessa sociala 

strukturer är varje entitet för sig inte stark, men när entiteterna ses som ett kollektiv är de 

mycket starka, har en klar potential. Det kan sägas att intelligens uppstår när entiteterna 

ses som ett kollektiv. Poängen med multiagentsystem är alltså att bryta ner problem i 

mindre och enklare delar. Med mindre och enklare problem går det att skapa mindre och 

enklare lösningar. Intelligens och en lösning till helheten, det komplexa problemet, kan 

sedan uppstå antingen genom direkt kommunikation mellan problemlösarna (modulerna) 

eller genom att ett gemensamt utrymme används för att lösa problemet. På detta vis kan 

problem lösas som en ensam entitet inte hade klarat av. Alternativt så kan problem som 

en ensam entitet kunde löst på egen hand lösas effektivare genom att ett flertal jobbar 

tillsammans. (Kolp, Tung Do, Faulkner, & Hang Hoang, 2005)(Monekosso & 

Remagnino, 2005, ss. 215-217,232) 

 

Multiagentsystem kan med fördel designas på ett sådant vis att de agenter som är med 

och löser problem inte nödvändigtvis behöver vara medvetna om helheten. D.v.s. 

agenterna löser ett problem mindre problem var för sig och skickar sedan denna vidare 

till en annan agent som har ett större mål, ett mål som ligger närmre helheten. (Russel & 

Norvig, 2003, s. 632) Målet med multiagentsystem är att de ska designas på ett sådant vis 

att komplexa problem kan lösas även om var agent för sig bara agerar på klart begränsad 

och lokal kunskap. Tanken är att på något vis kunna ta en beskrivning av vad ett 

multiagentsystem ska kunna göra och bryta ner det till individuella uppgifter för varje 

agent. (José, 2010) 

 

Agenter i multiagentsystem som kommunicerar med varandra kan vi kalla 

kommunicerande agenter om agenterna inte kommunicerar med varandra handlar det om 

ett diskret multiagentsystem. (Franklin & Graesser, 1996)  
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3.4. Hur modelleras ett intelligent system med hjälp av simpla 

agenter? 
Multiagentsystem har börjat få en allt större acceptans i både näringslivet och akademin. 

Dessa system öppnar upp för nya möjligheter inom design och utveckling av mjukvara. 

Tillsammans med detta kommer också ett behov av nya metodologier, modelleringsspråk, 

utvecklingsplattformar och programmeringsspråk. Utvecklingstekniker behövs som 

stödjer dessa systems speciella egenskaper och kan utnyttja deras fulla potential. (Torres 

da Silva & de Lucena, 2007) Forskare inom olika områden för artificiell intelligens har 

visat ett stort intresse för tekniken och moderna system blir allt mer sammankopplade och 

öppna. P.g.a. detta kommer troligtvis en stor tillväxt på området ske. (Wooldridge & 

Jennings, 1995) 

 

Bra mjukvaruutvecklingstekniker är nyckeln till lyckade mjukvaruprojekt. Utan en bra 

approach och tillräckligt stöd av utvecklingsverktyg är det i stort sett omöjligt att på ett 

lyckat vis konstruera nya system med tanke på hur komplexa dessa oftast är. De tre 

huvudsakliga momenten vid systemutveckling är analys, design och implementering. 

(Luck, Ashri, & D'inverno, 2004, s. 77) 

 

Idag finns det väldigt många, för många, agentorienterade metodologier och verktyg 

tillgängligga. Då agentområdet fortfarande är väldigt nytt pågår väldigt mycket forskning 

kring det och många nya metodologier tillkommer varje år. P.g.a. detta har fortfarande 

ingen gemensam standard formulerats.(Luck, Ashri, & D'inverno, 2004, s. 78) 

 

Det finns huvudsakligen två anledningar till varför arkitekturer för agenter är viktigt. Den 

första är att vi önskar kunna förutsäga beteendet hos agenter baserat på tillståndet hos 

agenten och den omgivande miljön. Den andra anledningen är att vi önskar kunna 

framställa ramverk och metodologier för hur agentsystem kan utvecklas. (Luck, Ashri, & 

D'inverno, 2004, s. 13) 

 

Inom områden som t.ex. objektorientering har användning av modelleringsspråk visat sig 

mycket framgångsrikt. Utveckling av liknande arbetssätt för agentsystem är fortfarande i 

ett tidigt skede och ingen direkt praktiskt erfarenhet av modellering enligt dessa finns. 

Det finns dock en del teorier kring hur dessa system ska modelleras och när det kan vara 

lämpligt med agentsystem. (Wooldridge M. J., 2002, s. 225) 
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3.4.1. När är agentlösningar lämpliga 

Enligt (Wooldridge M. J., 2002, ss. 225-226) finns det ett antal olika tillfällen då en 

agentlösning är lämplig att implementera: 

 Öppen miljö – Eller åtminstone dynamisk, osäker eller komplex. I denna typ av 

miljöer är oftast system med en hög grad av flexibilitet och självständighet den 

enda lösningen. 

 Naturlig metafor – Många miljöer som t.ex. organisationer är naturligt 

modellerade för att vara tävlingslystna eller samarbetande. Agenter som 

samarbetar för att lösa komplexa problem eller agenter som tävlar om att lösa 

problem på bästa vis passar här. 

 Fördelning av ansvar – I vissa miljöer är data, kontroll och expertis fördelat på 

ett sådant vis att en centraliserad lösning inte är möjlig. I dessa miljöer kan en 

multiagentlösning vara lämplig. 

 Äldre system – Många system dras med gamla program och teknologi som är en 

viktig del av verksamheten. Dessa program designades givetvis inte med 

multiagentsystem i åtanke då detta fortfarande var outforskad mark när de skrevs. 

Det går att kringgå eller lösa detta problem genom att förse programmet med en 

så kallad wrapper som fungerar som ett lager mellan det äldre systemet och 

agenten och möjliggör ett samarbete mellan dessa. 

3.4.2. Metodologier 

En analys och designmetodologi används först för att skapa en förståelse för ett system, 

sedan för att designa det. Metodologier består oftast av en samling modeller, som i sin tur 

associeras med riktlinjer för att design av system. Modellerna används för att på en 

abstrakt nivå formalisera en förståelse för systemet. Modellerna blir dock allt tydligare 

när designprocessen fortskrider och systemet blir med detaljerat. De metodologier som 

finns kan grovt delas in i två grupper: (Wooldridge M. J., 2002, s. 226) 

 

 De som är inspirerade av det objektorienterade utvecklingssättet och har byggt 

vidare på dessa för att fånga alla aspekter av agentsystem. 

 De som inrättar knowledge engineering eller liknande tekniker. 

Objektorienterade synsätt är populära då det känns som ett naturligt ställe att börja då det 

går att bygga vidare på väl beprövade metoder som t.ex. UML/RUP. (Wooldridge M. J., 

2002, s. 230) 

 

En ny grupp av metodologier som också ständigt växer är agentorienterad synsätt. Dessa 

synsätt fokuserar direkt på agenterna och deras egenskaper. (Luck, Ashri, & D'inverno, 

2004, s. 79) 
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Gaia  

I denna metodologi frånses fasen för uppfångande av krav, istället ligger fokus på hur 

agentsystem ska byggas. Poängen är att bygga vidare på det objektorienterade tänket för 

att tillåta utvecklare att bryta ned komplexa system i mindre och mer begripliga 

byggstenar samt behålla de andra föredelar som komponent tänket hos objektorientering 

har. Vidare uppmuntras även utvecklare att använda ett tänk som påminner om de som 

används när organisationer designas. 

 
Tabell 4 De två huvudkategorierna inom Gaiakonceptet 

Abstrakt koncept Konkret koncept 

Roller Agenttyper 
Medgivanden Service 
Ansvarigheter Bekanta 

Protokol  
Aktiviteter  

Levnadsegenskaper  
Säkerhetsegenskaper  

 

I tabellen ovan sammanfattas de olika egenskaperna en agent har vid de två huvudsakliga 

stadierna av utvecklingen. De konkreta koncepten beskriver de egenskaper som kommer 

ha en direkt koppling till den faktiska implementeringen av systemet. De abstrakta 

egenskaperna är de som används vid analysen och den konceptuella fasen där målet är att 

förstå systemet och skapa en struktur för det. Denna struktur består främst av de 

relationer som existerar mellan agenterna, relationen mellan de olika rollerna som finns 

inom organisationen. En roll bestäms av de medgivanden, ansvarigheter, protokol och 

aktiviteter en agent har. Agentens ansvarigheter delas vidare upp i levnads- och 

säkerhetsegenskaper. Levnadsegenskaper är mål agent ska uppfylla, medans 

säkerhetsegenskaper ser till att agenter inte tappar kontrollen och hamnar ur balans. För 

att uppfylla dessa ansvarigheter har varje roll också vissa medgivanden, d.v.s. de 

rättigheter som krävs för att uppnå sitt mål. Aktiviteter är de handlingar agenten utför för 

att behandla t.ex. data och utvinna information ur denna. Slutgilltigen har agenter 

protokol som talar om vilka andra entiteter de har möjlighet att kommunicera med. 

(Wooldridge M. J., 2002, ss. 228-230) 

 

Gaia med sin utvidgning ROADMAP är en agentorienterad approach som stödjer ett 

makroperspektiv (samverkan) så väl som ett mikroperspektiv (agenter). Gaia har en 

grovkorning syn på system för att kunna maximera globala kvalitetsmått. Vidare antar 

Gaia också en statisk struktur av organisationen och de förmågor och tjänster som 

agenterna erbjuder. ROADMAP utvidgar Gaia genom att tillföra hjälpmedel för hur 

kravanalysen ska hanteras mer i detalj.(Luck, Ashri, & D'inverno, 2004, s. 85) 
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PEAS (Modellering av problemmiljön) 

De faktorer som omger uppgiften (miljön) som ska utföras kan ses som problemet och 

agenten kan ses om lösningen på detta problem. Dessa faktorer påverkar direkt hur 

agenten bör utformas. Att klarlägga dessa utgör därför en del av grunden för utvecklingen 

av en agent. (Russel & Norvig, 2003, s. 38) kallar fasen då dessa faktorer identifieras för 

PEAS (Performance, Environment, Actuators, Sensors) 

 

 Prestationsmål (Performance) – Vilka mål ska agenten ha, t.ex. säkerhet, 

hastighet, vinstmaximering och kvalité. Vissa av dessa mål kan vara i konflikt 

med varandra och därför kommer prioriteringar behöva göras. 

 Miljö (Environment) – Agenten kommer att påverkas av miljön den befinner sig i 

och beroende på hur mångsidig eller generell agenten ska vara kommer 

komplexiteten att öka och listan över agentens egenskaper kan göras lång. 

 Aktuatorer (Actuators) – De egenskaper en agent har som hjälper den att utföra 

sin uppgift och uppnå sina mål. Alltså de egenskaper hos agenter som tillåter den 

att påverkan processen, t.ex. för en bil kan dessa vara styrdon, gas och bromsar. 

 Sensorer (Sensors) – För att agenterna kunna påverka processen krävs det indata 

om miljön den befinner sig i. Dessa data samlas genom t.ex. kameror, 

hastighetsmätare och ett tangentbord. 
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3.4.3. Hur specificeras problemmiljön 

Med tanke på hur många områden det går använda AI inom blir antalet olika miljöer som 

systemen kan finnas i väldigt stort. Dock så går det enligt (Russel & Norvig, 2003, ss. 40-

43) identifiera ett hanterbart antal attribut som miljöerna kan kategoriseras efter. Dessa 

attribut hjälper till att bestämma en lämplig design för agenten. Nedan följer en lista över 

dessa attribut: 

 Helt observerbar & delvis observerbar – Om agentens sensorer ger tillgång till 

all information (som är relevant) om miljön vid varje tillfälle så är miljön helt 

observerbar. Detta är att föredra då det innebär att agenten inte behöver behålla en 

approximerad bild av verkligheten i minnet. Det finns också tillfällen då miljön 

bara är delvis observerbar, detta kan p.g.a. en störig omgivning, dåliga sensorer 

eller att hela omvärlden inte är möjlig att observera samtidigt, t.ex. har en 

dammsensor i dammsugaren bara koll på den delen av golvet den just nu befinner 

sig på. 

 Deterministisk & stokastisk – Om miljön styrs hel och hållet av agents 

handlande är den deterministisk. Vilket skulle innebära att i en helt observerbar 

och deterministisk miljö finns det inga osäkerheter för agenter att ta hänsyn till. 

Däremot om miljön bara är delvis observerbar kan den till synes vara stokastisk, i 

alla fall för agenten. P.g.a. detta är det alltid att föredra att modellera efter hur 

agenten ser på världen. Om miljön är deterministisk undantaget andra agenter så 

kallas det för en strategisk miljö. 

 Tillfälliga & sekventiella – I tillfälliga uppgiftsmiljöer är varje beslut agenten tar 

baserat på det den ser just då och åtgärder tas därefter. Agenten är alltså helt 

fristående från tidigare beslut och de beslut som tas påverkar inte heller framtida 

beslut. Sekventiella miljöer är klart mer komplexa eftersom alla beslut påverkas 

av tidigare beslut och även påverkar framtida beslut. 

 Statisk & dynamisk – Om miljön förändras med tiden kallas detta en dynamisk 

miljö. Att miljön är dynamisk innebär för agenten att den fortlöpande förändras, 

vilket gör att beslutsunderlaget hela tiden växlar. Motsatsen är statiska miljöer där 

tid inte är en faktor agent behöver ta hänsyn till. Ett mellanting är semidynamiska 

miljöer. Här är miljön statisk men agentens prestationsbetyg sjunker ändå när 

tiden passerar, t.ex. schack med klocka. 

 Åtskild & kontinuerlig – Miljön kan antingen ha ett ändligt eller oändligt antal 

föränderliga faktorer som påverkar tillståndet. T.ex. schack har ett ändligt antal 

tillstånd medans en taxi har ett oändligt antal faktorer som påverkar tillståndet. 

 Ensam agent & multiagent – En ensam agent påverkas inte av andra agenter 

eller faktorer. Multiagent är på samma vis ganska uppenbara, de påverkas av 

andra agenter. Problemet här är att definiera vad som kan sägas vara en annan 

agent. I ett schackspel finns det uppenbarligen två agenter. Men i t.ex. en storstad 

finns det gott om taxibilar. Bryr sig den enskilda taxibilen om de andra 

taxibilarna, eller är de bara stokastiska objekt. 
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3.5. För och nackdelar med agenter 
Två områden där agenter är framgångsrika är: 

Distribuerade system – Agenter är processnoder i ett större nätverk. (Multiagentsystem) 

Personliga mjukvaruassistenter – Agenter agerar proaktivt för att stödja användare av 

applikationer eller liknande. (Individuella agenter) (Wooldridge M. J., 2002, s. 245) 

Arbete sker tillsammans med agenten snarare än att agenten bara är en slav som enbart 

gör precis vad vi säger till den att göra. (Wooldridge M. J., 2002, s. 258) 

 

Agentsystem är fortfarande väldigt nytt och får mycket uppmärksamhet, t.ex. har många 

förutspått den roll agentsystem kan komma att ha i framtiden. Detta är ett av de största 

problemen med agentsystem, utvecklare som har en hisklig övertro på vad dessa system 

kan åstadkomma. Agentsystem utnyttjar ofta AI och dras därför också med samma 

svårigheter. AI har länge lidigt av överoptimistiska uppfattningar om dess potential och 

det vore synd om agentsystem får gå samma väg. Det är viktigt med realistiska 

förväntningar.(Wooldridge M. J., 2002, s. 233) 

 
Då agentsystem fortfarande är under tung utveckling och få väldokumenterade 

implementeringar finns tillgängligga för analys är det svårt att peka ut tydliga för och 

nackdelar med dessa. Nedan listas dock några påvisade och potentiella för och nackdelar 

med agentsystem. 

3.5.1. Fördelar 

Autonoma 

Den kanske viktigaste fördelen med agenter är att de reducerar graden av 

sammankoppling i system. I objektorienterade system är objekt sammankopplade och 

triggar varandra, de har ingen möjlighet att agera på egen hand. Autonoma agenter har 

möjligheten att agera på egen hand och när de tar emot ett meddelande är det helt upp till 

agent själv hur detta ska behandlas och om den ska agera på det eller ej.(Padgham & 

Winikoff, 2004, s. 4) 

 

Felsäkra 

Ett krav som ofta ställs på autonoma system är att de ska klara av att korrigera fel och 

återhämta sig efter fel på egen hand, d.v.s. utan att en annan agent (människa eller 

mjukvara) blandas in. Detta är en av de stora skillnaderna mellan objektorienterade och 

agentorienterade system. Agenter räknar med risken att misslyckas finns och försöker 

återhämta sig om det skulle inträffa. En agent kan t.ex. återhämta sig genom att den är 

flexibel i sin problemlösning och har ett flertal sätt att uppnå sina mål på.(Padgham & 

Winikoff, 2004, ss. 3-6) 
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Distribuerade system 

Något som länge varigt aktuellt inom forskningen i området AI är distribuerad 

problemlösning. Alltså att ett problem delas upp i flera mindre delar och behandlas av 

flera separata problemlösare. Detta tillåter system att lösa ett flertal problem mer eller 

mindre parallellt och bidrar till ett snabbare och effektivare helhet. Distribuerade system 

kan också bidra till att lösa problem som en ensam agent inte skulle klara av på egen 

hand.(Luger, 2009, ss. 265-267) 

 

Agenter har applicerats inom många områden och en av de största är distribuerade 

system. Här används agenter som processnoder och vikten här läggs vid multi-

agentsystem.(Wooldridge M. J., 2002, s. 245) 

 

Föränderlighet 

System som är löst kopplade leder också till modulära, decentraliserade och föränderliga 

lösningar. Detta har gjort att agentorientering blivigt ett klister för att sätta ihop legacy-

system med mer moderna system genom att lägga de gamla systemen i en så kallad 

wrapper. (Padgham & Winikoff, 2004, s. 5) 

 

Decentralisering 

En typ av system som hela tiden ökar i antal och blir allt mer betydelsefulla är 

decentraliserade, komplexa, distribuerade och öppna system. System där olika program 

har skrivits och designats av olika utvecklare, utan att dessa haft kontakt med varandra, 

men ändå behöver kommunicera med varandra. Ett exempel på detta är World Wide 

Web, här överförs information mellan olika noder som bygger på mjukvara från olika 

utvecklare genom ett standardiserat protokol. (Padgham & Winikoff, 2004, s. 5) 

3.5.2. Nackdelar 

Nytt och outforskat 

I dagsläget så är all utveckling av agentsystem, oavsett hur triviala, högst experimentell. 

Även om det finns ett antal ramverk för att utveckla dessa system så är inget av dem 

beprövade och betrodda. Just eftersom detta är en ny företeelse och inga konkreta 

ramverk finns är de tyvärr också så att grundläggande mjukvaruutvecklingsprinciper ofta 

ignoreras.(Wooldridge M. J., 2002, s. 234) 

 

Avancerad mjukvara 

System som utnyttjar samtidighet och multitrådning har länge varigt kända för att vara 

några av de mest avancerade och komplexa systemen att designa och implementera. 

(Wooldridge M. J., 2002, ss. 234-235) 

 

Passar inte alltid 

Det är en ny teknik som, precis som AI, blivigt väldigt hypad och det är därför lätt att 

föreställa sig agentlösningar på allehanda problem och inte överväga om det faktiskt är 

nödvändigt eller lämpligt med en lösning av denna typ. Om det inte finns något behov av 

samtidighet i system finns det sällan ett behov av en agentlösning. (Wooldridge M. J., 

2002, ss. 234-235) 



 

- 37 - 

3.5.3. Fallgropar 

För många eller för få agenter 

Två vanliga fallgropar när agentsystem designas är att man antingen ser agenter överallt 

eller att man inte ser några värdet av att flera agenter. Är man ny till agenter är de lätt att 

vilja skapa agenter för allting, även för addition och subtraktion. Detta är inte 

meningsfullt då det snabbt kommer göra att all kommunikation som behövs mellan 

agenterna förintar poängen med systemet. Likaså är det vanligt att inte implementera 

tillräckligt med agenter, för mycket funktionalitet bakas in i varje agent. Detta kan liknas 

vid om i objektorienterad programmering bakad in allt i en enda klass.(Wooldridge M. J., 

2002, s. 235) 

 

För mycket AI 

Ibland kan det vara lätt att fastna i att försöka bygga in så mycket intelligens som möjligt 

i agenterna. Detta är inte så konstigt då poängen ofta är att agenterna ska vara 

intelligenta. Men det kan ofta leda till agentsystem som är överfulla med olika 

experimentella tekniker.(Wooldridge M. J., 2002, s. 235) 

 

Interaktion 

Det är vanligt förekommande att agentsystem inte antas behöva någon vidare 

strukturering av interaktionen mellan agenter. Detta är inte sant i de flesta fallen, ofta är 

det tvärtom. Det behövs ofta klara hierarkier och tydlig struktur för att komplexa system 

som dessa ska kunna arbeta effektivt och på ett precist vis behandla problemet som ska 

tacklas.(Wooldridge M. J., 2002, s. 236) 

3.5.4. Formulering av hypotes 

I enlighet med den teori som presenterats såhär långt finns det god anledning att tro att ett 

system med ett flertal mindre, enklare och distinkta agenter skulle kunna uppnå en 

tillfredsställande grad av intelligens.  

 

Agenter är autonoma program som strävar efter att uppnå sina egna mål. Dessa mål kan 

vara av en varierande grad av komplexitet och kan också vara av karaktären att de enbart 

uppnås för att tillfredsställa informationsbehovet för en agent som befinner sig högre upp 

i hierarkin.  

 

Agenter lämpar sig för decentraliserade och distribuerade lösningar, alltså utmärkt för ett 

system där mindre delar av omgivningen på spridda platser ska observeras och sedan 

kommuniceras till andra agenter som har behov av informationen. 

 

Teorin föreslår alltså att det vore lämpligt att tillämpa en multiagentlösning på problemet 

som föreligger. För att test om så är fallet har följande hypotes formulerats: Kan 

intelligens uppnås med ett multiagentsystem? 
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3.6. För och nackdelar med modellering 
Den bästa modellen är inte den som är mest detaljerad. Den bästa modellen är den som är 

så enkel som möjligt och fortfarande kan uppfylla sitt syfte. Om en modell är detaljerad 

så är de inte bara mer komplex och mer tidskrävande att bygga, den är också svårare att 

observera och utvinna relevant data ur.(Lind, 2004, ss. 20-21) 

3.6.1. Fördelar 

Genom att göra experiment med en modell hoppas vi kunna förutsäga beteendet hos ett 

fenomen i den verkligen världen.(Lind, 2004, s. 1) Tanken med modellering är att 

modellen som framställs ska vara så lik det riktiga, vad gäller relevanta aspekter, att det 

genom simuleringar i modellen går att få ut tillförlitliga data som kan antas även gälla för 

det verkliga systemet.(Lind, 2004, ss. 14, 17) 

 

Några av fördelarna, och anledningar till att skapa en modell är (Lind, 2004, ss. 18-19): 

 Det är nödvändigt att förenkla något för att kunna få en förståelse för de 

aktiviteter som granskas. 

 Det finns inget riktigt system; en modell används för att undersöka egenskaper 

hos ett tänkt system eller modifikationer av ett befintligt. 

 Det är för dyrt, riskabelt eller tidskrävande att genomföra ett experiment med det 

verkliga systemet. 

 Det är omöjligt att kontrollera miljö som experimentet ska utföras i. 

 Ibland är det enklare att diskutera och kritisera en modell än att folk utgår från 

sina egna mentala modeller av systemet. 

 Modellering kan skapa en förståelse för ett system. 

3.6.2. Nackdelar 

Viktigt att tänka på vid modellering är att det inte finns några helt sanna, korrekta och 

kompletta modeller av system. Modeller är försök att avbilda verkligen och samtidigt 

förenkla och idealisera komponenter och förhållande. Modeller är oftast också bättre 

definierad och avgränsad än sina verkliga motsvarigheter.(Lind, 2004, ss. 20-21) 

 

Några av nackdelarna med modeller är (Lind, 2004, ss. 18-20, 71): 

 Modeller har alltid ett syfte. Ett syfte som starkt påverkar modellen och gör det 

omöjligt att tillämpa samma modell när andra experiment ska utföras. Det finns 

inga universella modeller. 

 Simuleringar med modeller skapar ofta enorma mängder data som kan ta lång tid 

att gå igenom, sammanställa och beskriva. 

 Att skapa modeller och utföra experiment kan i vissa fall ifrågasättas om det är 

etiskt försvarbart. 
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4. Modell 

4.1. Designprinciper 

Med anledning av att inget riktigt system finns tillängligt för att genomföra vår 

undersökning avser vi att ta hjälp av en modell för att skapa en förståelse för det tänkta 

uppvärmningssystemet.  

 

Den bästa modellen är inte den som är mest detaljerad. Den bästa modellen är den som är 

så enkel som möjligt och fortfarande kan uppfylla sitt syfte. När vi genomför 

modelleringen kommer en hel del förenklingar att göras för att vi ska få ett begripligt 

system. Det syns bl.a. genom de avgränsningar som gjorts för själv huset och även genom 

begränsningar av intelligensen hos agenterna. Dessa avgränsningar har också gjorts för 

att få en så kontrollerbar miljö som möjligt att genomföra våra experiment i, detta för att 

vi ska få så tillförlitliga data som möjligt, något som är A och O vid positivistiska 

experiment. 

 

Ibland kan det vara lätt att fastna i att försöka bygga in så mycket intelligens som möjligt 

i agenterna. Vi avser att försöka hålla våra agenter på en realistisk nivå och inte 

implementera mer AI än vad som krävs för att de ska klara av att uppfylla sina mål. Vi 

avser att avgränsa oss från att agenterna tar hänsyn till historiska data vid beslutsfattande. 

Detta kommer troligtvis leda till en aning sämre prestanda hos agenterna men inget vi tror 

kommer påverka vårt system negativt i någon större utsträckning. Dessutom anser vi att 

det vore för avancerat och tidskrävande att implementera detta i vår modell, både 

avseende hur komplex modellen blir och avseende den tidsram vi har för studien. 

 

En typ av system som hela tiden ökar i antal och blir allt mer betydelsefulla är 

decentraliserade, komplexa, distribuerade och öppna system. System där olika program 

har skrivits och designats av olika utvecklare, utan att dessa haft kontakt med varandra, 

men ändå behöver kommunicera med varandra. En av sakerna vi hoppas kunna påvisa 

med vår modell är att ett flertal autonoma agenter, potentiellt från olika utvecklare, kan 

kommunicera via ett gemensamt protokoll och bibehålla en hög prestanda, t.o.m. högre 

prestanda än traditionella system. Något som experimentet ska hjälpa oss validera genom 

att påvisa en värmebesparing. 

 

Distribuerade system kan också bidra till att lösa problem som en ensam agent inte skulle 

klara av på egen hand. En centraliserad lösning skulle säkert klara av att lösa problemet i 

fråga, speciellt då systemet är ganska avgränsat både vad gäller funktionalitet och miljö. 

Vi anser dock att en decentraliserad lösning är bättre lämpad för problemet då det handlar 

om en dynamisk och öppen miljö. I ett verkligt system vore det även möjligt att tillåta 

fler agenter med andra målsättningar att utnyttjas in i systemet, t.ex. agenter för 

ventilation. Detta vore möjligt då en av huvudpoängerna med denna typ av system är att 

det reducerar graden av sammankopplingen och uppmuntrar modulera, decentraliserade 

och föränderliga lösningar.  
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När en agent ska designas är det första som bör göras att specificera miljö i så stor 

utsträckning som möjligt. (Russel & Norvig, 2003, s. 54) Vi har i denna studie valt att 

använda oss av Russel & Norvigs principer för hur problemmiljö specificeras och 

modelleras. Dessa principer är generella för många, om inte alla, typer av intelligenta 

system och vi kommer att använda oss av dessa för att klassificera vår miljö. Nedan följer 

en kort sammanfattning dessa principer, för en fullständig beskrivning se 3.4.3. 

 Helt eller delvis observerbar – Kan agent uppfatta allt (relevant) i sin omgivning 

är den helt observerbar och agenten behöver därför inte göra några antaganden. 

Ofta är dock miljön inte helt observerbar utan agenten behöver förlita sig på andra 

källor av information för att uppfatta denna. 

 Deterministisk och stokastisk – Om miljön styrs helt och hållet av agentens 

handlingar är den deterministisk. Om miljön enbart är delvis observerbar är den 

stokastisk, vilket innebär att det (i alla fall ur agentens perspektiv) finns 

osäkerheten i miljön. 

 Tillfälliga och sekventiella – I tillfälliga miljöer baseras agentens beslut enbart 

på vad den ser just då. I sekventiella baseras det även på tidigare beslut och 

kommer därför också att påverka framtida beslut. 

 Statisk och dynamisk – Om miljön över tid förändras innebär det att 

beslutsunderlaget också förändras. Detta är något som agenten måste ta hänsyn 

till. I en statisk, d.v.s. oföränderlig, miljö behöver agenten inte bekymra sig med 

att tiden förflyter.  

 Åtskild och kontinuerlig – Miljön har antingen ett ändligt eller oändligt antal 

faktorer som påverkar den. 

 Singel och multiagent – En ensam agent behöver inte ta hänsyn till andra 

agenter. I ett multiagentsystem är det dock troligt att agenterna kommer påverka 

varandra. 

Miljön för var och en av agenterna kommer i vår modell endast att vara delvis 

observerbar. Anledningen till detta är att agenterna inte skulle ha någon nytta av att 

kunna observera hela miljön, det skulle bara göra systemet onödigt komplext. Den enda 

delen av miljön vi är intresserade av att bevaka är just värmen i huset, inget annat. Vidare 

så är varje agent för sig enbart intresserade av värmen i just sin del av systemet. 

 

Med de avgränsningar som gjorts så kan vår modell sägas vara deterministisk, d.v.s. att 

miljön styrs helt och hållet av agenterna, inga yttre tillsynes slumpmässiga faktorer 

påverkar systemet i modellen. Detta för att få en hög reliabilitet (se 2.4.2) i data. Ett 

verkligt system skulle dock vara av en mer stokastisk karaktär då en stor mängd variabler 

skulle påverka uppvärmningen, så som teknisk apparatur och människor. 
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Vid modellering av problemmiljön kommer vi att använda oss av Russel & Norvigs 

PEAS. Detta kommer att hjälpa oss att fastslå agenternas: 

 Prestationsmål – Exempelvis säkerhet, hastighet och kvalité. 

 Miljö – Agenten kommer att påverkas av miljön den befinner sig i olika 

omfattning beroende hur generell den ska vara. 

 Aktuatorer – De egenskaper en agent har som tillåter den att påverka processen, 

alltså miljön. 

 Sensorer – De egenskaper agenten har som tillåter den att avläsa relevanta 

aspekter av miljön. 

Vid modelleringen kommer vi framförallt att använda oss av såkallade reglerande 

agenter. Vi kommer också att använda oss av Franklin och Graessers utökade kriterier för 

vad ett system bör ha för egenskaper för att kallas en agent (se 3.2.3). 

 

Gaia är ett koncept som liknar agentsystem vid organisationer. Både ett makro och ett 

mikroperspektiv anläggs. Makroperspektivet är en helhetssyn som syftar till att skapa en 

struktur för relationerna mellan agenter på samma vis som det finns en hierarki och 

relationer mellan människor och avdelningar i organisationer. Gaia lägger vikt vid 

egenskaper hos agenter så som säkerhet, d.v.s. att agenten inte kan hamna ur balans och 

skena iväg. 

 

Ett multiagentsystem är ett datorsystem som består av ett antal agenter som interagerar 

med varandra, oftast genom att skicka meddelanden via någon nätverksinfrastruktur. 

Interagerande system är idag nästan mer regel än undantag. I många agentsystem 

samarbetar agenter för att uppnå gemensamma mål, ibland för att de är beroende av 

varandra och ibland för att det förefaller lämpligt. Multiagentsystem kan med fördel 

designas på ett sådant vis att alla agenter inte är medvetna om vad de andra gör och inte 

har någon bild av helheten, utan enbart löser sin del av problemet. 

4.2. Fenomen 

Det fenomen vi har valt att försöka modellera är uppvärmning och ventilation i ett 

småhus. Om vi kan påvisa en minskad värmeförlust då ett antal enkla agenters funktion 

modelleras in i systemet så ger det ett resultat som flertalet enkelt kan relatera till dvs. 

minskade energikostnader. 

Det småhus vi har valt att modellera är ett enplanshus på ca 100 kvadrat. 

4.3. Abstraktionsnivå 

Modellen kommer att göras relativt enkel för att göras lättare att validera. Agenternas 

funktioner kommer att abstraheras så att endast deras funktion modelleras. 
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4.4. In/Utdata 

Använda indata är en från smhi inskaffad tabell över temperaturdata från Sotenäs(SMHI, 

2009) som ger aktuell temperatur för mätstationen med ett intervall på 3 timmar. 

Temperaturdata sträcker sig över ett spann på nästan 50 år (1961-2008). Dessa siffror har 

sedan behandlat för att ge oss en 24 timmarstabell där vi dels använder de uppmätta 

värdena och för värden som saknas i mätserien så används värden uppskattade från 

motsvarande datum ett annat år i mätserien. (se Bilaga A - Behandlade temperaturdata för 

Sotenäs) 

Andra data som används är det s.k. U-värdet eller värmegenomgångskoefficient. Samt 

rekommendationer för ventilation av småhus. För dessa data så användes 

rekommenderade värden från energimyndigheten för nybyggda småhus samt boverkets 

regler för byggande.(Statens energimyndighet, 2010)(Boverket, 2008) 

 

 

Några ytterligare värden vi använder: 

 Antalet arbetsdagar per år – 225 á 8 timmar per dag 

 Antal dagar gästrummet är använt – Slumpmässigt utvalt värde mellan 10-30 

dagar. 

 Antal dagar de boende är ute och reser – Slumpmässigt utvalt värde mellan 7-25 

dagar. 
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4.4.1. Specifika värmebehovet i tusentals gradtimmar per år 

 

 
 

 

 

Denna tabell ger schablonvärden för gradtimmar uppvärmning för olika områden 

representerade på kartan.(Feab, 2010) 

  

Inomhustemperatur i °C 

Zon 18 19 20 21 22 23 24 

A 89,5 95,5 100,5 106 112 117 122,5 

B 99 105 110,5 116,5 122 128 133,5 

C 113 119 125 131 137,5 143,5 150 

D 122,5 128,5 134,5 142 147,5 154 160,5 

E 141,5 148 155 162 168,5 174,5 184,5 

F 162 169,5 177 184 191,5 199 206 

Tabell 5 Gradtimmar 

Figur 8 Zonkarta 
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4.4.2. Använda värden 

Vindsbjälklag: U-värde 0,1 W/m
2o

C 

Ytterväggar: U-värde 0,16 W/m
2o

C 

Golv: U-värde 0,15 (300mm  isolering) 

(Statens energimyndighet, 2010, s. Isolering) 

 

Ytterdörr: U-värde 0,9 W/m
2o

C 

Fönster: U-värde 1,0 W/m
2o

C 

(Statens energimyndighet, 2010, s. Fönster och dörrar) 

 

Ventilation: 0,35 l/s per kvadratmeter (Då ingen hemma 0,10 l/s per kvadratmeter) Detta 

motsvarar ungefär en omsättning 50 % per timme. (15 % per timme då ingen 

hemma)(Boverket, 2008, s. 147) 

 

Gratisvärmetillskott: 4500kWh/år 

Gränstemperatur:16
o
C 

(Jensen, 2001) 

4.4.3. Formler 

Värmeflöde genom plan vägg. 

               
 

    värmeflöde genom väggen (W) 

   värmegenomgångskoefficienten (W/m
2o

C) 

  aktuell area (m
2
) 

         Temperaturskillnaden mellan den varma och kalla sidan. (
o
C) 

 

Värmeförlust vid ventilation. 

        
    

  

                  

 

      Värmebehov (W/
o
C) 

       Energiåtgång (W) 

 

   Luftens densitet = 1,2 kg/m
3
 

   Luftens värmekapacitet = 1000 J/kg
o
C 

 
    

  ventilationsflöde (m
3
/s) 

         Temperaturskillnaden mellan den varma och kalla sidan. (
o
C) 
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4.5. Avgränsning 

Beräkning av värmeförluster i hus är relativt komplicerade därför har vi valt att göra ett 

antal förenklingar. Dels så antar vi att huset står på plintar med fri luft under huset, för att 

kunna använda formeln för värmeflöde genom plan vägg (se Formler). Dels så beräknas 

inte värmeförluster mellan rum i huset, eller värmeläckage genom otäta ytor, detta för att 

minska komplexiteten på systemet. Vi gör även antagandet att alla väggar är plana, också 

för att förenkla beräkningarna.  

 

 

Detta kommer givetvis att påverka energiförbrukningen men vi anser att det inte kommer 

att ha någon betydelse för systemet som helhet eftersom det kommer att påverka 

beräkningar som gör i ett agentsystem på samma sätt som det påverkar det systemet utan 

agenter. 

 

En annan avgränsning vi gjort som däremot kommer att påverka resultatet ojämnt är att vi 

i beräkningarna inte räknar med avkylning och uppvärmningsfaser i beräkningar. När 

temperaturen i ett rum ändras så tar det i realiteten en viss tid för systemet att stabilisera 

sig. Vi kommer att undersöka modellen med och utan temperaturvarians inuti systemet 

för att se hur stort fel detta kan tänkas introducera till modellen. 

 

De kalkyler på kWh som erhålls är rent värmebehov, detta kommer att generera olika 

kostnader för uppvärmning beroende på vilken uppvärmningsform som väljs och dess 

verkningsgrad. Den ventilation som görs kommer genomgående att beräknas utan 

värmeåtervinning. 

4.6. Modelldesign 

4.6.1. Modellhus 

Det hus vi har valt att ha som bakgrund för vår modell är ett enplanshus på 102m
2
. Huset 

har 7 rum med en total rumsvolym på 255m
3
. Nedan finns en tabell över de olika ytmått 

som huset består av samt en planskiss för att få en överblick. 

 
Tabell 6 Rumsstorlek 

Rum Golvyta (m2) Rumsvolym (m3) Yttervägg (m2) Fönsteryta (m2) Dörryta (m2) 

Hall 6 15 3 0 2 

Gästrum 9 22,5 13 2 0 

Badrum 6 15 4 1 0 

Kök 26 65 19,5 3 0 

Sovrum 15 37,5 18 2 0 

Datarum 15 37,5 5,5 2 0 

Vardagsrum 25 62,5 19 6 0 

Total 102 255 82 16 2 
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Figur 9 Planskiss 

Figur 9 visar en skiss över det tänkta hus som skall värmas. Skissen är ej skalenlig utan är 

främst tänkt för att ge en uppfattning över en tänkt planlösning. 
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Figur 10 Principskiss för agenter 

Figur 10 visar en skiss över de agenter som vi tänker oss att vår modell ska innehålla. 

Skissen visar ute och innetermometrar/temperaturställare samt hemma/borta brytare vars 

funktion är att ange om ett rum är bebott eller ej. Det finns även en master switch för 

hemma och borta där hela huset kan sättas i bortaläge istället för bara enstaka rum. Detta 

skulle t.ex. kunna vara kopplat till ett larm så att när huset larmas på så går 

bortasensorerna på. Andra agenter är värmeventiler för ökning och minskning av 

värmetillförsel samt ventilationsstyrning för styrning av ventilation i rummet. Fördelen 

med agenter i denna situation är att olika agenter kan bistå med sin funktion till olika 

andra agenter, samt att de är nätverkade. Detta innebär t.ex. att värmeventiler och 

ventilation kan styras från masterswitchen för hemma/borta läge. 
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4.6.2. Modell utan agenter 

Modellen utan agenter beräknar ett system där utomhustemperaturen varierar enligt given 

indata (se Bilaga A - Behandlade temperaturdata för Sotenäs) medans ventilation och 

uppvärmning är satta till lagstadgade 0,35 l/s samt vad vi anser vara en normal 

innomhustemperatur: 21
o
C. Modellen beräknar utifrån utomhustemperaturen det årliga 

uppvärmningsbehovet genom att beräkna värmeförlusten ifrån huset timme för timme 

och sedan summera per år. 

4.6.3. Modell med agenter 

Modellen med agenter beräknar ett system där utomhustemperaturen varierar enligt given 

indata (se Bilaga A - Behandlade temperaturdata för Sotenäs) medans ventilation och 

uppvärmning har möjlighet att variera beroende på behov därmed simulerandes funktion 

av ett antal simpla agenter på värmesystemet. Det som varierar är dels temperaturen som 

har två givna värden antingen 16
o
C när huset är tomt samt 21

o
C när någon är hemma 

samt ventilationen som byter ut 50 % av luften per timme när huset är bebott samt 10 % 

när huset står tomt. Slutligen summeras uppvärmningsbehovet genom att beräkna 

värmeförlusten ifrån huset timme för timme och sedan summera per år. 

4.6.4. Beräkningar 

Beräkningar som görs I modellen är dels för förluster av energi via ventilationen där 

varm luft sugs ut och ersätts med kall luft som måste värmas upp och dels de 

värmeförluster som försvinner ut genom väggar, golv, tak, fönster och dörrar. 
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4.6.5. Problemmiljöbeskrivning 

 

Termometer Hemma Värme Ventilation 

Miljön är helt 

observerbar. 

Termometern/ställaren 

vet alltid vad 

temperaturen är samt 

vad den är inställd att 

hålla för temperatur. 

Helt observerbar. 

Brytaren vet alltid 

vad den är inställd 

på. 

Delvis observerbar. 

Förlitar sig på värden 

från termometer och 

hemma/borta brytare. 

Delvis observerbar. 

Förlitar sig på 

värden från 

termometer och 

hemma/borta 

brytare. 

Miljön är stokastisk. 

Måste förlita sig på 

andra agenter. 

Deterministisk. 

Agentens handlingar 

styr hela miljön. 

Stokastisk. 

Måste förlita sig på 

andra agenter. 

Stokastisk. 

Måste förlita sig på 

andra agenter. 

Miljön är tillfällig. 

Temperaturen kommer 

att förändras. 

T illfällig. 

Brytaren kommer att 

förändras. 

Tillfällig. 

Förändringar i 

temperatur och 

inställningar förändras. 

Tillfällig. 

Inställningar 

förändras. 

Miljön är statisk. 

Även om temperaturen 

förändras så kommer 

den grundläggande 

miljön att vara samma. 

Statisk. 

Även om 

inställningar 

förändras så kommer 

den grundläggande 

miljön att vara 

samma. 

Statisk. 

Även om temperaturen 

och inställningar 

förändras så kommer 

den grundläggande 

miljön att vara samma. 

Statisk. 

Även om 

inställningar 

förändras så 

kommer den 

grundläggande 

miljön att vara 

samma. 

Miljön är Åtskild. 

Det finns ett ändligt 

antal faktorer som kan 

påverka agenten. 

Åtskild. 

Det finns ett ändligt 

antal faktorer som 

kan påverka agenten. 

Åtskild. 

Det finns ett ändligt 

antal faktorer som kan 

påverka agenten. 

Åtskild. 

Det finns ett ändligt 

antal faktorer som 

kan påverka 

agenten. 

Multiagentmiljö. 

Agenten måste ta 

hänsyn till andra 

agenter. 

Multiagentmiljö. 

Agenten måste ta 

hänsyn till andra 

agenter. 

Multiagentmiljö. 

Agenten måste ta 

hänsyn till andra 

agenter. 

Multiagentmiljö. 

Agenten måste ta 

hänsyn till andra 

agenter. 

Prestationsmål: 

Noggrannhet 

Hastighet 

Säkerhet 

Prestationsmål: 

Säkerhet 

Prestationsmål: 

Noggrannhet 

Säkerhet 

Hastighet 

Ekonomi 

Prestationsmål: 

Noggrannhet 

Säkerhet 

Hastighet 

Ekonomi 

Aktuatorer: 

Temperaturställare 

Aktuatorer: 

Saknas. 

Aktuatorer: 

Värmestyrning 

Aktuatorer: 

Ventilationsstyrning 

Sensorer: 

Termometer 

Sensorer: 

Brytare 

Sensorer: 

Saknas  

(får värmedata från 

termometer och data 

från 

hemma/bortabrytare) 

Sensorer: 

Sensorer: 

Saknas (får data från 

hemma/bortabrytare) 
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4.7. Implementation av modell 

Modellen implementeras i programmeringsspråket csharp ett vedertaget och välanvänt 

språk som borgar för att inte själva språket ska introducera fel. 

 

En kort funktionsbeskrivning: 

Data läses in från temperaturdatafilen. För varje dag så slumpas om gästrummet är 

upptaget, om invånarna är på arbetet eller om de är på semester. I från dessa dagar och 

från temperatur dessa dagar så räknas ett årsbehov för värme ut. 

 

Värdena slumpas om för varje körning av programmet. 

4.8. Validering av modell. 

4.8.1. Indatavalidering 

De indata vi primärt använder är de värden för värmegenomgångskoefficient och 

ventilation som är de rekommenderade värdena för nybyggda hus. Vi antar att ett hus 

som utrustas med agenter troligtvis kommer att vara nybyggt. Vi anser oss kunna säga att 

dessa värden är godtagbara med tanke på källa. 

De andra indata vi använder är våra temperaturdata från smhi. En körning av programmet 

med en beräkning av gradtimmar per år ger oss ett medel på 126 tusen gradtimmar. Ett 

schablonvärde för området (se 4.4.1) ger 116 tusen . Detta är en skillnad men det bör 

noteras att ett medelvärde då endast 1999 till 2008 beaktas ger ca 115 tusen gradtimmar 

(se Tabell 9 Statistik över gradtimmar och kWh för körning standardhus (1999 - 2008)). 

Med hänsyn till detta samt att värdena naturligt kommer variera inom det geografiska 

området så anser vi att det är tillräckligt nära för att vi ska kunna hävda att 

temperaturvärdena är godtagbara. 
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4.8.2. Utdatavalidering  

De utdata som bör valideras är kWh åtgång för uppvärmning. Ett genomsnittligt värde för 

ett småhus i Sverige i detta geografiska område och direktverkande el i befintliga hus 

dvs. gamla och nya (ca 98 % verkningsgrad) är 85 kWh/m
2
(Statistiska Centralbyrån, 

2009) vilket för oss ger en uppskattad åtgång på 8670 kWh. Programmets uträknade 

värde på 8242 ± 231 kWh (95 %) för ett hus utan agenter bör vara en tillräckligt god 

approximering. Vi anser därför att uträkningarna stämmer tillräckligt väl för att även 

kunna applicera dem på vår agentmodell. 

 

Ett nybyggt hus(Statens Energimyndighet) som motsvarar modellen, beräknat med ett 

schablonvärde för gradtimmar i Sotenäs ger oss värdet 7640 kWh (Figur 11) om detta 

jämförs med statistisk data från den körning av modellen som behandlade 1999 – 2008 

(vars gradtimmar var nära det schablonvärde för Sotenäs som uppgivits) ger 7550 ± 273 

kWh (95 %) så anser vi att modellen representerar verkligheten ganska väl. 

 

 
Figur 11 Energikalkyl småhus 102 kvadratmeter (Statens Energimyndighet) 

4.8.3. Felkällor 

Felkällor i systemet är primärt att avkylning och uppvärmningsfasernas energiåtgång inte 

har tagits med i beräkningarna. Modellens komplexitet hade ökat avsevärt om en gradvis 

beräkning av temperaturen hade beaktats. Detta drabbar uteslutande modellen med 

agenter då modellen utan agenter anses hålla en jämn temperatur på 21
o
C. Detta innebär 

att besparingen inte kommer att bli så hög som vi angett. 

4.8.4. Begränsningar 

Ett system som går ut på att variera temperaturen beroende på situation kan inte använda 

ett golvvärmesystem då detta är alldeles för trögt för att kunna hantera så snabba 

svängningar som krävs. Någon form utav centralvärme som blåser varmluft via 

ventilationen kombinerade med punktvärmekällor är den troligaste lösningen på 

uppvärmning. 
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5. Simulering och analys 

5.1. Körning av standardhus 

En körning av simulationen för ett standardhus utan agenter. Dessa värden representerar 

vad ett hus med samma isolering och med en jämn innetemperatur och konstant 

ventilation skulle ge för värmebehov. Dessa tal används som jämförelse vid analys av 

data från simulering av agentsystemen. 

 
Tabell 7 Körning av modell utan agenter 

År 
o
Ch kWh  År 

o
Ch kWh 

1961 115859 7420  1985 140308 9730 

1962 134142 8990  1986 130539 8812 

1963 135376 9394  1987 143748 9888 

1964 125266 8300  1988 121074 8066 

1965 133537 8978  1989 110211 6946 

1966 136123 9450  1990 108486 6789 

1967 120993 7986  1991 118390 7711 

1968 126938 8690  1992 114300 7518 

1969 132055 9288  1993 125710 8230 

1970 138467 9717  1994 121813 8163 

1971 122151 8087  1995 122387 8188 

1972 122878 8201  1996 132662 9121 

1973 121407 8153  1997 119099 8031 

1974 116031 7475  1998 123995 8117 

1975 111265 7253  1999 116895 7666 

1976 126973 8702  2000 109956 6851 

1977 127804 8588  2001 121557 8104 

1978 129664 8799  2002 114632 7672 

1979 136726 9427  2003 118135 7932 

1980 130627 8927  2004 117670 7698 

1981 132503 8932  2005 115695 7588 

1982 124517 8317  2006 114006 7663 

1983 119154 7759  2007 112545 7207 

1984 122206 7993  2008 111045 7116 
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Figur 12 Årsmedel kWh Standardhus 

 
Figur 13 Inverterad medeltemperatur Sotenäs 

En överblick över värdena avslöjar att de varierar ganska kraftigt från år till år detta 

överensstämmer dock väl med de årliga medeltemperaturerna för området. När 

medeltemperaturen går ner så går självklart värmebehovet upp. Detta demonstreras 

tydligt i Figur 12 och Figur 13. Figur 12 har inverterats (En uppåtgående trend visar en 

minskande temperatur) grafiskt för att tydligare visa sambandet. Vissa skillnader kan 

dock observeras eftersom värmebehovet är beroende av vilken del av året som har fått en 

höjd medeltemperatur. Temperaturer över 16
o
C påverkar inte värmebehovet eftersom en 

sådan utomhustemperatur tillgodoser uppvärmningen i huset utan värmetillskott. Så extra 

varma sommarmånader höjer medeltemperaturen utan att påverka värmetillskottet. 
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Tabell 8 Statistik över gradtimmar och kilowattimmar för körning standardhus 

 
°Ch  kWh  

Medelvärde 123490,0 8242,4 

Standardfel 1275,8 115,0 

Medianvärde 122178,5 8135,0 

Typvärde N/A N/A 

Standardavvikelse 8838,8 796,5 

Varians 78124745,9 634420,0 

Toppighet -0,7 -0,6 

Snedhet 0,3 0,2 

Variationsvidd 35262,0 3099,0 

Minimum 108486,0 6789,0 

Maximum 143748,0 9888,0 

Summa 5927520,0 395633,0 

Antal 48,0 48,0 

Konfidensnivå(95,0%) 2566,5 231,3 

 
Tabell 9 Statistik över gradtimmar och kWh för körning standardhus (1999 - 2008) 

  °Ch kWh 

Medelvärde 115213,6 7549,7 

Standardfel 1114,6 120,7 

Medianvärde 115163,5 7664,5 

Typvärde N/A N/A 

Standardavvikelse 3524,6 381,8 

Varians 12422624,5 145766,9 

Toppighet -0,3 -0,2 

Snedhet 0,2 -0,6 

Variationsvidd 11601,0 1253,0 

Minimum 109956,0 6851,0 

Maximum 121557,0 8104,0 

Summa 1152136,0 75497,0 

Antal 10,0 10,0 

Konfidensnivå(95,0%) 2521,3 273,1 

  

En statistisk analys av siffrorna visar på några intressanta saker, en jämförelse av de två 

olika årsintervallen visar på en tydlig sänkning av °Ch från 123490±2567 (konfidens 95 %) 

till 115214 ± 2521 (konfidens 95 %). Denna minskning av °Ch innebär att medeltemperaturen 

har ökat något i den senare perioden jämfört med perioden som helhet. Detta går även att 

notera i Figur 13. Detta är dock i sammanhanget ointressant men kan vara bra att ha i 

åtanke då en ökad medeltemperatur gör behovet av värme och värmesbesparingar mindre.  
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5.2. Körning av modell med agenter 

En körning av simulationen för ett agentsystem. Dessa värden representerar vad ett hus 

med varierande innetemperatur och varierande ventilation skulle ge för värmebehov. 

Data från hundra körningar samlades för att sedan analyseras. 

Tabell 10 Körning av modell med agenter (medel 100 körningar) 

År °Ch kWh 

Besparing 

(kWh) 

 

År °Ch kWh 

Besparing 

(kWh) 

1961 92838 3823 3597  1985 116297 5596 4133 

1962 109079 4893 4097  1986 106834 4888 3923 

1963 112415 5431 3963  1987 118275 5598 4290 

1964 101701 4481 3819  1988 98682 4404 3662 

1965 108824 4925 4053  1989 87361 3448 3498 

1966 113027 5458 3992  1990 85919 3347 3442 

1967 98192 4294 3692  1991 95295 4047 3664 

1968 104724 4931 3758  1992 92739 4032 3486 

1969 110401 5468 3820  1993 101408 4362 3868 

1970 115508 5688 4029  1994 99266 4470 3693 

1971 99130 4359 3728  1995 99693 4466 3721 

1972 99964 4460 3741  1996 109603 5199 3922 

1973 99267 4504 3649  1997 97628 4479 3552 

1974 93183 3880 3594  1998 100047 4294 3823 

1975 89899 3848 3404  1999 94820 4119 3548 

1976 104665 4916 3786  2000 86877 3360 3491 

1977 104147 4691 3898  2001 98956 4419 3685 

1978 106495 4929 3870  2002 93631 4216 3456 

1979 113025 5382 4045  2003 96685 4402 3530 

1980 107459 5029 3898  2004 95029 4090 3608 

1981 108329 4945 3988  2005 93724 4077 3511 

1982 101320 4532 3785  2006 93621 4278 3385 

1983 95819 4051 3709  2007 89963 3696 3511 

1984 98415 4187 3806  2008 88950 3666 3450 
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Figur 14 Värmebehovsjämförelse med standardhus. 

Körning av modellen som representerar ett hus med agentstyrning av värme och 

ventilation visar en uppskattad besparing på ~50 % mellan värmeåtgång från modellen 

över ett standardhus samt modellen med ventilationsagenter. 

 
Tabell 11 Statistik över värmebehov för körning med agenter 

 
°Ch kWh Besparing(kWh) 

Medelvärde 100606,9 4501,2 3741,1 

Standardfel 118,3 8,8 3,5 

Medianvärde 99391,5 4430,0 3728,0 

Typvärde 90015,0 4354,0 3764,0 

Standardavvikelse 8195,8 608,9 241,6 

Varians 67171282,0 370809,6 58380,9 

Toppighet -0,7 -0,5 -0,3 

Snedhet 0,3 0,2 0,3 

Variationsvidd 36002,0 2924,0 1503,0 

Minimum 84231,0 3061,0 3107,0 

Maximum 120233,0 5985,0 4610,0 

Summa 482912990,0 21605691,0 17957437,0 

Antal 4800,0 4800,0 4800,0 

Konfidensnivå(95,0%) 231,9 17,2 6,8 

 

Analys av statistiken ger besparingen till 45,1% - 45,6% (konfidens 95 %). Detta är en 

signifikant besparing. Denna siffra har dock en stor mängd osäkerhet i sig pga. 

avgränsningar som gjordes i kapitel 4. 
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5.3. Körning av modell med endast ventilationsagenter 

En körning av simulationen för ett agentsystem. Dessa värden representerar vad ett hus 

med fast innetemperatur och varierande ventilation skulle ge för värmebehov. Data från 

hundra körningar samlades för att sedan analyseras. 

Tabell 12 Körning av modell med endast ventilationsagenter (medel 100 körningar) 

År °Ch kWh 

Besparin

g(kWh) 

 

År °Ch kWh 

Besparin

g(kWh) 

1961 92838 5416 2004  1985 116297 7257 2473 

1962 109079 6627 2363  1986 106834 6528 2284 

1963 112415 7019 2375  1987 118275 7360 2528 

1964 101701 6111 2189  1988 98682 5953 2113 

1965 108824 6635 2343  1989 87361 5029 1917 

1966 113027 7055 2394  1990 85919 4908 1881 

1967 98192 5871 2115  1991 95295 5644 2067 

1968 104724 6468 2222  1992 92739 5523 1995 

1969 110401 6966 2322  1993 101408 6044 2187 

1970 115508 7276 2441  1994 99266 6030 2133 

1971 99130 5951 2136  1995 99693 6036 2152 

1972 99964 6045 2156  1996 109603 6794 2327 

1973 99267 6036 2118  1997 97628 5964 2067 

1974 93183 5461 2014  1998 100047 5951 2167 

1975 89899 5326 1926  1999 94820 5646 2021 

1976 104665 6459 2243  2000 86877 4956 1895 

1977 104147 6327 2261  2001 98956 5982 2122 

1978 106495 6531 2268  2002 93631 5669 2003 

1979 113025 7021 2406  2003 96685 5885 2046 

1980 107459 6631 2296  2004 95029 5656 2042 

1981 108329 6617 2316  2005 93724 5597 1992 

1982 101320 6136 2181  2006 93621 5688 1975 

1983 95819 5665 2095  2007 89963 5258 1949 

1984 98415 5833 2161  2008 88950 5194 1922 
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Figur 15 Värmebehovsjämförelse med standardhus (endast ventilationsagent) 

Körningen av modellen som representerar ett hus med endast styrning av ventilation visar 

en något mindre besparing, uppskattningsvis ~25 %. 

 
Tabell 13 Statistik över energiåtgång för körning med ventilationsagenter 

 
°Ch kWh 

Besparing 

(kWh) 

Medelvärde 100610,9 6083,1 2159,4 

Standardfel 117,9 9,1 2,3 

Medianvärde 99362,5 5989,5 2157,0 

Typvärde 92469,0 5611,0 2050,0 

Standardavvikelse 8169,3 631,5 161,8 

Varians 66737802,9 398773,6 26166,2 

Toppighet -0,7 -0,7 -0,7 

Snedhet 0,3 0,3 0,2 

Variationsvidd 32407,0 2528,0 628,0 

Minimum 85921,0 4913,0 1876,0 

Maximum 118328,0 7441,0 2504,0 

Summa 482932100,0 29198800,0 10365000,0 

Antal 4800,0 4800,0 4800,0 

Konfidensnivå(95,0%) 231,2 17,9 4,6 

 

Analys av statistiken ger besparingen till 26,1% - 26,3% (konfidens 95 %). Detta är en 

signifikant besparing. 
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5.4. Analys av resultat 

Resultaten från körningarna 26 % respektive 45 % besparing på ett år är relativt stora 

procentuellt sett. Siffran 45 % har en mycket större osäkerhet då den modellen med både 

värme och ventilationsagenter gör fler avgränsningar som den modellen med endast 

ventilationsagenter i ej behöver ta hänsyn till. Den sanna siffran ligger någonstans mellan 

26 % som ett minimum och 45 % som ett max.  

 

 
Figur 16 Värmeåtgång med 16

o
C innetemperatur (Statens Energimyndighet) 

Figur 16 visar en energikalkyl över ett småhus motsvarande undersökningens modell med 

en innomhustemperatur på 16
o
C och en värmeåtgång på 5840 kWh, energikalkylen 

varnar dock att beräkningarna är opålitliga vid en så låg innomhustemperatur. En snabb 

kalkyl beräknad med de antal arbetsdagar samt resedagar som används i modellen för att 

simulera att huset står tomt visar att det har en sänkt temperatur på ca 25 % av årets 

timmar jämnt fördelade. Vi gör då det antagande att den verkliga besparingen ligger på ca 

25 % av skillnaden mellan Figur 11 och Figur 16 dvs. ungefär 450 kWh eller sammanlagt 

30 % besparing. Dessa 30 % är troligtvis närmare sanningen än de 45 % som modellen 

presenterade. 
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6. Diskussion och slutsatser 

6.1. Svar på forskningsfrågor 

6.1.1. Delfrågor 

Vad är ett intelligent system? 

Målet med denna fråga var att utveckla kategoriell kunskap kring fenomenet intelligenta 

system och lägga en grund till ämnet som behandlas i uppsats. 

För att svara på denna fråga har information samlats in och från litteraturen och 

sammanställts. 

 

Ett intelligent system är ofta ett system som implementerar någon form utav artificiell 

intelligens. Området artificiell intelligens är ett som länge, ända sedan sin uppkomst, 

dragits med överambitiösa idéer och uppfattning kring dess omedelbara potential (Se 

3.5). Intelligenta system kommer säker i framtiden kunna uppvisa intelligens som liknar 

den mänskliga. Enligt de definitioner och resonemang som framkommit genom den 

litteraturstudien som gjorts kan det dock konstateras att ett system inte nödvändigtvis 

behöver implementera samma avancerade kognitiva förmåga som människan för att 

kunna kallas intelligent (Se 3.1.1). Enligt Negnevitsky så kan ett system sägas vara 

intelligent om det klarar av att utföra den specifika kognitiva uppgift som det designas för 

lika väl som en människa (Se 1.8, 3.1.2). Russel & Norvig har valt att undvika termen 

intelligent och kallar istället sina system rationella. Med rationella menas här att de alltid 

fattar logiskt korrekta beslut. Dock går det inte i alla situationer att avgöra vad som är det 

korrekta beslutet, men ett beslut måste ändå fattas (Se 3.2.4). 

 

Någonting som ofta sägs karaktärisera mänsklig intelligens är förmågan att lära sig. Även 

om system inte behöver en lärandekomponent för att klassificeras som intelligenta så är 

det ändå väldigt vanligt att dessa system implementerar någon form av lärande (Se 3.1.1). 

Lärande kan dock ta många olika former som är av varierande komplexitet. Lärande kan 

sägas vara att ett system kommer ihåg historiska händelser eller tidigare kända fakta och 

kan ta hjälp av denna information för att fatta beslut och lösa problem (Se 3.1.4). Denna 

typ av lärande tillåter dock inte system att anpassa sig till nya situationer eller känna igen 

nya mönster i någon större utsträckning. Detta kräver mer avancerad artificiell 

intelligens, så som t.ex. artificiella neurala nätverk eller hybrida intelligenta system (Se 

3.1.5). 

  

Principen för återkoppling är något som är väldigt vanligt att tillämpa hos intelligenta 

system. Denna princip är mycket viktig hos intelligenta system då den är vad som gör att 

systemen kan agera självständigt. Ett återkopplat system tillåter att systemet övervakar 

sig självt. Detta är möjligt då systemet både har en mätinsamlande del för att övervaka 

omgivningen och en verkställande del för att påverka den (Se 3.1.3). 
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Vad är en agent? 
För att kunna besvara huvudfrågan behövde först kategoriell kunskap om agenter 

utvecklas. Denna kunskap kommer liggas som grund för begreppsliggörandet av 

fenomenet multiagentsystem, som är centralt för huvudfrågan och där med studien. 

 

En agent är någon eller något som utför autonoma handlingar, d.v.s. något som inte 

konstant behöver input från t.ex. användare. I denna studie syftar ordet agenter på 

informationssystem som agerar på egen hand för att uppnå sina mål. Dessa mål kan vara 

allt från enklare saker som att övervaka temperaturen i ett rum till mer avancerad saker 

som att lära sig en användares läsvanor och sammanställa information från nätet som för 

användaren är relevant (Se 3.2.1). 

 

P.g.a. att det problem och uppgifter agenter förväntas lösa är så väldigt olika, både vad 

gäller karaktär och område, så är det svårt att ge en enhetlig definition gällande vilka 

egenskaper en agent förväntas implementera. I vissa fall är t.ex. lärande önskvärt medans 

det i andra fall ses om överflödigt (Se 3.2.1). P.g.a. detta finns det många olika 

definitioner på olika typer av agenter. Några egenskaper som dock verkar vara generella 

för alla typer av agenter är de som Russel & Norvig samt Wooldridge ger; en agent är ett 

system som tar input från sensorer, känner av sin miljö, och genererar sedan någon form 

av output, ett beslut, för att påverka miljön (Se 3.2.2, 3.2.3). 

 

Russel & Norvig pratar också om rationella agenter. Här definieras en agent som ett 

system som alltid fattar rätt beslut genom att logiskt analysera de bevis som finns till 

tillgängliga och fatta ett beslut baserat på detta, även om bevisen inte är fullständiga (Se 

3.2.4). 

 

Vad är ett multiagentsystem? 

Denna fråga avser att besvara hur agenter samverkar, vilket är något som måste fastställas 

för att huvudfrågan ska kunna besvaras då den berör just samverkan mellan agenter. 

 

Enligt Franklin & Graesser är det ett sekundärt attribut hos agentsystem att kunna 

kommunicera med andra agenter. Agenter behöver inte nödvändigt vis kommunicera för 

att det ska klassas som ett multiagentsystem, detta är så kallade diskreta 

multiagentsystem. Denna studie avser dock att utforska potentialen hos kommunicerande 

multiagentsystem. (Se 3.2.3) 

 

Kommunicerande multiagentsystem kan ta många olika former. I vissa fall handlar det 

om ett flertal agenter som alla har sina egna mål och inte är det minsta intresserade av de 

övriga agenterna. Det är t.ex. sant för miljöer där agenter tävlar om att uppnå ett och 

samma mål på bästa vis (Se 3.2.8). Det finns agentsystem där det finns en masteragent 

och övriga agenter endast agerar som processnoder och utför uppdrag åt mastern. Den typ 

av multiagentsystem som använts i denna studie är ett där agenterna tar hjälp av varandra 

för att uppnå sina mål. Genom att kommunicera så tillåts agenterna att uppfatta eller 

påverka delar av miljön som de annars inte haft möjlighet att göra (Se 3.3, 3.2.8). 
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Vad är för och nackdelarna med agenter? 

Agentsystem vissa klara fördelar jämfört med traditionella system. Den kanske viktigaste 

punkten är att agentsystem är autonoma. Agentsystem är designade på ett sådant vis att 

de ska klara av att lösa problem, återhämta sig efter fel på egen hand och i vissa fall 

anpassa sig till tidigare okända situationer. Detta kan liknas vid traditionella system som 

använder sig av principen för återkoppling (Se 3.1.3). En stor skillnad är dock att 

agentsystem implementerar andra egenskaper som traditionella system saknar, t.ex. 

förmågan att på ett mer mänskligt vis kommunicera med andra agenter för att lösa 

problem och manipulera miljön (Se 3.5.1). Förmågan att kommunicera på detta vis 

tillåter agentsystem att lösa problem som traditionella system kanske inte skulle klara av 

att lösa, i alla fall inte utan att de blev mycket komplexa. Det sätt agenter kommunicerar 

på kan också sägas vara mer mänskligt då agenterna oftast inte är skyldiga att agera på 

den information de erhåller (Se 3.2.8) 

 

Agentlösningar är dock inte bara bra. Idag är det mer eller mindre standard att använda 

sig av objektorienterade lösningar. Även detta tänk i mångt och mycket har tagits med till 

agentsystemen så är det inte alltid så att en agentlösning lämpar sig, i många fall kan det 

en traditionell lösning vara att föredra. Detta p.g.a. att agentlösningar ofta kan bli onödigt 

komplexa. Då området fortfarande är relativt nytt och outforskat och inga väl beprövade 

ramverk finns tillgängligga kan det anses som onödigt riskfyllt att använda tekniken i 

driftskritiska lösningar (Se 3.5.2). 

 

Hur modelleras ett multiagentsystem vid systemutveckling? 

Ännu en viktig punkt där en bra teoretiskt grund vara tvungen att läggas var för 

modelleringen vid utvecklingen av att multiagentsystem. Utan en bra approach och 

tillräckligt stöd från utvecklingsverktyg är det i stort sett omöjligt att utveckla nya system 

med tanke på hur komplexa dessa oftast är (Se 3.4). 

 

Övergripande fanns det i all litteratur som studerades klara fingervisningar om att det 

idag finns väldigt många olika, högst experimentella, metodologier för hur 

multiagentsystem kan utvecklas (Se 3.4). 

 

Agentlösningar är lämpliga att använda när miljön är öppen, komplex eller dynamisk, 

alltså när den är svår att studera. Miljöer av denna typ leder också ofta till att det är 

lämpligt att fördela ansvaret mellan ett flertal entiteter, vilket lämpar sig utmärkt för 

multiagentsystem. Agentlösningar passar också bra när det känns som en naturlig metafor 

för problemmiljön; när ett flertal entiteter tävlar eller jobbar mot samma mål (Se 3.4.1). 
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När en agent ska designas är det väldigt viktigt att miljön som agenten ska existera i 

specificeras i så stor utsträckning som möjligt. Detta är också det första som bör göras när 

en agent ska utvecklas. Anledningen till detta kan sägas vara att miljön är problemet och 

agenten är lösningen, alltså problemet måste specificeras innan en lösning kan tas fram. 

Russel & Norvig har gett bra principer för både hur problemmiljön specificeras och vilka 

egenskaper i form av mål, miljö, aktuatorer och sensorer en agent bör ha (Se 3.4.3). 

Wooldridge har gett principer som är mer inriktade på hur samverkan mellan agenterna 

ska konstrueras med Gaiakonceptet, men även i viss mån hur agenter bör utformas (Se 

3.4.2). 

  

Vad är för och nackdelarna med modellering? 

Att modellera ett system är ett utmärkt tillvägagångssätt om inte något verkligt system 

finns tillgängligt för att utföra experiment i. Även om ett verkligt system finns tillgängligt 

kan det ofta vara att föredra att använda sig av en modell. När en modell används går det 

ofta att återskapa miljön och problemet som avses tacklas på ett klart mer pedagogiskt 

och exakt vis. Detta eftersom det går att isolera och kontrollera de faktorer som är 

relevanta på ett helt annat vis än om experimentet skulle utföras i en verklig miljö. Det är 

också möjligt att samtidigt som relevanta faktorer isoleras förenkla bilden av 

verkligenheten så att den blir mer begriplig (Se 3.6, 3.6.1). 

 

När modellering genomförs är det dock viktigt att tänka på att det inte finns några helt 

sanna och korrekta modeller av verkligenheten. När modellering görs är ett av de primära 

syftena är att förenkla så mycket som möjligt. Det kan i vissa fall leda till att de data som 

utläses av modellen inte är helt korrekta, d.v.s. det kan inte sägas stämma överens till 100 

% med det verkliga systemet. Just att modeller är en förenkling av verkligen och bygga 

för ett specifikt syfte gör att de är omöjliga att återanvända, detta kan göra att modellering 

blir ett tidskrävande och därav kostsamt (Se 3.6.2). 

6.1.2. Huvudfråga 

Hur bör ett intelligent system med simpla agenter vara uppbyggt? 

I denna studie har möjligheten att bygga intelligenta system med ett modulärt tänkt 

prövats. Tanken var att ett komplext problem skulle brytas ned i mindre delar till den 

grad då problemet blev hanterbart. Dessa mindre problem skulle sedan lösas var för sig 

med hjälp av relativt simpla program, så kallade agenter. Agenterna byggs upp var för sig 

som lösningar till de mindre problemen. Agenterna är autonoma och hanterar på egen 

hand sin del av problemet utan att direkt vara medvetna om vad de andra agenterna 

sysslar med (Se 3.3). 

 

Vad som sedan avsågs med studien var att dessa agenter skulle sammankopplas för att 

skapa synergivinster. Även om agenterna för sig inte kan kallas intelligenta så kan de 

genom samverkan, de sätt de kommunicerar på, uppnå mycket bra resultat. På detta vis 

kan systemet nästan liknas vid en samling individer som genom samarbete uppnår goda 

resultat, resultat som en ensam individ kanske inte skulle klarat av att uppnå ensam. Det 

är alltså i denna förmåga att samarbete som intelligensen för systemet kan sägas ligga (Se 

3.2.8). 
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Agenterna samverkar genom att information skickas mellan dem i ett känt, standardiserat 

format. Detta tillåter komponenter att kombineras oavsett tillverkare och oavsett hur 

systemet från början var tänkt att fungera. Det kan liknas vid hur internet är uppbyggt, ett 

stort antal system som kommunicerar genom standardiserade format och utbyter 

information mellan system från olika tillverkare. På samma vis som internet ger enorma 

synergivinster är det också möjligt att bygga agentlösningar för andra problem som ger 

liknande vinster. 

6.2. Slutsatser 

Agentsystem ger en klar ekonomisk besparing men kommer också med ett relativt högt 

pris för att implementeras, den största fördelen är när flera agenter kan samverka och dela 

funktioner till olika syften dvs. samma infrastruktur och samma agenter utför flera 

uppgifter i systemet t.ex. är en larmpanel även hemma/borta-sensor, rörelsesensorer styr 

både larm och ljus, temperaturmätare ute och inne styr både ventilation och uppvärmning. 

Om de dessutom kan dela infrastruktur genom att installeras samtidigt som ett nytt hus 

byggs och kan använda befintlig infrastruktur, t.ex. vanlig tp-kabel som ändå dras för 

telekom och datorutrustning innebär det att den stora modulariteten och adaptiviteten hos 

agenterna kan komma till sin rätt. Agentsystemet är oändligt utbyggbart och för att få nya 

funktioner behöver bara nya agenter läggas till systemet. 

 

Den största vinsten från ett agentsystem kommer när den appliceras på en större skala i 

lokaler där många människor vistas dagligen men som kanske står tomt nattetid. Denna 

typ av energibesparingar görs säkerligen redan men användandet av agenter gör att 

systemet kan göras intelligent och kontinuerligt utbyggbart. 

 

Även ett sådant system som styr ett hus kan ses som intelligent när Negnivitskys 

definition att ett intelligent system kan utföra sin uppgift lika väl som en människa 

beaktas. Även enligt Russel och Norvigs definition om intelligens som rationalitet, att 

systemet alltid ska utföra den bästa handlingen i varje situation, är agentsystemet 

intelligent. Dock så implementerar den inget lärande, något som Franklin och Graesser 

anser vara ett kriterium. Detta stämmer dock väl med de designprinciper vi presenterar 

som säger att agenten inte ska vara mer komplex än vad som krävs för att utföra sin 

uppgift. 

6.3. Utvärdering av studien 

I denna har ett deduktivt hypotesprövande kvalitativt forskningssätt anlagts. Detta 

passade studien utmärkt då det tillät att en solid grund skapades för både forskningsfrågor 

och teori. Forskningsfrågorna har reviderats efter att relevant litteratur har studerats för 

att säkerhetsställa att studien skulle ha en hög relevans både vad gäller relationen till 

ämnesområdet informatik och vad gäller hållbarheten i den argumentation som förts för 

studien och de avgränsningar som gjorts. 

I den omfattande litteraturstudie som gjorts har nästan uteslutande välkända 

internationella författar använts. Genom detta har studien har studien fått en mycket stark 

vetenskaplig förankring samtidigt som uppsatsen och de experiment som utförts för att 
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testa den hypotes som ställts upp präglas av koncept och teorier som är mycket moderna 

och välgenomtänkta. 

Det instrument som utformats för datainsamlingen grundar sig starkt i den litteraturstudie 

som gjorts och alla data som samlats in har noggrant jämförts med befintliga data från 

välkända och trovärdiga organisationer. När hypotesen formulerades och experimenten 

utformades var tanken att en generell och begriplig företeelse skulle användas som 

exempel för att ge studien en god kongruens och kommunicerbarhet. De experiment som 

presenteras i studien är någorlunda lättförståeliga och resultaten från dem är lätta att 

relatera till. 

 

Generaliserbarheten i studien är förhållandevis god då det är lätt att se hur större vinster 

skulle kunnas göras i större system än de som använts som exempel i studien. Det är även 

möjligt att föreställa sig andra områden där samma princip går att tillämpa, exemplet med 

hur internet är uppbyggt kan tillämpas igen eller hur organisationer fungerar. 

 

Genom de förhållande vis enkla exempel som använts, en god teoretiskt grund samt en 

forskningsansatts som efterföljts väl genom studien kan också läsbarheten sägas vara god 

då varje kapitel på ett naturligt vis bygger vidare på det som tidigare nämnts. Det språk 

som används i rapporten och volymen är inget som bör avskräcka läsare samt att ingen 

mer avancerad förkunskap i mattematik eller programmering krävs för att kunna 

tillgodogöra sig innehållet i rapporten, något som annars är vanligt förkommande i 

rapporter och böcker om intelligenta system, AI och agenter. 

6.4. Fortsatt forskning 

En applicering av agenttanken på värme, ventilation och annan energikrävande 

infrastruktur i en större offentlig byggnad, t.ex. högskolan i Borås, vore av kommersiellt 

intresse då en energibesparing på 30 % skulle innebära mycket stora kostnadsbesparingar. 

Detta skulle t.ex. kunna utföras som ett pilotprojekt i samband med en nybyggnation 

 

Ett annat förslag är att undersöka hur olika agenter skulle kunna tänkas samverka för att 

bygga ett intelligent hus där förutom värme och ventilation även larm, belysning, el, 

vatten och annan teknologi är sammankopplade i ett nätverk, även detta vore intressant 

för kommersiella aktörer att undersöka vidare då detta kan ge stora minskningar i 

driftskostnader och skapa vinster för de aktörer som säljer dessa system. 

 

Området för multiagentlösningar, eller agentlösningar överhuvudtaget är väldigt nytt och 

väldigt mycket forskning görs inom området. Inga direkt gemensam standarder och 

definitioner har nåtts därför är generell forskning om multiagenter även det ett förslag. 

Därför anser vi att det experiment vi har gjort kan användas av forskare för att bygga 

vidare på då området saknar just sådana handfasta försök. De designprinciper och det 

teoretiska fundament de bygger på vi presenterat kan användas av studenter och 

vidareutvecklas genom nya projekt.  
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7. Terminologi 
Agent – En agent är ett datorsystem placerat i en miljö där den självständigt kan utföra 

olika handlingar för att tillfredställa den uppgift som agenten har. Agenten tar mätningar 

från miljön och dess handlingar påverkar sedan denna miljö.(Wooldridge M. J., 2002, ss. 

15-16) 

 

Agentarkitektur – Systemarkitekturen för ett beslutssystem som är integrerad i en 

miljö.(Wooldridge M. J., 2002, s. 16) En arkitektur av agenter. 

 

Aktuator – Ställdon. En apparat som används för att konvertera energi till 

rörelse.(Useactuator, 2010) När det gäller mjukvaruagenter så är en aktuator t.ex. ett 

program den kör. För fysiska agenter så kan en aktuator vara en ventil eller 

liknande.(Wooldridge M. J., 2002, s. 17) 

 

Artefakt - Vad som i denna studie menas med en artefakt är en mjukvara, ett 

datorprogram. En artefakt är något som skapats av människan.(Nationalencyclopedin, 

2010) Det kan även ses som ett informationsobjekt eller all den information som 

genereras i den process där vi skapar modellen.(Buckland, 1991)  

 

Artificiell intelligens (AI) – En ideal intelligens eller rationalitet. Systemet utför ”rätt” 

handling i alla tillfällen utifrån givna data. (Russel & Norvig, 2003, s. 1) 

 

Autonom – Som lever efter sina egna lagar, självständig.(Nationalencyclopedin, 2010) 

Kapabel att ta ett beslut om att göra en handling som påverkar miljön utan att vara 

beroende av kontinuerliga externa korrigeringar. 

 

Buss - är en benämning på kopplingar mellan olika delar i ett system. Det som är 

specifikt för en buss är att normalt kan endast en komponent använda bussen åt 

gången.(Nationalencyclopedin, 2010)  Vi avser i denna studie en mjukvara med samma 

funktion, att tillåta olika program eller delar av ett program att kommunicera med 

varandra. 

 

°Ch – Se gradtimmar. 

  

Daemon – Ett program som inte anropas explicit utan ligger i bakgrunden och väntar på 

att några specifika förutsättningar skall vara uppfyllda för att utföra de handlingar den är 

programmerad för.(Raymond, 2003) 

 

Expertsystem – Ett expertsystem är ett system som kan ge råd och lösa problem inom 

något område som har stor mängd kunskap kopplat till sig. Detta var en viktig gren av 

AI-forskningen som introducerades på 1980talet. (Wooldridge M. J., 2002, s. 27) 

 

Gradtimmar – Är summan av temperaturskillnaden mellan ute och innetemperaturen 

multiplicerat med antal timmar. Detta ger ett mått på hur mycket värme som måste 

tillföras. (Jensen, 2001) 
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Informationssystem – ”System som behandlar, dvs. insamlar, bearbetar, lagrar och 

distribuerar information.” (Nationalencyclopedin, 2010) 

 

Intelligens – se Artificiell Intelligens, Rationalitet. 

 

Intelligent agent – En agent med förmågan att lära sig eller använda tidigare förvärvad 

kunskap för att uppnå sina mål. Intelligenta agenter kan variera i komplexitet och form, 

exempel på intelligenta agenter är termostat, människan eller en grupp med människor 

som arbetar tillsammans för att uppnå ett eller flera mål. För att avgränsa innebörden 

används ibland termen abstrakta intelligenta agenter för att åtskilja dessa system från t.ex. 

biologiska system och organisationer. Dessa agenter liknar till stor del de agenter som 

återfinns i datorers mjukvara som hjälper användare att fatta beslut, eller i vissa fall utför 

uppdrag eller beslutsfattande åt användaren.  (Russel & Norvig, 2003, ss. 32-34) 

 

Intelligenta system – Rationella system. 

 

Maskinintelligens/Maskininlärning - Maskinintelligens involverar algoritmer för att få 

maskinen att lära sig från sina egna upplevelser. Dessa algoritmer utgör grunden i s.k. 

adaptiva system. (Negnevitsky, 2002, s. 165) 

 

Miljö - Omgivning. Ordet miljö används främst i fråga om samspel (ömsesidig påverkan) 

mellan en organism och dess omgivning.(Nationalencyclopedin, 2010) För en agent är 

miljön det som den kan uppfatta och påverka genom sensorer och motorer.(Russel & 

Norvig, 2003, s. 32)  

 

Modell - En modell är en abstrakt bild av ett fenomen som studeras. Avsikten med 

modellen är att vara en förenklad mindre detaljrik avbildning av verkligheten för att öka 

förståendet av fenomenet. (Höst, Regnell, & Runesson, 2006) 

 

Modellering - Att göra en modell av någonting. En modell är en abstrakt bild av ett 

fenomen som studeras. Avsikten med modellen är att vara en förenklad mindre detaljrik 

avbildning av verkligheten för att öka förståendet av fenomenet. (Höst, Regnell, & 

Runesson, 2006) 

 

Modul – Att dela upp ett datorprogram i mindre delar för att förenkla programmeringen. 

(Nationalencyclopedin, 2010) 

 

Multiagentsystem - Ett multiagentsystem är ett datorsystem som består av ett antal 

agenter som interagerar med varandra, oftast genom att skicka meddelanden via någon 

nätverksinfrastruktur. Dessa agenter kan ha olika uppgifter från sina respektive ägare 

eller användare och kräver därför förmågan att sinsemellan förhandla, samordna och 

samverka. (Wooldridge M. J., 2002, s. 3) 

 

Omgivning – Se Miljö. 
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Percept – Agentens perceptuella intryck vid ett givet tillfälle. (Russel & Norvig, 2003, s. 

32) Det som agenten uppfattar från sina sensorer. 

 

Perceptsekvens - Den kompletta historiken över alla percept som agenten har 

uppfattat.(Russel & Norvig, 2003, s. 32) 

 

Reaktiv - Som uppträder som reaktion på något, som har med en reaktion att 

göra.(Nationalencyclopedin, 2010).  

 

Rationalitet – En agent som alltid utför rätt handling i varje situation kan anses handla 

rationellt. Agenten ”vet” för varje möjlighet den bästa lösningen. Antingen så vet agenten 

detta genom att alla möjliga saker som kan hända är förutsedda och inprogrammerade 

eller så har den möjlighet att lära sig ifrån tidigare erfarenheter.(Russel & Norvig, 2003, 

ss. 34-38)  

 

Sensor – Kameror, avståndsmätare eller liknande för robotiska agenter. Mjukvaruagenter 

kan använda tangentbordskommandon eller nätverkspaket som sensorinput. (Russel & 

Norvig, 2003, s. 32) 

 

Ställdon – Se Aktuator. 

 

System - ”Samling av element som hänger samman med varandra så att de bildar en ordnad 
helhet.” (Nationalencyclopedin, 2010) 

 

U-värde – Värmegenomgångskoefficienten. Anger värmeförlusten i ett material, ju lägre 

desto bättre.(Statens energimyndighet, 2010) 

 

Wrapper – Något fungerar som ett lager mellan det äldre systemet och agenten och 

möjliggör ett samarbete mellan dessa. Wrappern kan ses som en översättare som pratar 

både agenten och det äldre systemets språk. (Wooldridge M. J., 2002, ss. 225-226)  
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9. Bilagor 

Bilaga A - Behandlade temperaturdata för Sotenäs 

Dessa data finns pga. platshänsyn endast i elektronisk form i den separata filen 

”Rådata.zip”. 

Bilaga B – Resultat från körningar 

Dessa data finns pga. platshänsyn endast i elektronisk form i den separata filen 

”Rådata.zip”. 

Bilaga C - Programkod 

Dessa data finns pga. platshänsyn endast i elektronisk form i den separata filen 

”Kod.zip”. 



 

 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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