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föreståndare för KB-labb KBLab

Att använda artificiell 

intelligens för att 

förändra ett bibliotek -

går det?

(och är det en bra idé?)



Förväntad nytta

Labbet utvecklar 

förmågor tillsammans 

med forskare - nytta 

för forskare

Labbets förmågor kan 

användas i KB för att 

öka tillgänglighet, 

rationalisera och 

berika - nytta för KB

Labbets förmågor och 

modeller används och 

utvecklas av företag 

och myndigheter -

nytta för samhället 

(utanför akademin 

och biblioteken)Oförväntad nytta



Infrastruktur för forskning

● Obegränsad tillgång till KBs digitala samlingar i 

labbmiljö

○ Strukturerad kvantitativ form

○ Formatoberoende

○ Tillgängligt för manipulation och 

modellering

○ Möjligheter att kombinera KB:s data med 

extern data

● Expertis

○ Kurering

○ Modellering

○ Samlingarna

○ Koordinering

● Beräkningsresurser

● Gitkapacitet

● Svensktränade NLP-tunnlar

● Generella språkförståelsemodeller

Infrastruktur för forskning



We don’t

do Dewey



Klassifierare

Data, 

mycket

Grundtränad 

modell, 

svensk BERT

Data, inte så mycket 

(1000-100000 

objekt), 

handklassificerat

Köp viagra billigt Spam

Du har vunnit 1 000 000, skicka 

kontonummer

Spam

Matilda Ernkrans besöker KB Inte spam

Finjusterad 

modell

Data, mycket eller lite, 

oklassificerat

Klassificering

Bygg din kropp med proteintillskott Spam, 84%

Inte spam, 16%

Träning, 

länge

Träning, 

inte 

länge

Applicering, 

omedelbar
Det här är tungt beräkningsmässigt och kräver mycket data av 

god kvalitet -> Infrastruktur

Appliceringen kan varieras ad infinitum 

och finjusteringen är inte beräkningstung 

-> Inte infrastruktur (eller jo, lite)



Busshållplatser och forskningsansökningar….

“...vi använder KB-BERT primärt till att klassificera inkomna ansökningar utifrån förutbestämda klasser, alltså supervised learning. Där 

nådde vi under den senaste omgången en pricksäkerhet på 85% över 5st klasser. Vi inkluderar flera prediktioner om modellen inte kan 

prediktera en klass med en förutbestämd pricksäkerhet och räknar vi med den andra prediktion når vi ca 98% pricksäkerhet.

Vidare använder vi även NER för att kunna anonymisera och rensa bort känslig information som personnamn och företagsnamn.”

/Ur mejl till KB-labb



Exempel



Skalan

Automatiseringen

Innehållsbaseringen

Sannolikhetsbaseringen

Kontrolldistribueringen 

Tillfälligheten

Automatisering

Berikning

Kurering

Vad är egentligen nytt?



Ett exempel på ett problem



Between a rock and a hard place
● Att arbeta laborativt och att styra en myndighet är inte samma sak

● Två sätt att floppa ett labb

● Data science och humanismen

● Autonomi och ressentiment

Between a rock and a 

hard place



Går det att ofloppa? Samarbete och nytta, autonomi och onytta 

Inriktning

Kollaborativt, dialog

Labbande

Inåtvänt, ingen dialog

Utveckling

Kollaborativt, dialog



Härnäst

Härnäst..:

● Infrastrukturellt paradigmskifte 

● Användargränssnitt

● Fler modeller



Tack!
Tack!


