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Abstract 
Introduction. Artificial intelligence is growing in society at large and within libraries specifically. 
There are both positive and negative consequences of this development. In this essay, ethical issues 
concerning bias, transparency and integrity are examined in a Library and Information Science con-
text. 

Method and theory. Qualitative survey questionnaires with questions about how the libraries 
work with AI, the informant’s thoughts on ethical problems with it and how they saw the library’s 
future with AI were created and sent to employees at research libraries in Sweden. Nine answers to 
the questionnaires and one article formed the data for analysis. Employing Anthony Gidden’s struc-
turation theory, the essay uses concepts like access point, ontological security and reembedding of 
trust. 

Analysis. A qualitative content analysis was carried out on the data. The analysis employed a 
thematic sectioning of the analyzed text, where the themes were developed through content analysis 
of the analyzed data in relation to the previous research presented in the essay. 

Results. Five different themes were sectioned out from the data; bias, integrity, transparency, 
curation and media- and information literacy. The answers were sectioned into these themes and 
compared to what the previous research said about the subject. The results are presented in a the-
matic overview where each section analyses the answers in the specific theme. 

Conclusion. When using and developing AI, the libraries can use ethical guidelines and cura-
tion to be aware of and counteract building bias into the systems. An important part of the libraries’ 
work for the development of the democratic society is media- and information literacy and teaching 
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Inledning 

Den digitala utvecklingen inom bibliotek går snabbt framåt, en utveckling som har 

många positiva sidor som effektivisering och minskning av rutinartade arbetsupp-

gifter för människor. Artificiell intelligens (AI) kan bidra till ett rättvist samhälle 

och öka välbefinnandet och välståndet om det används på ett bra sätt. AI skulle 

kunna bidra till en rättvis fördelning av möjligheter såväl ekonomiska, sociala och 

politiska.1 

I den samtida debatten och samhällsutvecklingen kan vi se hur rörelser som 

exempelvis Black Lives Matter och #MeToo synliggör problem med rasism, sexism, 

diskriminering och brist på mångfald. Dessa frågor är viktiga för allmänheten just 

nu och det får även betydelse för biblioteken som har en roll i samhället att sprida 

kultur och verka för inkludering och mångfald. Liknande diskriminering har det 

visat sig att AI kan reproducera. AI kan upprätthålla befintliga maktstrukturer och 

bidra till ökad diskriminering genom att system utvecklas i sociala sammanhang av 

heterogena arbetsgrupper eller tränas med hjälp av dataset som innehåller bias.2 

De utmaningar och negativa aspekter av AI som synliggjorts är ofta av etisk 

karaktär och berör exempelvis algoritmisk bias, övervakning, informationsinhämt-

ning och desinformation. Det har bland annat uppmärksammats att ansiktsigenkän-

ning kan användas för att medvetet eller omedvetet förtrycka minoriteter. Inform-

ation som samlas in av myndigheter och företag om användare kan användas i po-

sitiva syften men också få negativa konsekvenser för människor. Sökmotorer kan 

styras av algoritmer som har en dold bias och som reproducerar olika negativa sam-

hällsstrukturer och normer. Information skapas aldrig i ett vakuum och är aldrig 

neutral eller objektiv utan det finns alltid ontologiska, etiska föreställningar som 

påverkar hur människor handlar.3 AI kan användas för att främja politiska eller eko-

nomiska agendor. Organisationer som använder AI optimerar sin produkt för att 

den ska hjälpa dem nå sina mål som kan vara att öka annonsintäkter eller något 

annat. Användardata kan kapitaliseras och bli till råvaror för företag, vilket utifrån 

ett demokratiskt perspektiv är problematiskt, eftersom data kan användas för mani-

pulation och reklam.4 Att bli medveten om dessa negativa aspekter av AI-tekniken 

kan leda till en misstro och ontologisk otrygghet i människors vardag. 

Biblioteken är kulturbevarande institutioner som enligt lag ska verka för kun-

skapsförmedling och fri åsiktsbildning där en viktig del av uppdraget är att lära ut 

informationssökning och källkritik. De ska också enligt lag värna om det demokra-

tiska samhällets utveckling. Därför är det viktigt att reflektera över hur de ska ställa 

 
1 Europeiska kommissionens expertgrupp på hög nivå för AI-frågor (2019). 
2 West, Whittaker & Crawford (2019); O’Neil (2016). 
3 O’Neil (2016). 
4 Zuboff (2019). 
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sig till den teknologiska utvecklingen. Folkbiblioteken ska enligt Bibliotekslagen 

§7 (SFS 2013:801) ”verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan 

användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.” Detta tol-

kas av många bibliotek som att de både ska tillhanda informationsteknik och infor-

mera om hur den fungerar och används.5 Högskolebiblioteken arbetar i stor ut-

sträckning med att utbilda sina användare i informationssökning och kunskapsvär-

dering på vetenskaplig nivå.6 

I den här uppsatsen undersöks forskningsbibliotekens användning, medveten-

het och framtida arbete med AI, hur biblioteken förhåller sig till och hanterar etiska 

utmaningar och hur AI-tekniken görs förståelig för användare.  

 
5 Forslund (2020), s. 48–57. 
6 Sundin & Rivano Eckerdal (2014), s. 19. 
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Syfte och frågeställningar 

Den här studien önskar att lyfta en djupare förståelse för AI inom bibliotek i ett 

bibliotek- och informationsvetenskapligt sammanhang. Huvudsyftet är att under-

söka hur forskningsbiblioteken i Sverige hanterar införandet av AI och hur de etiskt 

kan arbeta med AI i framtiden. För att uppnå syftet har vi delat upp det i tre delsyf-

ten. Det första av studiens delsyften är att undersöka hur forskningsbiblioteken be-

möter utmaningar som uppstår i samband med ett ökande användande av AI i sam-

hället och i biblioteken. Det andra delsyftet är att undersöka hur biblioteken kan 

arbeta och möta framtidens etiska utmaningar vid utveckling och användning av 

egna AI-system. En del av detta är att diskutera hur arbetsuppgifter som berör AI 

kan utföras på ett etiskt sätt, utifrån riktlinjer från tidigare forskning inom AI och 

bibliotek. Det tredje delsyftet är att undersöka bibliotekens roll i användarnas för-

ståelse för AI. 

För att uppnå uppsatsens syfte används Anthony Giddens struktureringsteori 

för att diskutera hur biblioteken kan bidra till människors ontologiska trygghet. I 

uppsatsen besvaras dessa tre frågeställningar: 

• Hur hanterar forskningsbibliotek i Sverige etiska utmaningar som uppstår 

vid införandet av AI? 

• Hur bör biblioteken etiskt hantera införandet av AI-system inom biblio-

teken? 

• Hur kan biblioteken arbeta med AI som fenomen som behöver förstås av 

användare?  
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Begreppslista 

Ontologisk trygghet 

Ett teoretiskt begrepp som används inom Anthony Giddens struktureringsteori vil-

ket beskriver en människas känsla av tillit till sin omgivning, känslan av att hon kan 

hantera yttre hot, faror och existentiell ångest. I uppsatsen kommer bibliotekariens 

bidrag till människors bildande av ontologisk trygghet att undersökas. 

Artificiell intelligens (AI) 

Ett samlingsbegrepp som används för att beskriva en mängd olika digitala teknolo-

gier och verktyg som alla möjliggör automatiserad informationsbehandling och be-

slutsfattande som tidigare förutsatt mänsklig tankeverksamhet. Detta begrepp dis-

kuteras ingående i uppsatsen, då definitionerna är många. 

Algoritmer 

Inom matematiken och datavetenskapen är en algoritm en systematisk förutbestämd 

procedur med ett ändligt antal steg som ska utföra en uppgift. Det kan liknas vid en 

formel eller ett recept. 

Bias 

Ett ord från engelskan som kan översättas till snedvridning, partiskhet och fördo-

mar på svenska. Ingen människa utgår ifrån en neutral ställning utan att påverkas 

av sin kontext och position i samhället. Bias kan leda till diskriminering. Vi har i 

den här uppsatsen valt att använda ordet bias och inte en svensk översättning ef-

tersom det är ett bredare begrepp som innefattar mer än något av de svenska be-

greppen. 

Kurering 

Ordet curator eller kurator har flera olika betydelser i svenskan och både den eng-

elska terminologin och den svenska används. Enligt Svenska Akademins ordbok 

rekommenderas att använda kurator för att beskriva en person som arbetar med 

konstnärliga utställningar.7 I denna uppsats används begreppet kurering för att be-

skriva arbetet med att ordna och städa i digitala samlingar och dataset. 

Medie- och informationskunnighet (MIK) 

I den här uppsatsen används begreppet medie- och informationskunnighet (MIK) 

för att beskriva bibliotekens uppgift att arbeta med människors litteracitet; deras 

kompetens, förståelse och kunnighet om informationsteknik och medier, ofta digi-

tala sådana. 

 
7 Svenska Akademins ordböcker, webbversionen, sökord: kurator [2021-05-02]. 
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Crowdsourcing 

En metod som används för att låta användare av olika system bidra med ändringar 

eller förslag på ändringar, vilket kan medföra att fler perspektiv blir representerade 

i dataset. Dessa användarbidrag kan ingå i eller utgöra dataset som används för att 

lära upp AI. 

Maskininlärning (ML/MI) 

Ett område inom artificiell intelligens vilket innefattar metoder för att träna en ma-

skin att själv upptäcka och lära sig regler för att utföra en uppgift utan att först 

programmera den till att följa dessa regler. 

Handwritten Text Recognition (HTR) 

En typ av AI som tränas för att kunna tyda handskriven text och översätta till digital 

text. En teknik som används inom flera forskningsbibliotek. 

Natural language processing (NLP) 

En AI-teknik som processar mänskligt språk för översättning, klassificering och 

sådant som associeras med språkförståelse. 

Språkmodell 

Ett artificiellt neuralt nätverk som har tränats till språkförståelse. Kan användas 

inom forskning på bibliotek för analyser och tolkning av stora textunderlag. En 

uppmärksammad språkmodell är Googles BERT (Bidirectional Encoder Represen-

tations from Transformers).  
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Disposition 

Uppsatsen inleds med en bakgrund till ämnesvalet artificiell intelligens och algorit-

mer inom biblioteken i Sverige. Sedan följer en mer utförlig förklaring av de feno-

men och begrepp som nämns i begreppslistan. Därefter kommer en kort överblick 

över hur biblioteken i Sverige hittills har använt sig av AI och ett avsnitt om tidigare 

forskning. 

I teorikapitlet behandlas Anthony Giddens struktureringsteori och dess teore-

tiska begrepp som sedan kommer att tillämpas i uppsatsens analys och diskussion. 

Kapitlet som sedan följer redogör för valet av metod och material och förklarar hur 

undersökningen kommer att genomföras. En kvalitativ metod i form av enkätun-

dersökning som sedan analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Käll-

materialet delas därigenom upp tematiskt i fem kategorier för att förstå enkätsvaren. 

Efter analysdelen avslutas uppsatsen med en slutdiskussion och slutsatser, där 

vi utifrån analysen i förhållande till teorin och tidigare forskning diskuterar hur vi 

kan besvara uppsatsens forskningsfrågor. 
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Bakgrund 

Det här kapitlet ger uppsatsämnet förankring i verkligheten genom att visa hur AI 

berör biblioteken och ge en bakgrund, så läsaren känner till några av de begrepp 

uppsatsen använder. Efter en inledande generell bakgrund till ämnet följer en intro-

duktion till vad AI är och hur vi definierar det i uppsatsen. Sedan följer förklarande 

kapitel om algoritmisk bias, datakurering, medie- och informationskunnighet och 

etiska riktlinjer. Bakgrundskapitlet avslutas med en lägesbild av de svenska biblio-

tekens användning av AI idag. 

Biblioteken har flera möjligheter och ansvar när det kommer till AI och algo-

ritmer. IFLA (The International Federation of Library Associations and Institut-

ions) har skrivit ett uttalande om AI och bibliotek. De behandlar bland annat etiska 

frågor som berör AI och bias, i synnerhet diskriminerande bias som kan byggas in 

i AI under flera delar av utvecklingen.8 Det finns mycket skrivet om bias inom AI. 

Enligt Whittaker och Crawford pågår det en “diversity crisis” inom programmering 

och artificiell intelligens. De nämner ett exempel där Facebook använt AI för att 

rikta annonser mot specifika användare, vilket ledde till att etniska stereotyper och 

könsstereotyper förstärktes i systemet. Jobbannonser för arbeten inom träindustri 

visades oftare för män än för kvinnor medan kvinnor oftare fick annonser för kas-

sörsjobb, för afroamerikaner visades det oftare annonser om jobb som taxichaufför 

än för andra målgrupper.9 Ett annat uppmärksammat fall där problematiken med 

bias blev väldigt tydlig var Microsofts maskininlärningsprojekt när deras AI Tay 

skulle läras upp i att använda Twitter genom att vara aktiv på Twitter. Efter bara ett 

dygn fick projektet stängas ner, då Tay, som lärdes upp av andra användare började 

publicera olämpliga, rasistiska och sexistiska inlägg. Eftersom Tay lärde sig av 

andra användare kunde användare med en gemensam agenda konversera med Tay 

och påverka hur den twittrade.10 Detta visar att den data AI tränas på är avgörande 

för hur AI kommer bete sig. För att AI inte ska diskriminera och reproducera bias 

är det därför viktigt att granska den data AI tränas på. IFLA föreslår att forsknings- 

och databibliotekarier skulle kunna hjälpa till i utvecklingen av etisk AI, då de har 

expertis i kunskapshantering.11 

AI och algoritmer rör biblioteken av flera anledningar och bibliotek som ut-

vecklar eller använder AI har ett ansvar för att deras system är etiska men biblio-

teken har också ett utbildningsuppdrag. I Bibliotekslagen §7 (SFS 2013:801) står 

det att ”Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik 

kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet”. I pro-

memorian Ny bibliotekslag (Ds 2012:13) där bibliotekslagen presenterades står det 

att den här bestämmelsen handlar om att alla inte har kunskap om hur tekniken kan 

 
8 IFLA (2020), s. 8. 
9 West, Whittaker & Crawford (2019), s. 15. 
10 Reuters, ”Microsoft's AI Twitter bot goes dark after racist, sexist tweets”, publ. 2016-03-24 [2021-04-28]. 
11 IFLA (2020), s. 9. 
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användas och även bland tekniskt kunniga finns det människor som saknar förstå-

else för digitala informationskällor och hur information kan problematiseras, värd-

eras och kritiskt granskas. IFLA skriver att bibliotek skulle kunna vara en källa till 

utbildning och förståelse inom AI men då behöver bibliotekarierna först själva för-

stå AI. De anser att biblioteken bör ta ansvar för att lära användare om AI och se 

till att bibliotekets egen användning av AI alltid sker etiskt och skyddar sina använ-

dares integritet.12 

Att förstå sig på och utbilda om algoritmer som styr sökresultat på webben är 

ett exempel som tydligt anknyter till bibliotekets traditionella intresse, att undervisa 

om källkritik och informationssökning.13 Svensk biblioteksförening fastslog 2019 

en vision för hur det svenska biblioteksväsendet ska se ut 2030. I visionen är en 

punkt att ”Bibliotek har ett tydligt uppdrag inom läsning, folkbildning, samt utbild-

ning i medie- och informationskunnighet.”14 I den här uppsatsen kommer vi att titta 

närmare på medie- och informationskunnighet relaterat till AI och algoritmer. 

IFLA anser att om AI används av bibliotek bör man vara försiktig med hur data 

om användare samlas in och återanvänds. Bibliotekens egna system ska exempelvis 

inte samla in och spara data om användares läsvanor, då det riskerar att missbrukas, 

vilket kan inskränka på yttrandefriheten. Att ha användarens medgivande innan per-

sonlig data samlas in och används är viktigt, samtidigt är det inte alltid tydligt hur 

externa system använder datan.15 I Den femte statsmakten synliggörs en liknande 

problematik och e-bokstjänster tas specifikt upp som ett exempel. Användare kan 

tvingas skriva in uppgifter om sig själva innan de får tillgång till e-bokstjänsterna. 

Biblioteken bör vara vaksamma och inte låta tredjepartssystem tvinga sina använ-

dare att dela med sig av sin användardata.16 

Kungliga biblioteket har nyligen givit ut en antologi med essäer som är skrivna 

av bibliotekarier som deltagit i en forskarcirkel om digitalisering. Där betonas vik-

ten av att reflektera över ny teknik som används på bibliotek. I en av essäerna skri-

ver bibliotekarien Linnea Forslund om digital delaktighet och hur man utbildar an-

vändare i medie- och informationskunnighet. Hon beskriver att det kan handla om 

hur sökmotorer fungerar, att de samlar in data som ska förbättra söktjänster men att 

datan samtidigt också används till riktad marknadsföring. Användardata kan säljas 

vidare till utomstående företag som drivs av ett vinstintresse och dolda bias. Sam-

tidigt är Forslund rädd att avskräcka redan osäkra användare genom att berätta om 

de risker som finns.17 

Stockholms handelskammare gav Omstartskommissionen uppdraget att utreda 

vad som behöver göras för att starta om samhället efter covid19-pandemin. 

 
12 IFLA (2020), s. 11. 
13 Francke & Hanell (2014), s. 52. 
14 Svensk biblioteksförenings webbplats > Rapporter > Bibliotek - en kraft för förändring. 
15 IFLA (2020), s. 11. 
16 Andersdotter (2017), s. 112. 
17 Forslund (2020), s. 48–57. 
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Kommissionen uttrycker ett behov av att utbilda allmänheten i nya, digitala tekniker 

såsom artificiell intelligens och att biblioteken bör få uppgiften att utveckla tjänster 

för att minska den digitala utanförskapen. De ser också vikten av att titta på de 

sociala aspekterna av AI inom tekniska utbildningar.18 I biblioteksbladet uttrycks 

också en önskan om att biblioteken ska fortsätta arbeta med bildning inom ny teknik 

och specifikt inom AI. Enligt Martin Törnros behöver biblioteken bli bättre på att 

förstå AI. Bibliotekspersonal skulle vinna på att lära sig mer om sökmotorers vari-

erade sökresultat och andra begränsningar eftersom bibliotekarier behöver kunna 

förklara det för användare. Denna förståelse ökar samhällets förmåga till källkri-

tik.19 

Artificiell intelligens och algoritmer 

Begreppet artificiell intelligens myntades för första gången 1956 av John McCarthy 

och forskning inom området har pågått sedan 1950-talet. Det finns ingen definition 

som ensamt täcker in allt vad AI kan tänkas vara, definitionerna är många. Idag 

används begreppet för att beskriva en mängd olika digitala teknologier och verktyg 

som alla möjliggör automatiserad informationsbehandling och beslutsfattande som 

tidigare förutsatt mänsklig tankeverksamhet.20 Svenska Myndigheten för digital 

förvaltning (DIGG) använder sig av EU-kommissionens definition i sin delrapport 

om AI, som lyder: 

Artificiell intelligens avser system som uppvisar intelligent beteende genom att analysera sin 
miljö och vidta åtgärder – med viss grad av självständighet – för att uppnå särskilda mål. AI-
baserade system kan vara helt programvarubaserade och fungera i den virtuella världen (t.ex. 
röstassistenter, bildanalysprogram, sökmotorer, tal- och ansiktsigenkänningssystem), eller in-
bäddas i hårdvaruenheter (t.ex. avancerade robotar, självkörande bilar, drönare eller applikat-
ioner för sakernas internet).21  

AI används dagligen i samhället för att utföra många olika uppgifter, till exempel 

att översätta språk, skapa undertexter i videoklipp, blockera skräppost, automatisera 

beslutsfattande inom olika områden och upptäcka cyberattacker.22 

Två termer som ofta dyker upp i definitionen av AI är autonomi - förmågan att 

utföra uppgifter självständigt utan att ständigt styras av människor och adaptivitet 

- förmågan att anpassa sig och lära av erfarenheter. Datorprogram som visar dessa 

egenskaper, vilka också förknippas med intelligens, ses ofta som AI.23 Enligt många 

experter kommer AI i den närmsta tiden främst att användas för att öka kvaliteten 

 
18 Loutfi (2020), s. 87–111. 
19 Biblioteksbladet, ”Experten: Biblioteken måste bli bättre på AI”, publ. 2019-01-25 [2021-04-29]. 
20 Vinnova (2018), s. 28. 
21 Europeiska kommissionen (2018), s. 1; DIGG - Myndigheten för digital förvaltning (2020), s. 6. 
22 Europeiska kommissionen (2018), s. 1. 
23 Hurbans (2020), s. 1. 
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och effektiviteten i människors arbete, göra arbeten mindre rutinartade och skapa 

utrymme för mer kreativa arbetsuppgifter.24 

Enligt en förklaring handlar AI om att göra förutsägelser om data. I regelbase-

rad AI programmeras algoritmerna i sin helhet till exempel i form av ett beslutsträd. 

Modellbaserad AI utgår istället från status hos objekt och från händelser för att 

skapa förutsägelser, de kan vara mycket komplexa. Databaserad AI använder data 

för att ta fram algoritmer som kan göra förutsägelser i liknande data. 

Figur 1: Schematisk skiss över hur olika typer av dataset relaterar till varandra vid maskininlär-
ning.25 

Maskininlärning kan utföras i ett neuralt nätverk vilket består av noder eller per-

ceptroner som är kopplade till varandra i likhet med neuronerna i en mänsklig 

hjärna. Ju fler lager med noder ett system har desto djupare och mer avancerade blir 

besluten som det neurala nätverket kan ta och detta kallas djupinlärning. Neurala 

nätverk tränas med hjälp av träningsdata och skapar algoritmer som kan ge förutsä-

gelser genom sin output, baserat på input i form av ny data som liknar träningsdatan. 

Figur 2: Schematisk skiss över ett neuralt nätverk med tre lager á fyra noder.26 

 
24 Vinnova (2018), s. 30. 
25 Grönqvist (2018), s. 9. 
26 Grönqvist (2018), s. 8. 
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Ett neuralt nätverk beskrivs ibland som en svart låda. Begreppet svarta lådan är 

paradoxalt eftersom det används både för svarta lådan i ett flygplan som sparar in-

formation som kan läsas av om vad som hänt vid en olycka och för det motsatta, att 

informationen är dold för oss människor. På ett liknande sätt som i den mänskliga 

hjärnan ges ingen förklaring till hur algoritmen arbetar och producerar ett visst re-

sultat.27 

Den typ av artificiell intelligens som beskrivs ovan och som vi intresserar oss 

för i uppsatsen kallas ofta för narrow AI. Det är AI som specialiseras mot en enstaka 

uppgift. Något som inte har förverkligats än är broad AI, mer människolik, själv-

medveten och självgående AI som exempelvis kan förstå sarkasm och nyanser i 

språket, uppfattas som intuitiv och kreativ, och vara bättre än människor inom de 

flesta kunskapsområden. Det finns prognoser om att sådan AI kommer att kunna 

utvecklas någon gång efter år 2030.28 

Algoritmisk bias 

Algoritmer som används inom AI-tekniken kan indirekt förmedla bias och ge dis-

kriminerande eller snedvridna resultat. Algoritmer är aldrig neutrala eller objektiva 

utan de är alltid påverkade av de människor som har skapat dem och som har med-

vetna och omedvetna bias som de bygger in i systemen. Så är även fallet med data-

set, de är konstruerade av människor utifrån exempelvis politiska, sociala och aka-

demiska syften.29 Det är ett komplext sociotekniskt problem eftersom datan som 

används speglar historiska normer. Diskrimineringen av minoritetsgrupper i sam-

hället kan öka om historiska data används för att träna AI-teknik utan att åtgärder 

görs för att minska detta.30 Samma algoritmer och information kan i olika samman-

hang och kontexter, i olika syften användas och leda till antingen goda eller dåliga 

resultat inom exempelvis försäkringsbolag som ska bestämma avgifter, läkare som 

ska ge diagnos eller företag som ska anställa. Algoritmerna kan föra med sig posi-

tiva eller negativa konsekvenser för människor och man bör därför inte oreflekterat 

använda samma algoritmer i olika syften och sammanhang.31 

Cathy O’Neil visar i sin bok Weapons of math destruction: How big data incre-

ases inequality and threatens democracy hur algoritmer som används i olika sam-

manhang i Nordamerika ofta omedvetet skapar ett orättvist samhälle. Fattiga män-

niskor är de mest utsatta eftersom det är större sannolikhet att de har en dålig kre-

ditinformation och att de ofta bor i utsatta områden med hög brottsstatistik tillsam-

mans med andra fattiga människor. Algoritmer som använder sig av den informat-

ionen kommer att rikta annonser om subprimelån och vinstdrivande skolor, de kom-

mer skicka fler poliser att arrestera dem och de kommer att få längre straff än andra 

 
27 Grönqvist (2018), s. 8–9. 
28 Vinnova (2018), s. 31. 
29 Cordell (2020), s. 12. 
30 Fyrvald (2019), s. 1. 
31 Padilla (2019), s. 9–10. 
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när de sedan döms. Eftersom de samtidigt klassas som högriskpersoner och lätta 

byten blockas de från vissa typer av arbeten och lån och får höjda försäkringsavgif-

ter. Minoriteter, invandrare, fattiga och sjuka får inte de arbeten som de söker för 

att de inte passar in i företagets modell. Å andra sidan så får de som redan har det 

gott ställt rekommendationer som gör deras liv ännu mer bekvämt och framgångs-

rikt. De som drabbas hårdast är också de som har minst möjlighet att försvara sig, 

de har oftast varken den ekonomiska, juridiska eller politiska makt som krävs.32 

En av lösningarna för att motverka denna form av algoritmisk bias kan vara att 

utvecklare behandlar algoritmerna som en black box och tillför data utifrån olika 

preferenser såsom kön, etnicitet, ort, inkomst, hälsa etcetera som sedan ger ett re-

sultat. Testa dem för att sedan gradera algoritmerna utifrån hur rättvisa de är och se 

hur de kan användas för det allmännas bästa och bli mer rättvisa. Ett annat sätt kan 

också vara crowdsourcing, att låta användare själva ge respons om hur de behand-

las.33 Att helt ta bort bias är inte möjligt men ett sätt att hantera bias är genom ku-

rering av dataset, vilket vi kan se i nästa kapitel. 

Datakurering 

Med digitaliseringen av bibliotekens material och produktionen av dataset finns ett 

behov av data scientists men också datakuratorer.34 Kurering inom bibliotek kan 

beskrivas som en aktiv och pågående hantering av digitala tillgångar som är an-

vändbara och av intresse för forskning. Det kan innebära beskrivning genom att 

dokumentera forskningsdata, kontext och samband av olika slag. Det kan också 

handla om notering alltså att tillföra förbättrad, mer djupgående och kontextuell 

information om datan och att samla och skapa samlingar och förvaring genom att 

utveckla en plattform som är stabil och lättillgänglig.35 Flera olika begrepp används 

på engelska för att beskriva aktiviteten att hantera digitala medier såsom digital 

curation, digital stewardship, data curation och digital archiving. Det kan handla 

om omhändertagande, helande, bevarande, beskyddande, förbättring, kontextuali-

sering och effektivt utställande för en passande användare. Datakurering innefattar 

till skillnad från kurering i andra sammanhang även kurering av forskningsdata där 

även information registreras om metoderna för hur det producerades. Om meto-

derna som används för att generera data exempelvis är algoritmisk så behöver den 

metoden registreras och kureras så att forskningsdata ska kunna tolkas vid ett senare 

skede.36 

 
32 O’Neil (2016), s. 199–202. 
33 O’Neil (2016), s. 207–211. 
34 Cox, Pinfield & Rutter (2019), s. 418–435. 
35 Snickars (2018), s. 26. 
36 DH Curation Guide: a community resource guide to data curation in the digital humanities > Contents > An 

Introduction to Humanities Data Curation. 
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Medie- och informationskunnighet 

Bibliotekarier och lärare har länge arbetat med medie- och informationskunnighet 

(MIK). Det handlar om kunskaper, förmågor och förhållningssätt som används för 

att söka, använda, publicera och värdera information. Det handlar också om hur 

media lärs, undervisas om och praktiseras. Sedan medier och information delvis 

blivit digitala relaterar MIK mer till det digitala nätverkssamhället och digitala me-

dier än tidigare. Det finns många olika begrepp med liknande betydelse: informat-

ionskompetens, digital kompetens, informationslitteracitet eller digital läsfärdighet 

bland andra.37 Unescos ramverk Media and information literacy curriculum for te-

achers som finns i svensk översättning från 2011 är en undervisningsmodell och 

läroplan för MIK inom skola och utbildning som legat till grund för användningen 

av begreppet.38 På Digitekets webbsida skriver Ola Nilsson om det nya ramverk 

som precis kommit från UNESCO men som just nu är indraget för revidering. I det 

nya ramverket finns en figur som tydligt visar hur många olika begrepp som omfat-

tas av MIK idag, se figur 3 på nästa sida. I figuren som kallas MIK-ekologin, där 

det 2011 ingick tolv begrepp, ingår idag 23 begrepp. Antalet begrepp som innefattas 

i MIK har alltså fördubblats sedan 2011 och numer är AI-litteracitet en del av 

MIK.39 I den här uppsatsen används medie- och informationskunnighet när det 

kommer till det övergripande begreppet men uppsatsen kommer också att behandla 

AI-litteracitet och annan litteracitet som omfattas av MIK. 

Enligt Eisenberg m.fl. handlar MIK om hur människor söker, tolkar och använ-

der information för att lösa problem på ett effektivt sätt. Det är viktigt för demokra-

tin, då det medför att människor kan fatta informerade beslut.40 Bibliotekarier, lä-

rare, redaktörer, journalister och andra yrkesgrupper verkade tidigare som ett filter 

som sållade information. Idag har Google, Facebook och Twitters algoritmer ersatt 

dem till stor del, vilket gör att kravet på människors medie- och informationskun-

nighet förändras.41 IFLA skriver att människor i samhället behöver information om 

sin fysiska och sociala omgivning. Kompetensen att inhämta informationen på ett 

effektivt sätt kallar IFLA, precis som Unesco, Media and Information Literacy, det 

vi kallar MIK.42 

 
37 Sundin & Rivano Eckerdal (2014), s. 9–10. 
38 Grizzle & Wilson (2011). 
39 Digitekets webbplats > Artiklar > MIK 2.0 – Unescos ramverk uppdaterat! 
40 Eisenberg, Lowe, & Spitzer (2004), s. 3. 
41 Sundin & Rivano Eckerdal (2014), s. 10–11. 
42 IFLA (2011), s. 1–2. 
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Figur 3: Cirkelöversikt, MIK-ekologin.43 

Folkbiblioteken ska enligt bibliotekslagen 7 § (SFS 2013:801) ”verka för att öka 

kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lä-

rande och delaktighet i kulturlivet.” Det är inte bara folkbiblioteken som arbetar 

med MIK. Sundin och Rivano Eckerdal skriver att skolbibliotek är en stor resurs i 

skolans arbete med att främja både typisk läsförståelse och utbildning inom inform-

ationssökning. Även högskolebibliotek utbildar sina användare i att hantera veten-

skapliga informationsresurser.44 En del av bibliotekens arbete med MIK kan bestå 

av undervisning i algoritmlitteracitet, om hur algoritmer och andra digitala proces-

ser påverkar hur användare tar emot information.45 En relaterad del av MIK skulle 

kunna vara AI-litteracitet eller MI-litteracitet (maskininlärningslitteracitet), vilka 

syftar på kunskap om hur denna teknik fungerar. Bibliotek har redan i liten skala 

börjat med utbildning inom detta område för allmänheten där man inte bara lär ut 

hur AI fungerar utan också hur den påverkar människor genom exempelvis 

 
43 Digitekets webbsida > Artiklar > MIK 2.0 – Unescos ramverk uppdaterat! 
44 Sundin & Rivano Eckerdal (2014), s. 18–19. 
45 IFLA (2020), s. 2. 
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diskriminering och varför transparens, rättvisa och integritet är viktigt i förhållande 

till AI.46 

Etiska riktlinjer 

Införandet av AI har bemötts med öppna armar från många håll men det finns också 

de som ställer sig skeptiska till ett alltför oreflekterat omfamnande av nya tekniker. 

I den nuvarande utvecklingen och implementeringen av AI diskuteras mer och mer 

hur människor bör förhålla sig till risker och problem som kan uppstå med tekniken. 

Etiska riktlinjer utformas i olika sammanhang för att försöka styra utvecklingen åt 

rätt håll. 

Det finns många olika sätt att bemöta brister med AI-tekniken och för att driva 

den till att bli mer etisk. Det finns exempel där man har använt sig av digitala verk-

tyg, upprättat principer, begränsningar och standarder och hänvisat till mänskliga 

rättigheter och säkerhetsmässiga problem. En mängd olika intresseorganisationer, 

företag och regeringar har utifrån detta upprättat etiska riktlinjer för utvecklingen 

av artificiell intelligens. Ett exempel på detta är Floridi m.fl. som inom ett inform-

ationsfilosofiskt sammanhang har utmejslat sju faktorer för utvecklingen av artifi-

ciell intelligens som kan bidra till en god social utveckling: (1) falsifierbarhet och 

stegvis spridning; (2) skydd mot manipuleringen av förutsägbarhet; (3) mottagar-

kontextuellt ingripande; (4) mottagar-kontextuell förklaring och transparenta avsik-

ter; (5) integritetsskydd och samtycke för registrerande; (6) situationsanpassad rätt-

visa; (7) människovänlig semantisering.47 

EU-projektet HumaneAI arbetar för att påverka AI-forskningen i Europa och 

strävar efter en mer rättvis och socialt hållbar AI-teknik. Målen för forskningen har 

formulerats i fem pelare: (1) Att människor inte bara ska förstå och kunna följa 

lärande-processerna hos AI utan också kunna interagera, vägleda och berika den 

med unikt mänskliga förmågor och kunskap om världen från specifika användares 

personliga perspektiv. (2) Möjliggöra att AI-system kan förstå och tolka komplexa 

verkliga miljöer, mänskliga handlingar och interaktioner i dessa miljöer, relaterade 

känslor och sociala strukturer. Detta möjliggörs genom att skapa omfattande mo-

deller som strävar efter att bli mer människolika i sin förståelse av världen, inklu-

dera sunt förnuft som kan fånga kausalitet och som är grundad i den fysiska verk-

ligheten (multimodal perception och modellering). (3) Utveckla paradigm som till-

låter människor och komplexa AI-system att interagera och samarbeta. Det innebär 

att skapa AI-system som är självmedvetande och kan reflektera över sitt agerande 

gentemot människor samt att de är transparenta. De behöver bli trovärdiga samar-

betspartners för människor. (4) AI behöver vara socialt medveten, kunna modellera 

och förstå konsekvenserna av de komplexa nätverks-effekterna i stora mänskliga 

samhällen med en mångfald av individer. De behöver kunna balansera krav som 

 
46 IFLA (2020), s. 10–11. 
47 Floridi m.fl. (2020), s. 1771–1796. 
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relaterar både till individuella användare, allmänhetens bästa och samhällets intres-

sen. (5) Möjliggöra att designen och användningen av AI upprätthåller etiska prin-

ciper och mänskliga värden och samtidigt ser till den kulturella och samhälleliga 

kontexten samt tillåter mänskliga användare att agera etiskt och respektera deras 

autonomi och självbestämmande. AI-system och deras utvecklare bör stå under la-

gen och ska kunna stå till svars för konsekvenserna av sina handlingar.48 

De sex stora amerikanska Tech-bolagen Apple, Amazon, Facebook, 

Google/DeepMind, IBM och Microsofts gemensamma arbete med responsible AI - 

Partnership on AI är ett annat exempel på riktlinjer för en etisk AI-teknik.49 Stark 

m.fl. har tittat på alternativa sätt att styra vem som får besluta om AI-teknologin 

och vem som vinner på dessa beslut. Tech Won’t Build It och Movement for Black 

Lives påverkar på ett sätt som inte andra organisationer har möjlighet att göra. De 

utgår ifrån reella problem i människors vardag såsom ansiktsigenkänning och har 

en unik möjlighet att skapa en solidarisk och demokratisk konversation om rättvisa, 

jämlikhet och transparens i praktiken och inte bara genom principer.50 

Nyligen har också den Europeiska kommissionen givit en expertgrupp i upp-

drag att ge råd om en strategi för AI. Gruppens medlemmar är personer som repre-

senterar akademin, civilsamhället och tech industrin.51 I dokumentet framhävs att 

tillförlitlig AI först och främst bör vara laglig genom att följa alla gällande lagar 

och regler, etisk och upprätthålla etiska principer och värden, och robust ur både 

samhällelig och teknisk synpunkt. Dessa tre komponenter kan inte skiljas från 

varandra utan bör vara harmoniskt sammankopplade. Fyra etiska principer framförs 

också, som grundar sig i grundläggande mänskliga rättigheter från internationell 

människorättslagstiftning, EU:s fördrag och EU-stadgan: respekt för människans 

autonomi, förebyggande av skada, rättvisa och förklarbarhet.52 Dessa principer in-

nefattar sju krav som bör genomföras och utvärderas under arbetets gång: 

 
48 HumaneAI webbplats > Research > Research Roadmap for Human-Centered AI. 
49 Partnership on AI > News > PAI 2020 annual report. 
50 Stark, Greene & Hoffmann (2021), s. 257–280. 
51 Europeiska kommissionens expertgrupp på̊ hög nivå̊ för AI-frågor (2019). 
52 Europeiska kommissionens expertgrupp på̊ hög nivå̊ för AI-frågor (2019), s. 9–11. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-56286-1_9
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Figur 4: Inbördes förhållanden mellan de sju kraven: alla krav är lika viktiga, stöder varandra och 
bör genomföras och utvärderas under ett AI-systems hela livscykel.53 

De etiska riktlinjer som nämnts i detta avsnitt visar på vikten av att reflektera över 

hur man bör förhålla sig till införandet av AI-teknik inom bibliotek. Exemplen från 

dessa andra kontexter visar på att det finns många möjligheter med tekniken, men 

med dessa möjligheter uppstår också problem som inte försvinner av sig själva utan 

någon form av reglering. 

AI inom svenska bibliotek idag 

Arbetet med och användningen av AI-teknik inom biblioteken och de andra kultur-

bevarande institutionerna i Sverige är fortfarande i sin begynnelse. Riksarkivet ar-

betar med AI och de har utrett möjligheter med AI inom sitt område. Utredningen 

kom fram till flera kategorier av AI som kan användas inom kulturarvssektorn och 

 
53 Europeiska kommissionens expertgrupp på̊ hög nivå̊ för AI-frågor (2019), s.17. 
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biblioteken, såsom språkteknologi (Natural Language Processing, NLP), hand-

skriftstolkning (Handwritten Text Recognition, HTR), bildklassificering (Image 

Content Recognition), klusteranalys- och visualiseringstekniker och rekommendat-

ionssystem (Recommender systems).54 Riksarkivet driver flera projekt inom AI, 

exempelvis arbetar de med maskintolkning av handskrivet källmaterial. Projektet 

går ut på att pröva och utvärdera tekniker för automatisk transkribering av hand-

skrivna arkivmaterial inom Riksarkivet.55 De samarbetar även med Swe-Clarin som 

också arbetar med språkteknologi.56 

KB-labb är Kungliga bibliotekets datalabb för datadriven forskning inom hu-

maniora och samhällsvetenskap. Här låter de algoritmer göra storskaliga sökningar 

av sina digitaliserade samlingar och databaser för att hjälpa forskare i olika pro-

jekt.57 I ett av Kungliga bibliotekets projekt arbetar de med språkförståelsemodeller, 

omfattande artificiella neurala nätverk som tränats på stora mängder text för att få 

en flexibel och djup språkförståelse. Kungliga biblioteket har publicerat tre svenska 

språkmodeller baserade på Googles BERT. De har tränat modellen på en kombi-

nation av öppet tillgängligt och upphovsrättsskyddat material som inkluderar 

svenska Wikipedia, svenska dagstidningar, offentliga utredningar, böcker, digitala 

publikationer, sociala medier och webbforum.58 Kungliga biblioteket arbetar också 

med SpaCy som bygger på natural language processing (NLP) och fokuserar på 

interaktioner mellan datorer och mänskligt språk. Den fungerar på så sätt att en 

datamodell lär sig hur människor använder språk och därefter kan den analysera, 

förstå och extrahera mening från stora textmängder.59 Kungliga biblioteket driver 

också Digiteket, en lärplattform för digital fortbildning framtagen för de som jobbar 

på bibliotek. Där finns information och utbildningsmaterial som berör AI på biblio-

tek såsom kursen Elements of AI och artiklar.60 Just Elements of AI rekommenderas 

alltså av Digiteket och används av bland annat biblioteksvärlden för att lära sig om 

AI. Det är en kostnadsfri webbaserad kurs som lär ut grunderna inom artificiell 

intelligens. Kursen är framtagen vid Helsingfors universitet i samarbete med tek-

nikföretaget Reaktor och den finns översatt till flera språk. Den svenska översätt-

ningen är finansierad av Vinnova och genomförd av AI Innovation of Sweden.61 

Enligt Snickars förstudie Datalabb på Kungliga biblioteket från 2018 som lig-

ger till grund för hur KB-labb utformats ska de stödja digital forskning genom nya 

tillämpningar och metoder och även aktivt delta och utveckla dessa. Man ska arbeta 

med kurering, sammansätta och samla dataset. Det är också tänkt att KB-labb ska 

 
54 Grönqvist (2018), s. 2. 
55 Riksarkivets webbplats > Om Riksarkivet > Samarbeten och projekt > Forskning och infrastruktur > Ma-

skintolkning av handskrivna källmaterial. 
56 Swe-Clarins webbplats. 
57 Kungliga bibliotekets webbplats > Forskning pågår > KB-labb. 
58 Kungliga bibliotekets webbplats > Nytt från KB > KB tillgängliggör kraftfulla modeller för 

språkförståelse. 
59 Kungliga bibliotekets webbplats > Nytt från KB > SpaCy – ny svensk modell för storskalig textanalys. 
60 Digitekets webbplats > Artiklar > En kort introduktion till AI på bibliotek. 
61 Vinnovas webbplats > Aktuellt > Nyhetsrum > Nyheter > Grundkurs om AI lanseras i Sverige. 
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stödja och komplettera Kungliga bibliotekets generella digitala utveckling genom 

att se labbet som en intern innovations-hubb och stärka den digitala kunskapen hos 

personalen på Kungliga biblioteket.62 

I rapporten Bildning i en digital tid? från Svensk biblioteksförening finns en 

text om AI och algoritmer inom Uppsala universitetsbibliotek. Även om man sällan 

pratar om det man gör inom biblioteket med termer som artificiell intelligens så 

förekommer det ändå flera AI-lösningar: 

1) Undervisning i textmining och verktyg för att hitta mönster och samband i digitala texter 
(t.ex. SpaCy för Python); 2) användning av programvara som automatiskt kan beskära, färg-
korrigera och förbättra scannade bilder (t.ex. ScanFlow); 3) användning av OCR-/HTR-
programvara som automatiskt konverterar scannade bilder till digital text (t.ex. ABBYY Fine-
Reader); 4) användning av webbtjänster för automatisk ämnesklassificering av forskningsar-
tiklar (t.ex. klassificera.ub.umu.se); samt 5) kvalitetssäkring av data med hjälp av crowdsour-
cing och transkribering (t.ex. med Scripto och Omeka-S för digital text).63 

Uppsala universitetsbibliotek undersöker också intresset för en nationell studiecir-

kel där deltagarna skulle diskutera AI inom bibliotek och samtidigt läsa kursen Ele-

ments of AI för att lära sig mer om artificiell intelligens.64 Rapporten beskriver också 

exempel på projekt såsom skanning och OCR-läsning av en personverskatalog som 

sedan OCR-rättats av användare, så kallad crowdsourcing.65 Datan kan sedan an-

vändas av en AI för att lära sig av sina misstag. De har även planer på att bilda en 

nationell studiecirkel kring AI för bibliotek med koppling till andra nätverk som 

AI4LAM, LIBER och IFLA.66 Andra högskole- och universitetsbibliotek i Sverige 

har liknande AI-lösningar som beskrivs i rapporten. 

Biblioteken i Malmö ska börja hantera medier med hjälp av algoritmer. De 

kommer att använda IMMS (Intelligent Material Management system) som är ut-

vecklat av Lingsoe systems.67 IMMS kommunicerar med det interna bibliotekssy-

stemet och optimerar var böcker ska skickas inom biblioteket baserat på parametrar 

som bibliotekarierna bestämt. Att använda IMMS innebär att man har en flytande 

uppställning, alltså att böckerna eller andra medier inte har en fast plats, utan IMMS 

bestämmer var varje bok ska hamna när den kommer in. Vid ett bibliotek med flera 

filialer skickas medierna till den plats där systemet förutser att det är stor chans att 

den lånas ut eller efter andra behov som biblioteket har. IMMS håller koll på böcker 

som inte används och kommer med föreslagna gallringslistor. Allt sker i en app som 

är till för både användare och personal inom biblioteket och som kopplar upp sig 

mot en molntjänst.68 

 
62 Snickars (2018), s. 8. 
63 Nyberg Åkerström & Andersdotter (2021), s. 28–35. 
64 Elements of AI:s webbplats. 
65 Uppsala unversitetsbiblioteks webbplats > Sök- och skrivguider > Databearbetning och -analys > Crow-

dcourcing. 
66 Nyberg Åkerström & Andersdotter (2021), s. 28–35. 
67 Lyngsoe systems webbplats > Library > IMMS for public libraries. 
68 Lyngsoe systems webbplats > Library > IMMS for public libraries. 
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Användningen av AI ökar och kommer bli allt vanligare i svenska bibliotek. 

Frågor om mångfald, bias integritet och transparens i systemen kommer därmed att 

bli mer aktuella. I den här uppsatsen undersöks hur biblioteksväsendet idag hanterar 

detta och hur de bör och kan göra det i framtiden. I följande kapitel presenteras 

teorier och metoder vi använt oss av i undersökningen. 

Tidigare forskning 

I det här kapitlet presenteras den tidigare forskning som legat till grund för uppsat-

sen. Mycket av den tidigare forskningen kommer att användas i analysen, för att 

jämföra och stärka argumentationen. Forskningen som berör både bibliotek och AI 

är inte omfattande men det finns ett antal exempel.  

Andrew M. Cox m.fl. har undersökt hur personal vid universitetsbibliotek i 

Storbritannien uppfattar att biblioteken kommer påverkas av införandet av allt mer 

AI.69 Undersökningen visade utmaningar som kommer av att biblioteken lämnas 

utanför utvecklingsprocessen av teknik. De diskuterar etiska frågor och vikten av 

att förstå AI-beslut och kvaliteten på data.70 Cox m.fl. kunde också se att de inter-

vjuade kände en oro för att biblioteksyrket skulle kunna vara hotat genom att AI i 

framtiden kan utföra en del av bibliotekariens arbetsuppgifter.71 De etiska 

aspekterna av hur AI ska användas och föras in i biblioteken diskuteras också av 

OCLC (Online Computer Library Center) som gjort en sammanställning av hur 

forskningen bör gå vidare inom bibliotek och AI, datavetenskap och maskininlär-

ning för att det ska ske etiskt. Bland annat diskuteras bias hos människor som kan 

byggas in i system. Detta är något som skulle kunna motverkas genom en större 

mångfald bland de anställda som arbetar med AI. De nämner också dataset och 

förslag på hur urval av träningsdata bör utformas. De institutioner som har bra, re-

presentativa dataset ska kunna dela med sig av dessa till andra som inte har tillgång 

till lika bra urval.72 

Ansvarsskyldighet, transparens och rättvisa 

I den här uppsatsen undersöks etiska, samhälleliga aspekter av vad som sker när AI 

införs och används. I forskning som berör detta återkommer begreppen ansvars-

skyldighet, transparens och rättvisa.73 Ashar och Cortesi skriver att det är viktigt att 

ställa dessa frågor när man tittar på interaktionen mellan algoritmer och dataset som 

styr AI. Även integritets- och säkerhetsfrågor hos användarna är viktiga att ha i 

 
69 Cox, Pinfield & Rutter (2019), s. 418–435. 
70 Cox, Pinfield & Rutter (2019), s. 418. 
71 Cox, Pinfield & Rutter (2019), s. 427. 
72 Padilla (2019), s. 9–10. 
73 Harvard, Berkman Klein Center, ”Why Inclusion Matters for the Future of Artificial Intelligence” publ. 

2018-02-22 [2021-05-28]; Cath (2018), s. 1–6; Hayes, van de Poel & Steen (2020), s. 533–555. 
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åtanke i utvecklingen av AI.74 En annan etisk fråga handlar om vilka som utvecklar 

AI. Corinne Cath menar att det oftast är teknikföretag från USA som utvecklar AI.75 

Hon anser att det är viktigt att inte bara personer från den amerikanska teknikbran-

schen ska bestämma om hur tekniken borde utformas, utan också att akademiker 

och personer från allmänheten, människor från Europa och det södra halvklotet får 

sin röst hörd.76 

Enligt Yapo och Weiss befinner vi oss just nu i en fas i den tekniska utveckl-

ingen där det är dags att diskutera och formulera riktlinjer för hur algoritmer ska 

hanteras innan politiker kan ta beslut och införa lagar.77 Detta berör alla och inte 

minst biblioteken som verkar för demokratiska värden och en god samhällsutveckl-

ing. 

Orättvisa och bias 

Orättvisa inom AI-systemen kopplas ofta ihop med bias i den tidigare forsk-

ningen.78 När utvecklare inte är medvetna om sina egna bias är risken att de byggs 

in i systemen och tekniken blir snedvriden. Ashar och Cortesi menar att det alltid 

finns en skillnad mellan vad tekniken utlovar och hur det sedan kommer att se ut i 

en komplex verklighet som också skiljer sig åt i olika kontexter.79 Automatiserade 

system kan förvärra strukturella, ekonomiska, sociala och politiska obalanser om 

inte en kritisk reflektion förs under utvecklingen. Tekniken kan därmed bidra till 

att öka orättvisor utifrån exempelvis etnicitet, religion, kön, ålder och socioekono-

misk status.80 

David Beer beskriver hur algoritmer kan användas för att påverka samhället 

och sociala strukturer. Han menar att algoritmisk makt producerar sanningar, delvis 

materiella och delvis diskursiva. Diskurser om algoritmer framställer dem ofta som 

objektiva, vilket de egentligen aldrig är. Det är viktigt att förstå sig på hur algorit-

merna arbetar och undersöka systemen som är skapade utifrån en vision om den 

sociala världen med uttänkta mål som är influerade av kommersiella eller andra 

intressen och agendor.81 

I artikeln “Discriminating Systems: Gender, Race and Power in AI” beskrivs 

att utvecklare ofta är en homogen grupp när det kommer till kön, etnicitet och andra 

aspekter av utvecklarnas identitet. AI som utvecklas av en homogen grupp 

 
74 Harvard, Berkman Klein Center, ”Why Inclusion Matters for the Future of Artificial Intelligence” publ. 

2018-02-22 [2021-05-28]. 
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78 Harvard, Berkman Klein Center, ”Why Inclusion Matters for the Future of Artificial Intelligence” publ. 

2018-02-22 [2021-05-28]; Cath (2018), s. 1–6. 
79 Harvard, Berkman Klein Center, ”Why Inclusion Matters for the Future of Artificial Intelligence” publ. 

2018-02-22 [2021-05-28]. 
80 Harvard, Berkman Klein Center, ”Why Inclusion Matters for the Future of Artificial Intelligence” publ. 

2018-02-22 [2021-05-28]. 
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människor påverkas av deras bias och få perspektiv synliggörs. Diskriminering som 

förekommer på arbetsplatsen riskerar att reproduceras och upprätthållas av den AI 

de utvecklar.82 

West m.fl. föreslår att framtida forskning skulle kunna undersöka kontexten 

genom ett situerat perspektiv och titta på hur det går till när systemen designas. Då 

skulle man undersöka hur samhällets diskriminering märks i data, titta på hur data-

set konstrueras och på hur kulturella normer och stereotyper representeras när data 

skapas. För att hantera dessa bias argumenterar de för att man behöver titta på de 

sociala kontexter där data produceras och hur människor skapar data i sin kontext. 

Många problem med AI kan inte lösas rent tekniskt, det finns ett större övergripande 

problem som behöver uppmärksammas.83 Med detta i åtanke kommer vi att under-

söka bibliotekens roll. 

Det har visat sig att Googles natural language processing-kod, den engelsksprå-

kiga BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), oftare as-

socierar yrket programmer med ord som man eller he än med woman eller her.84 

Svenska språkmodeller bygger på Googles BERT och skulle kunna innehålla lik-

nande bias. 

Kurering av dataset 

Som tidigare nämnts är inget dataset neutralt. Om man exempelvis hämtar tränings-

data från internet (ex. bloggar, sociala medier och Wikipedia) så för den med sig en 

hegemonisk världsbild som förstärker bias och stereotyper. För att inte reproducera 

dessa bias, stereotyper eller andra nedvärderande ord och förhållningssätt behövs 

det kurering och dokumentation av motiven för ens val. Ett sätt är att städa bort eller 

radera data som innehåller dessa faktorer, det medför dock en risk för att helt ute-

sluta vissa minoriteter. Att göra en djupgående analys av kontexten, att tillföra nya 

data och perspektiv och inte bara städa bort är en uppgift för en kurator.85 

Maura Reilly ger exempel på hur kurering kan gå till inom en konstvetenskaplig 

kontext med tanke på utställningar på museum för att motverka bias och hegemo-

niska föreställningar om kanon. Hon nämner tre strategier: revisionism, area studies 

och relational studies: exhibition-as-polylogue. Revisionism handlar här om att re-

videra den tidigare historieskrivningen och inkludera fler kvinnliga och utomeuro-

peiska konstnärer till narrativet, återupptäcka de personer som av olika anledningar 

har blivit uteslutna och bortglömda. Genom area studies skapas helt nya kanon som 

utgår från premisser såsom exempelvis geografi, etnicitet eller kön och kan foku-

sera på och synliggöra konstnärer från olika sammanhang som tidigare har blivit 

marginaliserade. Relational studies intresserar sig för att låta många röster komma 

 
82 West, Whittaker & Crawford (2019), s. 7–10. 
83 West, Whittaker & Crawford (2019), s. 32. 
84 Kurita m.fl. (2019), s. 1. 
85 Bender m.fl. (2021), s. 610–623. 
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till tals samtidigt istället för ett enda perspektiv. Det kan innebära att göra sig fri 

från hierarkier och ställa ut konstverk från olika kontexter och epoker tillsammans 

i en tematisk och ohistorisk utställning.86 Detta förhållningssätt kan också applice-

ras i en kontext där en kurator arbetar med och förhåller sig till data och algoritmer 

i utvecklingen av AI inom bibliotek. 

Forskning med koppling till bibliotek om AI och algoritmer 

I artikeln “Algorithms and Values in Justice and Security” föreslår Hayes m.fl. att 

använda Broussards Human-in-the-loop för att motverka eller synliggöra bias i AI. 

Begränsningar i dataset och hos människorna som skapat AI:n ska då vara transpa-

rent, vilket ger insikt i hur AI:n fungerar och detta kan motverka algoritmisk orätt-

visa.87 I artikeln redogör de sedan för bibliotekens roll i detta. Eftersom bibliotek 

innehåller mängder av information och dataset är deras viktigaste uppgift när det 

kommer till AI och algoritmer att göra materialet tillgängligt och redo för använd-

ning, genom digitalisering. Materialet behöver dock kureras och ses över. Bias fö-

rekommer redan i sammansättningar av samlingar, vilket kräver reflektion och ku-

rering.88 När det kommer till datakurering kan biblioteken få en viktig roll. Padilla 

menar att dataset som skapas av äldre, digitaliserat material såsom dagstidningar 

kan innehålla bias. Detta kan till viss del motverkas genom att fler mindre och mar-

ginaliserade tidningar också tillförs till dataset. Padilla betonar dock att målet inte 

ska vara att helt radera bias från dataset, det som behöver göras är att hantera dem 

och vara medveten om dem under hela utvecklingsprocessen.89 Detta kräver kure-

ring av dataset, vilket kommer att undersökas i den här uppsatsen. 

Leung m.fl. menar att det finns en bild av att ny teknik alltid kommer göra saker 

bättre och kan lösa alla problem, bara vi använder den rätt. Det finns också en tro 

på att datorprogram är objektiva och därför bättre än människor som har fördomar 

och andra bias men datorprogram och AI är skapade i en social kontext och de 

dataset man använder påverkar resultatet av algoritmernas arbete. Genom att se AI 

som objektivt och felfritt är det svårare att få syn på de bias som är inbyggda. Illus-

ionen är att AI gör att vi kan undgå människornas bias men den information som 

dataseten innehåller är det AI sedan reproducerar.90 

Rapporten Machine Learning + Libraries, A Report on the State of the Field 

från Library of Congress har ett avsnitt som berör hantering av bias. Cordell ger i 

rapporten exempel på olika tillämpningar av maskininlärning inom bibliotek. Etiska 

problem såsom hur man bör ställa sig till användares integritet och maskininlär-

ningens miljöpåverkan tas upp och vikten av att vara vaksam över hur man ska 

ställa sig till hanteringen av användardata. Det diskuteras om det är rimligt att 

 
86 Reilly (2018), s. 23–33. 
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använda sig av ansiktsigenkänning inom bibliotek och om informationen kan an-

vändas i kommersiella syften eller inte. Positiva lösningar nämns också i rapporten, 

såsom crowdsourcing och klassifikation.91 Biblioteken har ett pedagogiskt uppdrag 

att utbilda användare och hjälpa dem att bli aktiva agenter i förhållande till växande 

övervakningssystem och algoritmiska orättvisor.92 

En bok som nämns i essä-samlingen Bankdosor, skam och sms-poesi: Essäer 

om bibliotekens arbete med digitalisering är The Age of Surveillance Capitalism: 

The Fight for the Future at the New Frontier of Power vilken handlar om hur tek-

nikföretag samlar in personers användardata och omvandlar dem till handelsvaror. 

Företag såsom Amazon, Facebook och Google kan med användardata förutsäga, 

manipulera och kontrollera människors beteenden och på så sätt optimera sina egna 

ekonomiska vinster.93 

Olsson Dahlquist och Sundin har genom att intervjua familjer undersökt algo-

ritmmedvetenheten hos människor i olika åldrar och vilka förväntningar som finns 

på biblioteken när det kommer till digital kompetens och relationen till MIK. Forsk-

ningsrapporten visar bland annat att källkritik diskuteras i familjerna medan sökkri-

tik, vilket innebär en medvetenhet om hur information når människor, diskuteras 

väldigt lite. I rapporten rekommenderas att bibliotekariers kompetens ska hållas 

uppdaterad och fortsätta utvecklas, så det stämmer när man hävdar att man har kun-

skap om algoritmer och digital källkritik. Samtidigt behöver biblioteken arbeta för 

att människor ska känna till att kunskapen finns, genom att föreläsa och hålla stu-

diecirklar i ämnet. 94 Även Haider och Sundin trycker på vikten av bibliotekens roll 

i att öka kunskapen om algoritmernas logik i hela samhället.95 

Artikeln ”AI och algoritmer för bibliotek och brukare” handlar om Uppsala 

universitetsbiblioteks arbete med AI och nämner också andra högskolebibliotek 

som arbetar med AI. Det konstateras att det finns många outforskade AI-lösningar 

och goda möjligheter till samarbeten mellan högskolebibliotek.96 

Teori 

I denna del av uppsatsen kommer ett antal teoretiska begrepp att definieras. Kapitlet 

handlar om struktureringsteorin och dess centrala teoretiska begrepp som hämtats 

från Anthony Giddens verk The Constitution of Society och The Consequences of 

Modernity. Dessa är de verktyg som tillsammans med den tidigare forskningen 

kommer att användas i analysen av källmaterialet. 

 
91 Cordell (2020) s. 16–20. 
92 Cordell (2020) s. 31. 
93 Forslund (2020), s. 48–57; Zuboff (2019). 
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95 Haider & Sundin (2016), s. 29. 
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I den här uppsatsen används struktureringsteorin för att se på hur människor 

handlar i sociala sammanhang, hur man inom bibliotek förhåller sig till AI och al-

goritmer och hur bibliotekarien i sin roll som informationspedagog eller kurator kan 

leda användare mot en större förståelse. Vi kommer också att se på AI som, vad 

Giddens kallar, ett abstrakt system eller expertsystem. Giddens teori om det mo-

derna samhällets utveckling som en svåröverblickbar och komplex rörelse går att 

applicera på samhällsutvecklingen kring AI, vilket är en del av den fjärde industri-

ella revolutionen där utvecklingen sker snabbt, ofta i skymundan och snart finns 

överallt, även inom biblioteken. Det finns en vikt av att reflektera över och kritiskt 

granska hur detta kommer att påverka människor, hur man kan motverka bias och 

diskriminering och verka för en större transparens och ontologisk trygghet. I upp-

satsen kommer bibliotekariens bidrag till människors bildande av ontologisk trygg-

het undersökas. 

Struktureringsteori 

Den grundläggande domänen för struktureringsteorin är inte att studera det sociala 

individuella subjektet eller någon form av social totalitet, den vill studera sociala 

praktiker som är ordnade i tid och rum. Det som ordnar samhället är mänskliga 

agenters reflexivitet, ett övervakande av det pågående flödet (durée) inom det soci-

ala livet. Det mänskliga handlandet sker i detta flöde, som har ett uppförande i likhet 

med det kognitiva. Denna reflexivitet är endast möjlig i förhållande till en kontinu-

itet av sociala praktiker som är förhållandevis lika över tid och rum.97 

Struktureringsteorin visar på två olika beskrivningar av struktur. Den ena be-

skriver struktur såsom en organiserad samling av regler och hjälpmedel som är ut-

anför tid och rum, som spår av minnen och med subjektets frånvaro. Den andra 

beskriver struktur såsom sociala system som är mänskliga agenters situerade akti-

viteter, reproducerade genom tid och rum. Att analysera strukturen av sociala sy-

stem betyder att studera på vilka sätt dessa system, som är grundade i situerade 

aktörers kunniga aktiviteter och drar nytta av regler och hjälpmedel i en mångfald 

av handlingskontexter, är producerade och reproducerade genom en interaktion. 

Det är inte som en dualism mellan två självständiga fenomen, agent och struktur, 

utan en dualitet. De sociala systemens strukturerade egenskaper är både medium 

och resultatet av de praktiker som de organiserar. Struktur är inte utanför individer, 

som spår av minnen och exemplifierad i sociala praktiker, de är mer interna än ex-

terna. Struktur ska inte endast förstås som tvång utan är samtidigt både tvång och 

möjlighet, det betyder inte att de sociala systemens strukturerade egenskaper i tid 

och rum kan bli okontrollerbara för den individuella aktören.98 Giddens definition 

av struktur kan inte appliceras på teknologi utan att på samma gång se till prakti-

kerna hos sociala aktörer, då förvandlas dualiteten till en dualism. Om 

 
97 Giddens (1984), s. 1–5. 
98 Giddens (1984), s. 25–28. 



 30 

informationsvetenskaplig forskning identifierar sina studier som struktureringsteo-

retiska och endast undersöker tekniken så är det inte struktur på det sätt som Gid-

dens förstår den.99 

Människan som reflexiv agent 

Ett av struktureringsteorins centrala antaganden är att människan är en agent, ett 

reflexivt subjekt med fri vilja som har förmågan att reglera sina handlingar, hon är 

inte en deterministisk maskin. Även om människan inte alltid är medveten och re-

flekterar över sina handlingar och motiv så kan hon ändå oftast ge en teoretisk för-

klaring till handlandet om det efterfrågas, förklaringar som gör människans bete-

ende begripliga men som inte nödvändigtvis alltid behöver vara korrekta. Männi-

skor handlar den mesta av sin tid rutinmässigt utan att reflektera över motiv och 

behov, hon följer istället en viss riktning, en specifik plan eller livsprojekt. 

Giddens diskuterar medvetandet med hjälp av begreppen det omedvetna, det 

praktiskt medvetna och det diskursivt medvetna. Det praktiskt medvetna består av 

minnen och kunskaper som en person dagligen använder sig av i de situationer hon 

hamnar i utan att reflektera över att hon gör det. Det är en tyst kunskap som hjälper 

människan i hur hon ska handla och bete sig i sociala sammanhang, på vilket sätt 

hon ska följa outtalade sociala regler och beteenden. Människans handlingar är inte 

determinerade, hon kan reflektera, påverka sin situation och i stort sätt alltid handla 

annorlunda. En del av människans handlingar har sina motiv grundade i vad Gid-

dens kallar det omedvetna. Det finns hos människan olika viktiga minnen och upp-

levelser från barndomen som hon inte kunnat verbalisera som barn eller minnen 

från traumatiska upplevelser i vuxen ålder. Dessa minnen kan vara svåra att uttrycka 

diskursivt eftersom de är känslomässigt färgade, kroppsliga minnen. Men när män-

niskan i vissa situationer, när det rutinartade beteendet störs, aktivt reflekterar över 

sina handlingar aktiverar hon det diskursivt medvetna, det kan vara tillfällen då hon 

diskuterar och utvärderar sina vardagliga rutiner. Människans vardagliga liv och 

beteende handlar till stor del om att utveckla dessa rutiner och om att skapa en 

känsla av ontologisk trygghet, en känsla av tillit till sin omgivning, känslan av att 

hon kan hantera yttre hot och faror och existentiell ångest.100 Om en person inte 

förstår hur tekniken som hon kommer i kontakt med fungerar, har erfarenheten av 

att hennes användardata används i fel syften och att hennes integritet kränks kan det 

orsaka minskad tillit och leda till en känsla av ontologisk otrygghet. Reflektion, 

kritisk granskning och aktivering av det diskursivt medvetna kan leda till förståelse 

och ontologisk trygghet. Det kan handla om förståelse av AI-teknik och algoritmer. 

 
99 Jones & Karsten (2008), s. 132. 
100 Giddens (1984), s. 1–31; Johansson (2015), s. 422–424. 
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Modernitetens abstrakta system 

Giddens liknar det moderna samhället och dess utveckling vid en Juggernaut, en 

komplex och svårhanterlig maskin som är i ständig rörelse. Den krossar dem som 

står emot den och den väljer ibland oväntade vägar. Den moderna människan kom-

mer aldrig kunna känna sig helt och hållet säker och trygg eftersom vägen hon fär-

das på innehåller stora risker och hinder. Den moderna människan kommer alltid 

att pendla mellan känslor av ontologisk trygghet och existentiell ångest eftersom 

maskinen helt och hållet inte går att styra och kontrollera.101 Samhällsutvecklingen 

med AI och algoritmer inom biblioteken i framtiden kan liknas vid denna komplexa 

maskin på så sätt att den svarta lådan är svårförståelig och att det krävs begräns-

ningar och tydliga riktlinjer för att styra tekniken åt rätt håll för att motverka sned-

vridning och diskriminering. 

Access point, urbäddning och återinbäddning 

Ett annat begrepp som Giddens använder sig av är urbäddning (disembedding). Han 

illustrerar vad han menar med detta begrepp genom exemplet hur vi människor an-

vänder oss av pengar. I bruket av pengar skapas ett avstånd mellan själva utbytet 

av de varor som skulle ha skett om pengarna inte fanns. Pengar fungerar som sym-

boler och möjliggör en förskjutning mellan varor och tjänster som byts, vi behöver 

inte byta faktiska varor, utan det räcker med ett symboliskt värde som kan bytas 

mot andra varor eller tjänster i ett senare skede.102 En urbäddning sker även på lik-

nande sätt i etablerandet av expertsystem. Dessa expertsystem kräver tillit från lek-

män. Människor litar till exempel på att läkare kan hjälpa dem när de är sjuka. Gid-

dens skriver om lekmännens möte med representanter ur expertgruppen eller andra 

som upplevs vara experter. Dessa möten kallar han för access points och det är där 

lekmännen får en bild av om experten kan sin sak eller inte och om experten går att 

lita på. I detta möte sker enligt Giddens en återinbäddning (reembedding) där tillit 

skapas.103 I den här uppsatsen kommer vi visa hur bibliotekarien kan ses som en 

sådan access point i sin roll som informationspedagog. 

Ontologisk trygghet 

Barn lär sig tillit av sina föräldrar och i relationen till dem, detta skapar en ontolo-

gisk trygghet i början av livet. Tilliten till att föräldrar kommer tillbaka när de har 

varit borta och tilliten till deras kärlek är viktig för att skapa ontologisk trygghet.104 

På ett liknande sätt behöver det finnas en förståelse för hur abstrakta system funge-

rar. Har man inte tillräckligt med information om hur de fungerar kan man inte 

känna tillit, hade man haft total överblick hade tillit inte behövts. Vi behöver lita på 

 
101 Giddens (1990), s. 139. 
102 Giddens (1990), s. 21–23. 
103 Giddens (1990), s. 83–92. 
104 Giddens (1990), s. 92–100. 
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andra personer eftersom vi inte har tillgång till all information och vet allt som hän-

der. Tillit behövs eftersom man inte vet hur systemet fungerar.105 

Metod och material 

I det här kapitlet presenteras vilket källmaterial som används i uppsatsens under-

sökning. Vi beskriver hur frågeformulär utformats och varför denna metod valts, 

sedan följer en beskrivning av den innehållsanalys som gjorts och detta följs av en 

diskussion om fördelar och nackdelar med de metoder som använts i undersök-

ningen och till sist går vi igenom de etiska överväganden som gjorts under arbetets 

gång. 

Källmaterial 

Det källmaterial som används i denna uppsats består av nio enkätsvar från utveck-

lare, experter och personer som arbetar med AI på Kungliga biblioteket och inom 

fem universitets- och högskolebibliotek. Sagespersonerna fick tillgång till enkä-

terna genom det webbaserade verktyget Kurt som är utvecklat av MedFarmDoIT 

vid Uppsala universitet. I några av enkätsvaren förekommer länkar till artiklar. 

Dessa artiklar används som källmaterial, då sagespersonen menar att dessa utveck-

lar deras ståndpunkt. 

Metod 

För att besvara forskningsfrågorna och undersöka hur forskningsbibliotek hanterar 

införandet av AI i arbetet idag och hur de kan komma att arbeta med det i framtiden 

användes en kvalitativ metod i form av enkätfrågor som utformades och samman-

ställdes i frågeformulär. Dessa formulär skickades ut till Kungliga biblioteket och 

ett antal högskolebibliotek. Kvalitativ metod är enligt Ahrne och Svensson ett över-

gripande begrepp som kan användas för metoder som bygger på observationer, in-

tervjuer och analys av texter. Det insamlade materialet är då inte insamlat för att 

analyseras kvantitativt med hjälp av statistiska metoder och verktyg.106 Skillnaden 

mellan kvantitativa och kvalitativa enkäter handlar om vad undersökningen svarar 

på för typ av frågor. Statistiska data som talar om en helhetsbild kan ges genom 

enkäter som besvaras av många, där svarsalternativen är fasta. För att undersöka 

hur människor själva tänker om hur de arbetar eller uppför sig är frågor som ger 

möjlighet till reflekterande självständiga svar av större intresse.107 I den här studien 

var målet att undersöka hur medarbetare på biblioteken hanterar och tänker kring 

införandet av algoritmer och AI. Intresset har varit inriktat på bibliotek som arbetar 

 
105 Giddens (1990), s. 33. 
106 Ahrne & Svensson (2009), s. 9. 
107 Trost & Hultåker (2016), s. 17–24. 
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med eller i framtiden kommer arbeta med algoritmer och AI och hur medarbetare 

tänker kring arbetet med dessa system. Därför var öppna frågor med fritextrutor ett 

bra alternativ som genererade kvalitativ data som sedan låg till grund för analysen. 

Utformning av enkäter 

För att utforma enkäterna användes det webbaserade verktyget Kurt som är utveck-

lat av MedFarmDoIT vid Uppsala universitet.108 Genom Kurt skapades webbfor-

mulär som delades med sagespersonerna via en länk. Frågorna utformades både för 

att undersöka sagespersonernas medvetenhet kring de problem som studeras, hur 

de hanterar dem och hur de ser på AI i framtiden och finns bifogade som bilagor i 

uppsatsen. Till en början utformades två enkäter, där frågorna som ställdes basera-

des mycket på vad vi lärt oss av tidigare forskning. Kungliga biblioteket fick frågor 

om AI-tekniken de arbetar med och utvecklar. Uppsala universitetsbibliotek fick 

frågor om hur de arbetar med införandet av AI och hur de ställer sig till att det blir 

allt vanligare. Under arbetets gång och genom att läsa svaren på den sistnämnda 

enkäten fick vi en större förståelse för i vilken omfattning AI används vid högsko-

lebiblioteken. Det visade sig att det inte fanns så många som arbetade specifikt med 

AI och därför var bekväma med att svara på frågorna, de som ändå svarade hade 

svårt att kommentera. Detta fick oss att tänka om och skapa ett nytt formulär där 

frågorna var mer allmänt ställda och där funderingar kring AI och algoritmer, även 

om man inte börjat använda dem på biblioteket, hamnade i större fokus. De flesta 

frågor som ställdes i de tre enkäterna efterfrågade fritextsvar, även om några få var 

envals- eller flervalsfrågor. Denna grad av standardisering passade syftet med en-

käterna, då vi önskade att varje enskild sagesperson reflekterade individuellt över 

sina svar. 

Urval och sagespersoner 

Urvalet Kungliga biblioteket och högskolebibliotek grundade sig på att vi önskade 

att få en bred bild av hur biblioteken i Sverige ställer sig till och arbetar med algo-

ritmer och artificiell intelligens. Det är inte många bibliotek i Sverige som tydligt 

använder sig av AI-teknik medan Kungliga biblioteket har ett unikt forskningslabb 

som bland annat tar hjälp av AI-teknik för att söka i sina stora samlingar. Kontakten 

med sagespersonerna togs först via e-post. Vi började med att kontakta en person 

på Kungliga biblioteket, som vi visste arbetar med AI-utveckling, som gav oss fler 

personer att kontakta. Utfallet blev att två personer från Kungliga biblioteket sva-

rade på enkäten. När vi kontaktade högskolebibliotek började vi med Uppsala uni-

versitetsbibliotek. De skulle fungera som ett exempel på hur AI har börjat användas 

inom högskolebibliotek, även om det inte alltid är tydligt uttalat att artificiell intel-

ligens är inbyggt i systemen.109 Vi visste mer om just Uppsala universitetsbibliotek 

 
108 Kurt, Uppsala universitets webbplats. 
109 Nyberg Åkerström & Andersdotter (2021), s. 28–35. 
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och hade kontakter där, vilket gjorde att vi till en början valde dem. När vi sedan 

utformat en ny enkät kontaktade vi fem andra högskolebibliotek som valdes ut 

slumpvis men med en tanke på geografisk spridning. Vi tillfrågade ansvariga för 

IT, media och katalogisering, vetenskapens kommunikation och digitala tjänster vid 

Södertörns högskolebibliotek, Högskolan i Borås, Umeå universitetsbibliotek, Gö-

teborgs universitetsbibliotek och Lunds universitetsbibliotek. Vi bad dessa personer 

ge oss kontaktuppgifter till fler medarbetare som skulle kunna svara på frågor om 

AI och algoritmer. Resultatet blev att sex personer från fyra av dessa högskolebib-

liotek svarade på enkäten. I uppsatsen benämns sagespersonerna från Kungliga 

biblioteket som sagesperson 1–2 och de från högskolebiblioteken sagesperson 3–9. 

Analysmetod 

Kvalitativ innehållsanalys kan användas för att utforma kategorier som baseras på 

teman som går att urskilja i den analyserade texten och kategorier som baserats på 

teoretiska utgångspunkter.110 Genom att identifiera teman ur den befintliga texten 

sker ett induktivt resonemang. De teman som däremot bygger på teoretisk utgångs-

punkt följer ett deduktivt resonemang.111 En metod som rekommenderas av Ryan 

och Bernard för att skapa teman i kortare texter är att undersöka texten och hitta 

återkommande ämnen och likheter som sedan får ligga till grund för temana. Sedan 

sorteras olika delar av texten in i dessa teman. En djupgående analysmetod som 

hermeneutiken skulle medföra är inte givande, då den typen av analys fungerar 

bättre för att söka efter dolda meningar och metaforer.112 Våra enkätsvar innehåller 

relativt korta texter. Vi baserade våra teman på de enkätsvar vi fått in men också 

med tanke på de begrepp vi ville undersöka med grund i vår teori och tidigare forsk-

ning, som också legat till grund för utformningen av frågorna. Under arbetet såg vi 

att några teman var överflödiga och inte riktigt hjälpte oss att besvara våra fråge-

ställningar, dessa togs bort. 

Diskussion av metod och urval 

Enkäter med stora möjligheter till fritextsvar gav oss svar i en strukturerad form 

men utan lika stora möjligheter att ställa följdfrågor som vid ett semistrukturerat 

intervjusamtal. Genom att använda oss av de digitala frågeformulären hade vi möj-

lighet att fråga fler utan att boka tid med många sagespersoner. Eftersom arbetet 

utfördes under en begränsad tid och på grund av att covid-19-pandemin hindrade 

oss från att hålla fysiska intervjuer med sagespersonerna, så var enkäter en passande 

lösning. Valet av att skapa enkätfrågor istället för att boka in semistrukturerade in-

tervjuer gjordes också med tanke på att enkäten kunde skickas till många. Vi visste 

inte hur många från de bibliotek vi kontaktade som skulle vara intresserade av att 

 
110 Zhang & Wildemuth (2017), s. 319. 
111 Hellspong (2001), s. 160–161. 
112 Ryan & Bernard (2003), s. 94–96, s. 100. 
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svara men ansåg att fler svar skulle vara positivt. Utfallet blev att sju personer från 

högskolebibliotek och två från Kungliga biblioteket svarade. Genom att använda 

verktyget Kurt sammanställdes svaren strukturerat, vilket möjliggjorde en tydlig 

överblick. Även om vi hade tänkt oss att fler svar på enkäterna hade gett oss ett 

rikare material att analysera så är de nio svar vi fick in tillräckliga för att besvara 

uppsatsens frågeställningar. 

Genom att skicka enkätfrågor lät vi sagespersonerna skriva sina svar när det 

passade dem själva. Vid frågeundersökningar, särskilt i fall då intervjuer ses som 

experiment, kan det ibland anses att mer reliabilitet medföljer om svarssituationen 

är så lik som möjligt från intervju till intervju. Alltså att varje svarssituation sker i 

samma rum, vid samma tid på dagen och med så mycket likheter som möjligt.113 I 

den här undersökningen ansågs inte reliabiliteten vara beroende av hur lika fråge-

situationerna utformades. Istället ansågs det att deltagarnas möjlighet att svara på 

enkäten när de själva hade tid skulle ge möjlighet för djupare reflektion där delta-

garna kunde svara när det passade dem. Vi var inte intresserade av statistisk relia-

bilitet, utan att undersöka sagespersonernas tankar om arbetet med AI. 

Analysmetoden att dela upp innehållet i teman och gå djupare in i varje tema 

fungerade bra för att uppnå uppsatsens syfte. Genom att dela upp källmaterialet 

tematiskt kunde vi se mönster och gemensamma drag de i olika svar vi fått in. En 

tematisk analys ger möjlighet att metodiskt gå igenom materialet och att tema för 

tema tolka vad sagespersonerna skrivit. De svar vi fick gav oss till att börja med 

kategorier vilka vi utvecklade teman utifrån. Genom att utforma och använda dessa 

teman kunde vi jämföra likheter och skillnader som delvis förekom i enkätsvar som 

givits på helt olika frågor. Då frågorna delvis överlappade gav våra teman möjlighet 

att mer djupgående söka igenom alla svar efter vad som framkommit inom varje 

tema. I några fall var svaren något korta och inte så utförliga, vilket gjorde att en 

djupare hermeneutisk analys inte hade varit möjlig att genomföra och heller inte 

givit djupare insikt. Vi arbetade hela tiden med att inte övertolka och läsa in mer än 

vad som faktiskt var skrivet av sagespersonerna, samtidigt som en tolkning förstås 

behöver göras för att skapa förståelse. 

Etiska överväganden 

Den här uppsatsen förhåller sig till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer från 

deras rapport God forskningssed.114 Enligt Lindstedt är det fyra huvudkrav som bör 

följas i arbetet med en vetenskaplig undersökning: informationskravet, samtyck-

eskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.115 Eftersom den här uppsat-

sens slutsatser bygger på empiri från ett antal sagespersoners enkätsvar har de fyra 

huvudkraven varit viktiga att följa. Informationskravet innebär skyldigheten att 

 
113 Trost & Hultåker (2016), s. 57–62. 
114 Vetenskapsrådet (2017). 
115 Lindstedt (2019), s. 49. 
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informera alla berörda personer som deltar i undersökningen om villkoren som gäl-

ler och syftet med uppsatsen. Detta gjordes genom e-post i samband med att enkä-

terna skickades ut till sagespersonerna. Samtyckeskravet innebär att de som deltar i 

undersökningen själva har rätt att bestämma över sin medverkan, såsom på vilka 

villkor de ska medverka och hur lång tid undersökningen ska ta. Sagespersonerna 

som svarade och skickade in enkäten gav samtidigt detta samtycke. Enligt konfi-

dentialitetskravet ska alla personuppgifter från medverkande i en undersökning be-

handlas konfidentiellt och obehöriga ska inte komma åt uppgifterna. I uppsatsen har 

därför sagespersonerna avidentifierats för att de ska bli anonyma och inga person-

uppgifter har på något sätt förts vidare eller publicerats. Nyttjandekravet handlar 

om att inte använda de insamlade uppgifterna till något annat än undersökningens 

syfte. Under undersökningens gång har inga insamlade uppgifter används på något 

annat sätt än att besvara forskningsfrågorna.116 

I den e-post där sagespersonerna kontaktades tillades att inga obehöriga kom-

mer ha tillgång till data från frågeformuläret, att alla personliga data kommer att 

anonymiseras och att man genom att svara på enkäten godkänner att svaren kan 

komma att användas i uppsatsen och bli publicerade genom Uppsala universitets-

biblioteks plattform för digital publicering, DiVA. I den här uppsatsen krävs det 

inte att läsaren känner till vilken person som svarat vad, så vi utesluter alla person-

uppgifter och uppger endast om personen arbetar på högskolebibliotek eller Kung-

liga biblioteket. 

 
116 Lindstedt (2019), s. 49–56. 
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Undersökning och analys 

I det här avsnittet analyseras svaren vi fått in genom enkäterna. Analysen är uppde-

lad i teman som har utarbetats utifrån tidigare forskning och uppsatsens teori i för-

hållande till källmaterialet. De teman som valts ut är: 

• Bias 

• Transparens 

• Integritet 

• Kurering 

• AI-litteracitet och MIK 

Bias 

Utifrån forskningsfrågorna har vi bland annat undersökt hur biblioteken hanterar 

utmaningar med bias i dataset och algoritmisk bias. Som vi har sett från den tidigare 

forskningen så är bias ofrånkomligt i ett AI-system som ska ersätta vad som tidigare 

krävt mänsklig tolkning. Sagesperson 1 uttrycker en medvetenhet om att bias och 

snedvridning existerar i dataset och därigenom de modeller som utvecklas och att 

information är påverkat av kontexten: 

Snedvridning i vår data speglas i våra modeller. Det finns en risk, särskilt i applikationsfasen, 
att de mest typiska fallen blir reproducerade men att de ovanligare fallen osynliggörs. 

Utvecklare av svenska språkmodeller som har svarat på enkäten visar att de ser 

problem som kan uppstå med bias. Utöver svar på enkäten hänvisar de till en artikel 

som menar att man inte bör förlita sig på att språkmodeller är bra bara för att de är 

tränade på stora mängder data. I artikeln skriver Bender m.fl. att data som hämtas 

från internet till exempel kan föra med sig en hegemonisk världsbild som förstärker 

bias och stereotyper som förekommer på internet. Grova, nedsättande termer som 

används och diskriminerande förhållningssätt kan kränka minoritetsgrupper. Dessa 

termer och stereotyper reproduceras även genom att personer tar del av och använ-

der språkmodeller eller genom att samma termer och stereotyper inkorporeras i nya 

språkmodeller. Personer som inte tidigare gjort det kan påverkas till att börja an-

vända stereotyper och de som redan använder dem uppmuntras till att fortsätta med 

ett diskriminerande och kränkande beteende genom att det repeteras för dem. Det 



 38 

är därför viktigt att också arbeta med kurering och dokumentation av språkmo-

dellers träningsdata. Utan dokumentation kan man inte undersöka hur data påverkar 

den output systemen kan ge.117 Enligt sagesperson 2 är Kungliga biblioteket noga 

med att dokumentera vilka träningsdata som valts ut och varför: 

Frågor om representativitet och bias är viktiga för oss och påverkar hur vi tänker och jobbar 
med att utveckla exv. nya språkmodeller för det svenska språket. Eftersom vi har tillgång till 
hela KBs samlingar med ett brett urval olika texter från olika sociala domän ser vi det som en 
viktig del av vår uppgift på labbet att ta fram modeller och verktyg som är mer representativa 
än de som tagits fram av aktörer i den privata sektorn (som tvingas använda snävare data samt 
kanske inte reflektera i lika hög grad kring sådana frågor). Denna fråga om data representativi-
tet och transparens är både något som vi utforskar empiriskt på labbet samt lyfter på en mer 
teoretisk plan i våra publikationer. 

Som ett statligt finansierat bibliotek och med stora samlingar som kan bidra till 

dataset har de en större möjlighet att motverka de negativa aspekterna som bias 

orsakar. Den privata sektorn har dels inte tillgång till lika stora datamängder där ett 

urval kan göras och de har dessutom oftast ett vinstintresse som primär drivkraft, 

vilket gör att de oftast inte prioriterar dessa frågor i samma utsträckning som en 

statlig myndighet bör göra. Genom en kontinuerlig diskussion om vilka potentiella 

bias och fördomar som reproduceras har biblioteket utvecklat en metod som gör att 

det går att minska de negativa konsekvenserna som språkmodellerna skulle kunna 

medföra. 

Tidigare forskning visar att utvecklares bias ofta omedvetet reproduceras in i 

tekniken och skapar bias i slutprodukten så att vissa människors perspektiv blir 

osynliggjorda. Att öka mångfalden på arbetsplatser som utvecklar AI och synlig-

göra maktstrukturer underlättar arbetet med bias.118 Det behöver föras en kritisk 

reflektion under utvecklingen av AI-system så att inte strukturella, ekonomiska, so-

ciala och politiska obalanser i samhället förvärras.119 Sagespersoner 1 och 2 visar 

en medvetenhet om att personalgruppens utformning och representation spelar roll 

för resultatet av arbetet, att olika bakgrund, ålder, etnicitet och kön är positivt för 

att det skapar mindre likriktade åsikter och fler diskussioner uppstår. Så här skriver 

sagesperson 1: 

Vi har rekryterat på kompetens, men vi ser tydligt att vi inte når vår målsättning om vi skulle 
begränsa oss till exv personer m svensk bakgrund. Genom att vi har olika bakgrund är det en 
massa saker som inte är självklart och det är bra. 

Sagespersonen skriver att allt inte är självklart när medarbetargruppen har en mång-

fald av bakgrunder hos medarbetarna. Vi tolkar detta som att frågor om hur olika 

arbetsuppgifter kan utföras skulle kunna uppstå när något inte är självklart för en 

 
117 Bender m.fl. (2021), s. 610–623. 
118 Padilla (2019), s. 9–10. 
119 Harvard, Berkman Klein Center, ”Why Inclusion Matters for the Future of Artificial Intelligence” publ. 

2018-02-22 [2021-05-28]. 
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person, vilket kan leda till diskussion och ge fler insikter. Även de källor som an-

vänds av dataset kan vinna på att vara av olika karaktär. Enligt sagesperson 1 efter-

strävas en bred representation av svenska källor till egna grundtränade dataset. Sa-

gesperson 2 beskriver deras hantering av bias i dataset: 

Vi är källkritiska i våra val och övervägande av data för modeller samt är mycket medvetna om 
att det finns stora skillnader vad gäller de normer fördomar som finns i SOU:erna kontra det 
man skulle kunna skrapa från exv. Flashback. Samtidigt så förstår vi att all data har så att säga 
ett eget perspektiv - med normer och fördomar - så det går inte att få fram modeller som är 
biasfria. Vi tycker det är viktigt att vara så transparent som möjligt vid urval av tränings-
material, vid dokumentering av vilka data som valts ut att använda och varför samt vid utvär-
dering. Potentiella bias och fördomar som reproduceras i modellerna borde lyftas och diskute-
ras så att de kan motverkas downstream […] 

Här visar sagespersonen stor medvetenhet om att kontexten är av betydelse. Text-

material som ska användas som träningsdata skapas alltid i en kontext och den kon-

textens normer och fördomar kommer att reproduceras. Det spelar roll för den bias 

som byggs in i systemen och den output ett system kan ge. Sagespersonens medve-

tenhet och källkritik i dessa fall motverkar snedvridning och att oönskade fördomar 

reproduceras. Bias uppmärksammas på ett annat sätt av sagesperson 3 som arbetat 

med OCR-läsning. Personen ser kolonialismens spår i sitt arbete när vissa perspek-

tiv blir osynliggjorda: 

[...] vilka språk och alfabet finns det tillgänglig teknik för? Detta påverkar ju också vilket forsk-
ningsmaterial som görs tillgängligt i textformat, och därmed även vilken forskning som görs. 

Sagesperson 5 visar också en medvetenhet om att information inte är neutral eller 

skapad i ett vakuum: 

All användningsinformation vi kan ta fram är ju påverkad av vilka våra användare är och den 
kontext där de agerat. Om det skulle gå att använda den ändå beror förstås på tillämpningen. 

Tillvägagångssätt för att bemöta problemet med bias skiljer sig åt inom olika forsk-

ningsbibliotek. För de sagespersoner som utvecklar dataset, som är systemvetare 

och dagligen arbetar med tekniken finns en stor medvetenhet och förståelse för pro-

blemet medan medvetenheten hos de sagespersoner som använder sig av AI-drivna 

system som verktyg på biblioteken är lägre, några av dem verkar inte alls ha reflek-

terat över problemet. Enkätsvaren visar dock att bibliotekarier som arbetar med data 

literacy eller MIK till viss del undervisar studenter och forskare om bias. 

Transparens 

Enligt flera etiska riktlinjer som nämnts i den tidigare forskningen återkommer 

transparens som en viktig aspekt i mötet med AI-tekniken. Det handlar dels om att 



 40 

det inte finns tillräcklig insyn i utvecklingsprocessen och att själva tekniken upplevs 

som svår att förstå. Det är en komplex teknik som kan liknas vid en svart låda där 

information förs in och ny information kommer ut. Inte ens utvecklare och experter 

vet alla gånger hur processerna går till när AI-drivna system arbetar och hur algo-

ritmerna kommer fram till sina resultat. Det människor ser är ofta vad de ger som 

input och sedan endast en output. Brist på transparens kan i sin tur skapa brist på 

tillit till systemen. Bristande information om hur användardata används, hur mjuk-

varor som används fungerar och hur algoritmer är programmerade kan skapa en 

osäkerhet och en maktlöshet som kommer av att tekniken upplevs som okontroller-

bar. Utifrån uppsatsens syfte, att undersöka hur forskningsbiblioteken hanterar in-

förandet av AI och hur de etiskt kan arbeta med AI i framtiden, har vi undersökt 

hur biblioteken arbetar för att bli mer transparenta gentemot sina användare. Med 

grund i Giddens struktureringsteori om expertsystem ser vi att transparens kan vara 

en viktig del av att skapa trygghet. När människor tvingas lita på expertsystem som 

de inte kan förstå sig på och som inte gjorts transparenta, skapas osäkerhet. 

Vår undersökning visar att Kungliga biblioteket som utvecklar AI-teknik, 

språkmodeller och dataset inom bibliotek har flera sätt att dela information om sitt 

arbete och på det sättet göra sina system transparenta. De delar exempelvis öppen 

källkod, vetenskapliga artiklar om arbetet och förklaringar på sin webbsida, Github 

och Huggingface. Dataskyddsförordningen och upphovsrätten begränsar dock möj-

ligheten till transparens i vissa fall. Dessa åtgärder visar att transparens verkar vara 

viktigt och i stort fokus hos Kungliga biblioteket. 

Sagespersoner från högskolebiblioteken hade olika uppfattningar om hur vik-

tigt det är att informera användare om hur AI-tekniken fungerar. Det fanns de som 

såg det som en självklarhet medan andra inte tyckte det var deras uppgift. Sages-

person 5 menar att: 

[...] det är en del av professionen att hjälpa användarna att förstå och bedöma både de system 
vi erbjuder och system som användarna kan stöta på i övrigt. 

Enligt sagesperson 4 finns det inget behov av att informera om hur de egna syste-

men fungerar i dagsläget eftersom det används i sådan liten skala och internt på 

deras bibliotek att användare inte berörs. Om användare inte är i kontakt med sy-

stemen ser man inte nödvändigheten med att vara transparent inför dem. Sagesper-

son 5 beskriver arbete med transparens på sitt bibliotek: 

Många av våra system är mer eller mindre booleska i fråga om söklogik och dylikt, och då är 
det som behövs främst transparens om vilken data som finns i systemet. När det gäller rele-
vansrankade söksystem är det förstås mer otydligt hur resultatet byggs upp. Där har vi förstås 
viss information men kan aldrig tala om exakt hur ett viss resultat uppstår. I huvudsak arbetar 
vi där istället med att utbilda om de verktyg man kan använda för att precisera sökningen. Med 
AI-baserade system skulle vi förmodligen behöva utöka med utbildning kring styrkorna och 
svagheterna med sådana. 
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Att svaren varierar mellan sagespersonerna kan bero på hur de tolkar sitt uppdrag 

inom MIK men också hur de uppfattar frågan. Att vara transparent med egna system 

är en sak och att inom MIK undervisa om AI kan tänkas vara något annat. När det 

kommer till transparens skulle bibliotekens uppdrag kunna innebära att informera 

användare om hur den egna tekniken fungerar och på så sätt vara transparent. 

Kanske är det inte något som diskuteras så ofta inom vissa bibliotek, eftersom tek-

niken inte börjat implementeras i så hög grad på alla platser. För att öka förståelsen 

hos medarbetare av hur AI-tekniken fungerar har flera bibliotek börjat använda sig 

av den webbaserade kursen Elements of AI vilken ger grundläggande information 

om artificiell intelligens och algoritmer. 

Flera andra sagespersoner menar att de inte har något sätt att göra sina system 

transparenta för användare men menar att det i framtiden troligtvis kommer att bli 

viktigt att förstå varför och hur algoritmerna arbetar. Sagesperson 4 förväntar sig 

att det blir en utmaning i framtiden att vara transparenta när det kommer till algo-

ritmer som gör urval och liknande: 

[…] dyka upp en del frågor som går åt mer politiska håll, vilka böcker som ska synas och köpas 
in, osv. Om algoritmer kommer med sådana förslag vill man nog kunna svara på varför dessa 
kommer. 

När det kommer till mer politiska frågor där algoritmer ger förslag ser den här sa-

gespersonen alltså att transparens kommer vara av större vikt. I den tidigare forsk-

ningen menar Hayes, van de Poel & Steen att det är viktigt att vara transparent med 

vilka begränsningar som finns i dataset, vilka som har utvecklat tekniken och vad 

som motiverar dem.120 Just när det kommer till politiska frågor och bias som byggs 

in i system är transparens av stor vikt. Bara att bestämma vad som ska uteslutas och 

inte är delvis en politisk fråga eftersom biblioteken inte får detaljstyras av politiker, 

samtidigt som politiska påtryckningar idag kan förekomma. Om urval styrs av al-

goritmer är det viktigt att medvetandegöra vilka politiska agendor som legat till 

grund för de algoritmer som tar beslut eller kommer med förslag. Transparens i 

träningsdata och på vilket sätt systemen fungerar skulle kunna bidra till tillit och 

förståelse där agendor som funnits med i utvecklingen kan upptäckas av den som 

intresserar sig. Genom att vara transparent är utvecklare ärliga och de bias som fak-

tiskt finns med i dataset eller arbetsgrupper är möjliga att upptäcka för en utomstå-

ende. 

Undersökningen har här visat att arbetet med transparens ser ut att variera. 

Kungliga biblioteket arbetar med att vara så transparenta som möjligt. De publicerar 

artiklar om sitt arbete och lägger ut sina språkmodeller som öppen källkod på inter-

net. De sagespersoner från högskolebibliotek vi varit i kontakt med ser inte behovet 

av att vara transparenta. Det skulle kunna bero på att de AI-drivna systemen inte 

används i så stor utsträckning inom biblioteken än och att transparens därmed inte 

 
120 Hayes, van de Poel & Steen (2020), s. 533–555. 
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kommit på tal. En sagesperson ser dock att det kommer kunna bli relevant i framti-

den. 

Integritet 

Rekommendationssystem som ger förslag på vad människor troligtvis kommer 

gilla, vilja se eller behöva baserat på användardata möjliggör riktad marknadsföring 

i den kommersiella sektorn. Aktörer samlar idag in, säljer och använder data om 

webbplatsers användare, som bland annat kan användas för att för att visa riktade 

annonser eller rekommendera musik eller videor åt specifika webbanvändare, till 

exempel i syfte att hålla kvar användare längre tid på webbsidan. I teorin skulle 

rekommendationer också kunna vara till nytta för bibliotek som har stora samlingar 

som skulle kunna marknadsföras mer. Ett rekommendationssystem skulle kunna 

utnyttjas för att marknadsföra specifika medier åt enskilda användare i syfte att få 

användare att använda biblioteket i större utsträckning eller liknande men etiska 

aspekter som rör användarens integritet gör detta troligtvis svårt att utföra. För upp-

satsen var det ändå av intresse att undersöka hur sagespersonerna tänkte om detta, 

om de tyckte det skulle kunna vara relevant för biblioteket och hur de i så fall såg 

på problemet med sekretess och sparandet av användaruppgifter. I enkäten som 

skickades till högskolebibliotek ställde vi en fråga för att undersöka hur de resone-

rade kring detta: 

Kommersiella aktörer använder användardata för riktad marknadsföring och rekommendat-
ionssystem som drivs av AI. Hur ser du på att i framtiden inom biblioteket använda riktad 
marknadsföring eller rekommendationer till enskilda användare? 

Svaren vi fick in visade att en stor del av sagespersonerna var tveksamma till denna 

typ av rekommendationer och marknadsföring. Sagesperson 4 ifrågasatte om det 

verkligen skulle vara relevant för dem att marknadsföra sig på det sättet medan sa-

gesperson 6 spekulerade kring att kunna skicka rekommendationer till utvalda mål-

grupper: 

Vi skickar idag påminnnelser [sic] till våra användare om försenade lån, reservationer mm. 
Dessa skulle kunna berikas med relevant information för utvalda målgrupper. Till exempel tips 
på nya böcker inom det ämne låntagaren forskar inom, eller tjänster som vi tillhandahåller som 
riktar sig till användarens målgrupp. 

Det skulle alltså kunna finnas relevans i att rekommendera medier åt användare och 

det skulle kunna göras i samband med andra utskick som ändå görs. Sagesperson 6 

ovan, tar dock upp större målgrupper och går inte in på rekommendationer som 

utformas personligt efter användaren. De här idéerna väcker frågor om vad ett re-

kommendationssystem skulle kunna göra för högskolebiblioteket. Även om det är 

omöjligt att få till detta lagligt och etiskt kan vi spekulera i om det skulle vara 
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relevant eller inte. Åsikterna om nyttan med rekommendationssystem gick isär 

bland sagespersonerna. Så här skriver sagesperson 4: 

Jag är osäker på om det är relevant för oss att marknadsföra oss eller vårt bestånd på det sättet. 
Framförallt är vi en service till studenter och forskare, och vi är styrda av våra kurslitteraturlis-
tor som kommer från akademin. Det är möjligt att marknadsföring/ rekommendationer är mer 
relevant inom någon annan del av högskolan, t.ex. för att få fler studenter, osv. 

Den här personen ser inte nyttan med att marknadsföra sig. Den största delen av 

högskolebibliotekens användare är studenter och forskare. Sagespersonen ser det 

som att de är en service för dessa, som inte behöver marknadsföras utan bara finns 

där, redo för sina användare. Att låta algoritmer arbeta för att skapa rekommendat-

ioner åt individer med hjälp av deras användardata kommer också som tidigare 

nämnts vara svårt att genomföra lagligt och etiskt, så här svarar sagesperson 5: 

Kort sagt är det mycket svårt att tänka sig att det går att genomföra sådant på ett lagligt och 
etiskt rimligt sätt, åtminstone inte på bibliotek som drivs av myndigheter. GDPR påverkar möj-
ligheterna att samla in data godtyckligt, och även på ett etiskt plan är det svårt att motivera att 
spara den typ av uppgifter om användare och användarbeteenden som sådan personalisering 
skulle kräva. 

Den här personen nämner både de etiska och lagliga aspekterna som hindrar biblio-

tek att spara data som skulle kunna användas i rekommendationssystem. Data om 

användare sparas endast i tydliga syften och inte för att personanpassa ett rekom-

mendationssystem. 

Till sagespersoner 1–3 ställdes frågan om de nu sparar användardata och om de 

kan tänka sig att använda rekommendationssystem i framtiden. Sagesperson 3 sva-

rade: 

Om det sparas idag är det via tredjepartssystem. Det finns lagstiftning som begränsar hur all-
männa bibliotek får spara och dela data. Jag antar och hoppas att vi följer den. 

Sagesperson 3 skriver att tredjepartssystem som biblioteket använder möjligtvis 

sparar användardata. Detta visar en medvetenhet om ett problem som IFLA också 

nämner i sin rapport. När bibliotek använder externa system har de inte kontroll 

över hur användardata sparas och hur den används. IFLA uttrycker vikten av att 

biblioteken bör vara medvetna om detta och välja system noga med tanke på an-

vändares integritet. Eftersom det kan vara svårt att förstå hur användardata används 

bör biblioteken ta ansvar för att de tredjepartssystem som används inte är otydliga 

för användaren.121 Sagespersonen nämner också kort att det finns lagar om hur man 

ska spara och dela data, som begränsar möjligheter till detta. Även sagesperson 2 

kommer in på lagligheten i att spara data, även om personen inte arbetar med det: 

 
121 IFLA (2020), s. 11. 
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[Sagespersonens avdelning] jobbar explorativt med AI-frågor så är vi inte direkt kopplade till 
sådana driftsfrågor om hur verksamhet i stort hanterar sådant som användardata. Så jag kan inte 
själv svara på detta på något vettigt sätt, utan jag skulle bara gissa hur jag tror att det sköts 
utifrån GDPR osv. 

Lagstiftning som GDPR (dataskyddsförordningen) hindrar biblioteken från att 

spara och använda data om användare. Sagesperson 2 som arbetar med AI arbetar 

inte med denna typ av AI, både eftersom de inte har den typen på Kungliga biblio-

teket och för att det inte skulle ligga under personens avdelning om det fanns. Sa-

gespersoner från flera forskningsbibliotek tog alltså upp GDPR som ett hinder mot 

att spara användardata. En menade att det också kan anses vara oetiskt att spara data 

om användare och deras beteenden. 

Med tanke på de svar vi fått in kan vi tillägga att sekretesslagen också skulle 

kunna vara ett hinder. Offentlighets- och sekretesslagen kap 40, 3§ (2009:400) sä-

ger att: 

Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation 
eller annan form av beställning och för uppgift om en enskilds användning av informationstek-
nik, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon 
närstående lider men. 

Användardata som berör lån, reservationer och användning av informationsteknik 

ska bara sparas under sekretess. Frågan är om ett systems användning av dessa upp-

gifter för att skapa personliga rekommendationer skulle röja dessa data. Tidigare 

lån och reservationer skulle troligtvis vara bra data som skulle kunna ligga till grund 

för personliga rekommendationer. Möjligtvis skulle den typen av hantering bryta 

mot sekretesslagen, då uppgifter om tidigare lån ska ligga under sekretess men sam-

tidigt kan man argumentera för att det stannar inom systemet om det endast behand-

las av ett AI-drivet system. 

Vi har sett att användarintegriteten är viktig för våra sagespersoner, både av 

etiska och lagliga skäl. Rekommendationssystem skulle vara svåra att realisera 

etiskt och nyttan de skulle ha för forskningsbiblioteken kan ifrågasättas. 

Kurering 

I undersökningen har vi även undersökt hur biblioteken på olika sätt arbetar med 

kurering eftersom det är en metod som kan användas för att motverka bias i dataset. 

Ett av de bibliotek som vi har varit kontakt med har planer på att utföra ett projekt 

inom textigenkänning av handskrifter (HTR). Sagesperson 9 skriver: 

Vårt bibliotek ska inom kort genomföra ett pilotprojekt med textigenkänning av handskrift 
(HTR). Inom ramen för det projektet kommer vi att använda en HTR-modell, som bygger på 
AI-teknik. Eventuellt kommer det då att bli aktuellt att träna upp modellen, så att den bättre kan 
tolka vårt material. 
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Denna typ av modeller tränas med hjälp av stora mängder data i form av material 

som redan tolkats och transkriberats av människor. Den mänskliga tolkningen i trä-

ningsdatan ligger sedan till grund för vad modellen kan lära sig att tolka och hur 

den kommer kunna klara det. 

System för klassificering av litteratur är ett annat exempel där AI kan användas 

i bibliotek. Enligt sagesperson 5 arbetar deras bibliotek med AI som verktyg inom 

klassificering: 

Vi har arbetat en del med att ta fram träningsdata för ett av våra system där vissa texter ska 
klassificeras i kurslitteraturlistor. Utifrån den datan har en modell byggts som kan gissa om 
texten i kurslitteraturlistan är en bok eller inte. Tanken är att låta användarna (bibliotekarierna, 
i det här fallet) själva gör korrigeringar, vilka vi sedan kan använda för att förändra tränings-
data. 

Här blir bibliotekariernas roll att kontrollera och kurera data som sedan används för 

att träna systemet. Bibliotekarierna kommer då kontrollera och korrigera data som 

kommer som output från en modell, sedan kan den användas som träningsdata. Att 

ändra så att data inte är felaktig är en del av kureringen, då fel inte ska byggas in i 

systemen. Datan behöver göras i ordning och städas. 

Kungliga biblioteket arbetar med projekt som utvecklar språkmodeller som 

bygger på Googles BERT, ett neuralt nätverk som tränats på data från en mängd 

olika källor. Sagesperson 2: 

[...] Vi tycker det är viktigt att vara så transparent som möjligt vid urval av träningsmaterial, 
vid dokumentering av vilka data som valts ut att använda och varför samt vid utvärdering. 
Potentiella bias och fördomar som reproduceras i modellerna borde lyftas och diskuteras så att 
de kan motverkas downstream [...] 

Genom dokumentering av urvalsprocessen, vilket är en del av datakureringen, kan 

metoder för kurering förbättras och ses över. När man upptäcker att bias och fördo-

mar reproduceras av modellerna kan man gå tillbaks till den dokumenterade kure-

ringsprocessen och motverka att det fortsätter ske i framtiden. Sagespersonen hän-

visar också till en artikel som uttrycker vikten av att inte bara rensa ut specifika ord 

i kureringsarbetet, utan även medvetet tillföra data i dataset. Tanken är att när man 

försöker filtrera bort enstaka kränkande och oanständiga ord ur dataset och språk-

modeller i syfte att minska bias och diskriminering kan det få motsatta konsekven-

ser för marginaliserade grupper. Ord som filtreras bort kan i olika kontexter ha olika 

betydelse. Samma typ av ord kan beskriva minoriteter på både negativa och positiva 

sätt. Det finns en risk att man också filtrerar bort diskurser om marginaliserade 

grupper helt och hållet. Istället bör praktiker som inkluderar underrepresenterade 

personer i samhället utvecklas.122 En kurator behöver göra en djup analys av kon-

texten och samhället för att kunna motverka bias, diskriminering av underrepresen-

terade sociala perspektiv, stereotyper och hegemoniska världsbilder. Det räcker inte 

 
122 Bender m.fl. (2021), s. 613–614. 
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att ta bort enskilda ord som kan anses stötande, då det kan motverka syftet. Biblio-

tekarier som informationsexperter och med mycket data i sina samlingar skulle 

kunna arbeta med att kurera data för att träna etisk AI. 

AI-litteracitet och MIK 

Medie- och informationskunnighet handlar till stor del om förståelse för digital in-

formation och att kritiskt kunna granska och använda digitala resurser. AI har en 

allt större roll inom informationstekniken och därför anses AI-litteracitet vara en 

viktig del av MIK och bibliotekets arbete.123 I den här uppsatsen är just AI-

litteracitet av intresse. Biblioteken arbetar ibland redan med vad de kallar data lite-

racy eller medie- och informationskunnighet. I enkäterna ställde vi frågor om hur 

de arbetar med att utbilda inom AI och om de ser detta som sitt ansvar. 

I frågeformuläret låg frågan om ansvaret att utbilda användare inom AI och 

algoritmer under rubriken Framtiden efter några allmänna frågor om hur de uppfat-

tar att biblioteken och bibliotekarierollens framtid kommer se ut med mer AI. Möj-

ligtvis påverkade placeringen av frågan de svar vi fick in. Till exempel svarade 

sagesperson 4: 

Nej, inte i det system vi för närvarande utvecklar. Det har så pass liten påverkan på systemet i 
allmänhet, i en liten användargrupp (internt), och svaren som ges kan nog inte skapa så många 
kontroversiella diskussioner. 

Det här svaret visar att denna sagesperson inte uppfattat att frågan var ställd med 

tanke på AI i allmänhet och inte riktad mot bibliotekets egna system. Vi kan därmed 

inte räkna med att de övriga två som enbart svarat nej på denna fråga uppfattat vad 

frågan syftat på. 

Sagesperson 9 svarade: 

Ja, det är en del av professionen att hjälpa användarna att förstå och bedöma både de system vi 
erbjuder och system som användarna kan stöta på i övrigt. 

Detta svar visar att personen uppfattar arbetet med att utbilda användare inom in-

formationsteknik som en del av professionen. Personen bortgår från AI specifikt 

men de system som nämns skulle delvis kunna drivas av AI och algoritmer. Som 

uppsatsens bakgrund visar håller högskolebiblioteken utbildningar inom MIK.124 

Sagesperson 3 bekräftar detta: 

Jag undervisar studenter och forskare om data literacy där detta tas upp. 

 
123 Biblioteksbladet, ”Experten: Biblioteken måste bli bättre på AI”, publ. 2019-01-25 [2021-04-29]; Loutfi 

(2020), s. 87–111. 
124 Floridi m.fl. (2020), s. 1771–1796; Sundin & Rivano Eckerdal (2014), s. 18–19. 
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På frågan om vilka förändringar den svarande tror kommer ske i professionen när 

AI införs, svarade sagesperson 5: 

Jag tror att bibliotekarieprofessionen kommer att fortsätta den förskjutning som redan pågår, 
från katalogisering och tillhandahållandet av informationsresurser, mot specialistkompetens i 
källkritik och inom användning både egna och externa söktjänster. [...] 

Specialistkompetens inom källkritik är en del av bibliotekens roll i förhållande till 

MIK. Sagesperson 5 kommer här in på vad Olsson Dahlquist och Sundin kallar 

sökkritik, vilket innefattar kunskap om algoritmer som ligger bakom vilka sökträf-

far som visas i söktjänster.125 I linje med vad vi har sett att tidigare forskning lagt 

stor vikt vid tror sagesperson 5 att bibliotekarieprofessionens specialistkunskap 

inom källkritik delvis kommer röra sig mer mot sökkritik och därmed algoritmisk 

litteracitet. AI är en del av de sökmotorer som styrs av algoritmer och kunskap om 

AI kommer vara en del av den kompetens som här diskuteras. Källkritik handlar 

om varifrån information kommer och i dagens digitala informationshantering är 

sökkritik en viktig del av källkritiken, då mycket av den kunskap vi inhämtar kom-

mer till oss genom sökningar på webbsidor. 

 
125 Olsson Dahlquist & Sundin (2020), s. 19–20. 
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Slutdiskussion 

Den här uppsatsens syfte är att undersöka hur forskningsbiblioteken möter utma-

ningar med AI idag och hur de kan arbeta för att möta etiska utmaningar i samband 

med att AI införs. Vi undersöker också forskningsbibliotekens roll i människors 

förståelse för AI och har tittat på etiska riktlinjer som berör AI. I det här kapitlet 

kommer vi utifrån analysen i förhållande till teorin och tidigare forskning diskutera 

hur vi kan besvara uppsatsens forskningsfrågor: 

• Hur hanterar forskningsbibliotek i Sverige etiska utmaningar som uppstår 

vid införandet av AI? 

• Hur bör biblioteken etiskt hantera införandet av AI-system inom biblio-

teken? 

• Hur kan biblioteken arbeta med AI som fenomen som behöver förstås av 

användare? 

De flesta högskolebiblioteken i Sverige har något system som drivs av AI eller nå-

got projekt som kommer att göra det i framtiden. Analysen visar dock att AI och 

algoritmer börjat användas i väldigt liten skala. Flera sagespersoner verkade inte ha 

reflekterat så mycket kring frågor om bias och transparens kopplat till AI. När det 

kom till integritetsfrågor visade de medvetenhet om svårigheten att lagligt och etiskt 

lagra personuppgifter för att AI-drivna system ska kunna ge personliga rekommen-

dationer åt användare. Kungliga biblioteket utvecklar AI och de som arbetar med 

detta visar en stor medvetenhet om bias och transparens kopplat till systemen. 

Några av svaren från Kungliga biblioteket tyder på att de snarare hanterar och för-

söker vara medvetna om bias än att försöka eliminera det i sina språkmodeller. 

Samtidigt sker kurering av dataset. I enkäten gav en sagesperson exemplet att de 

exkluderar tydligt rasistiska texter från sin träningsdata. 

Ontologisk trygghet och tillit 

Giddens liknar det moderna samhällets utveckling vid en Juggernaut, en okontrol-

lerbar maskin. Dagens AI-utveckling går snabbt framåt och tekniken kan upplevas 

som komplex och svårförståelig. AI-utvecklingen kan upplevas lika svårkontrolle-

rad som en Juggernaut. Att försöka styra över utvecklingen av AI genom lagar och 

regler är svårt, eftersom det finns många olika typer av AI och det används i många 

olika fält. Det är ett verktyg som inte är tydligt definierat med ett enda 
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användningsområde. AI blir allt vanligare men samtidigt är det inte alltid tydligt 

vilka system som drivs med hjälp av AI. Tekniken för också med sig en mängd 

problematiska aspekter som diskuterats i uppsatsen. Bias, brist på transparens och 

osäkerhet kring personlig integritet skapar ontologisk otrygghet och en känsla av 

maktlöshet. Att styra utvecklingen kommer vara som att styra en okontrollerbar 

maskin, särskilt om människor inte förstår vad AI är och vad tekniken kan och inte 

kan göra. En central del av bibliotekens uppgift är att värna om det demokratiska 

samhällets utveckling och verka för att användare ska förstå och kunna använda 

informationsteknik, därför har biblioteken en roll i att skapa ontologisk trygghet 

hos allmänheten. Genom att vara en access point kan biblioteken återinbädda an-

vändares tillit till expertsystem. 

Biblioteken kan på ett antal olika sätt vara delaktiga i att skapa ontolo-

gisk trygghet och tillit i förhållande till AI och algoritmer. I följande kapitel disku-

teras några av dessa tillvägagångssätt. 

Medie- och informationskunnighet 

I uppsatsens bakgrund tog vi upp Svensk biblioteksförenings vision att bibliotek år 

2030 ska ha ett tydligt uppdrag inom utbildning i medie- och informationskunnig-

het. I tidigare forskning lyfts algoritmisk litteracitet som en viktig del av biblio-

tekens arbete med MIK. Ju mer AI som införs och används i samhället, desto mer 

kommer AI-litteracitet och litteracitet i angränsande områden som maskininlärning 

och algoritmer innefattas av MIK. En allmänhet som är utbildad i AI- och algorit-

misk litteracitet är medveten om och har förståelse för hur tekniken fungerar och 

kan därigenom ta till sig information som levereras genom AI på ett säkert och 

källkritiskt sätt. I undersökningen kunde vi se att sagespersonerna hade olika upp-

fattning om huruvida AI-litteracitet borde ingå i deras roll. Forskningsbiblioteken 

arbetar redan med att utbilda inom informationssökning och källkritik. En del av 

detta ser vi skulle kunna vara AI och algoritmer som styr hur sökresultat blir till. I 

förlängningen kan fler typer av AI bli aktuell att undervisa om. 

Människors förståelse för AI-driven teknik kan ge bättre förutsättningar för att 

fler ska kunna vara delaktiga och påverka policybeslut om hur tekniken ska utveck-

las på ett etiskt sätt för det allmännas bästa. Förståelsen kan leda till att en kritisk 

granskning av hur utvecklingen sker och att fler efterfrågar mer transparens, an-

svarsskyldighet och rättvis teknologi. Ett problem med AI och algoritmer är att den 

är komplex och svår att förstå, som en svart låda. Bibliotekarien i sin roll som ac-

cess point som arbetar för återinbäddning av tillit kan ha en viktig funktion på vägen 

mot en mer etisk och demokratiskt hållbar utveckling av tekniken. Att skapa en 

realistisk bild av AI som inte är alltför dystopisk eller utopisk skapar en realistisk 

förståelse som kan leda till att människor faktiskt kan påverka. Bilden av ett stort, 

farligt, oförståeligt fenomen som hotar i bakgrunden skapar en känsla av maktlöshet 

och ontologisk otrygghet, medan en bättre förståelse motverkar detta och leder till 
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ontologisk trygghet. Samtidigt kan maskiner och algoritmer vid en första anblick 

verka neutrala och objektiva, maskiner som gör vad vi ber dem om, bara vi använ-

der dem på rätt sätt. De utvecklas och används i samspel med människan och den 

output de kan ge formas av de sociala strukturer som förekommer där de konstrue-

ras. Att inte känna till att bias förekommer i AI kan skapa en falsk tillit till något 

som upplevs som neutralt. En access point skulle kunna återinbädda en sådan falsk 

tillit. Detta skulle kunna illustreras med ett exempel; en försäljare kan dölja fel och 

därmed skapa tillit som inte grundar sig på sanningar. Genom att utbilda inom me-

die- och informationskunnighet skapas en reflekterande, källkritisk allmänhet som 

inte luras in i en snedvriden bild av verkligheten. Biblioteken har till skillnad från 

tech-bolag och utvecklare av AI-teknik, som drivs av kommersiella syften och mo-

tiv, ett uppdrag att verka för det demokratiska samhällets utveckling och kan infor-

mera om IT med andra syften än vinstoptimering. 

Utbildning och medvetenhet om AI är även en aspekt som EU-kommissionen 

uppmuntrar till i sin rapport. De menar att grundläggande AI-kunskaper bör främjas 

och förmedlas till alla i samhället, såsom utvecklare, användare och alla andra som 

på något sätt påverkas av systemen.126 EU-kommissionen menar alltså att alla som 

berörs av AI ska utbildas och få en medvetenhet om det. Även om bibliotek inte 

nämns av kommissionen ser vi att det är en del av det uppdrag som biblioteken har 

inom MIK. Människor som påverkas av systemen blir fler och fler, ju vanligare AI 

blir och det blir till en demokratisk fråga att alla ska kunna förstå hur systemen är 

utvecklade och vad de kan göra. 

Som Olsson Dahlquist & Sundin skriver behöver bibliotekarier tillgodoses med 

kunskap och utveckla sina kompetenser inom området för att kunna hävda att bib-

liotekarier har kunskap om algoritmer och digital källkritik.127 Digiteket är en inter-

netplattform där kunskap om digitala resurser och information om digitalisering och 

rekommendationer för digitalt biblioteksarbete finns för bibliotekarier och andra 

intresserade att tillgå. På deras webbsida rekommenderar de bibliotekarier att gå 

kursen Elements of AI som ger grundläggande kunskap om artificiell intelligens.128 

Den här typen av projekt för att bygga bibliotekariers kompetens i området är av 

stor vikt för att kunna utbilda inom MIK och AI-litteracitet. Förståelse för teknik, 

datorsystem och AI är en del av källkritisk kunskap och vad som lärs ut inom medie- 

och informationskunnighet. Det kan till exempel handla om att förstå hur algoritmer 

arbetar och väljer ut sökresultat beroende på sökhistorik. När det kommer till sök-

tjänster innebär källkritik eller sökkritik delvis en förståelse för att sökresultat visas 

i en lista som optimerats genom AI för att maximera annonsintäkter eller främja 

andra intressen hos organisationen som driver söktjänsten. Förståelse för vilken 

 
126 Europeiska kommissionens expertgrupp på̊ hög nivå̊ för AI-frågor (2019), s. 26. 
127 Olsson Dahlquist & Sundin (2020), s. 42. 
128 Digitekets webbplats; Elements of AI:s webbplats. 
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data som använts och på vilket sätt AI arbetar kan bli en del av källkritik i de fall 

då AI söker fram eller rekommenderar information åt människor. 

Transparens och förklarbarhet 

Genom att de egna systemen är transparenta skapas tillit till biblioteken. Dolda 

mekanismer och programvara som är svåra att förstå, system som upplevs som en 

svart låda skapar osäkerhet. Genom att göra bibliotekens egna system förståeliga 

och transparenta skapas tillit och det bidrar med ett gott exempel som kan leda till 

att andra aktörer tvingas eller uppmuntras att bli mer transparenta. Om användare 

vänjer sig vid att datorsystem är transparenta uppfattas det som det normala och 

människor förväntar sig transparens i fler system. 

I uppsatsens undersökning visar det sig att flera högskolebibliotek inte arbetar 

med transparens gentemot användare när det kommer till de egna systemen. Sam-

tidigt har många av sagespersonerna inte börjat arbeta med AI så mycket än och 

den transparens vi efterfrågar har kanske inte blivit aktuell. De som ändå uppger att 

de arbetar med transparens använder sig av öppen källkod och publicerar sina algo-

ritmer och dataset på internetforum och sin egen webbplats. Det är ett arbetssätt 

som skulle kunna utvecklas och föras vidare till andra bibliotek. Om användare 

känner tillit till bibliotekens system och om bibliotekarier själva kan förklara dessa 

förstärks tilliten till vad biblioteken lär ut om informationsteknik i allmänhet. När 

användare litar på program och system de kommer i kontakt med och om fler sy-

stem i samhället görs förståeliga och transparenta skapas ontologisk trygghet. 

En av de fyra etiska principerna som EU-kommissionens expertgrupp nämner 

i sin rapport är principen om förklarbarhet. De menar att ett AI-system behöver vara 

förklarbart så att användare kan förstå hur det fungerar, att det är förklarbart är av-

görande för att användare ska kunna känna förtroende till tekniken. AI-systemets 

syfte och beslut behöver kunna kommuniceras för dem som kommer i kontakt med 

det.129 Även om systemen är oförståeliga kan en transparens skapa förståelse för 

syftet med system och vad de är optimerade för att göra. Ett av de sju kraven som 

sedan ställs av EU-kommissionens expertgrupp innefattar kravet om transparens. 

De menar att detta innefattar transparens om data och system men också affärsmo-

deller kring AI. Det är viktigt att de dataset och processer som leder fram till syste-

mens output och beslut dokumenteras så att de blir spårbara för utomstående. Hur 

algoritmers processer går till, hur data samlas in och märks och de beslut som AI-

systemen fattar behöver förmedlas så att man kan förklara dem men också spåra 

orsakerna till felaktiga beslut som får negativa konsekvenser.130 

Om bibliotekarier på biblioteken kan vara transparenta med de AI-system som 

de använder sig av i sin verksamhet och göra dem förståeliga för användare, så kan 

 
129 Europeiska kommissionens expertgrupp på̊ hög nivå̊ för AI-frågor (2019), s. 14, 20. 
130 Europeiska kommissionens expertgrupp på̊ hög nivå̊ för AI-frågor (2019), s. 20. 
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de vara delaktiga i att skapa förtroende och tillit. De kan bli vad Giddens kallar en 

access point som återinbäddar människors tillit och skapar förståelse. 

Datakurering 

En etisk utmaning med införandet av AI inom biblioteken är hur man ska hantera 

bias. Som vi tidigare nämnt kan bias minskas eller medvetandegöras genom god 

kurering. Kurering handlar om att göra ett informerat urval och vara medveten om 

och hantera brister i de data som används. Det är viktigt att vara transparent med 

vilka data som används i utvecklingen av AI och algoritmer som driver modeller 

och system. Genom transparens av hur urval gått till blir systemens inbyggda bias 

också möjliga att upptäcka för en utomstående som hanterar eller använder sig av 

systemen. Dokumentation av kureringsprocessen bidrar också till att man internt 

kan förbättra kureringen. I enkätsvaren kunde vi se att dokumentation både fungerar 

som ett sätt att vara transparent och som ett sätt att förbättra det arbete som kure-

ringen innebär. Att dokumentera och sedan gå tillbaks till dokumentationen för att 

utvärdera kureringen är en viktig del av arbetet med kurering. 

Sagespersoner från Kungliga biblioteket har i undersökningen uppgett att de 

arbetar med att städa dataset men att kurering också går ut på att vara medveten om 

att bias inte alltid kan uteslutas. Det viktigaste för dem verkar vara att vara med-

veten om att bias finns med och att det påverkar den output deras modeller kan ge. 

Transparens av hur kureringen går till och vilka data som används som träningsdata 

visar sig också vara viktigt i deras arbete. När det kommer till högskolebiblioteken 

har deras arbete med detta inte pågått så länge. En sagesperson skriver att de tagit 

hjälp av AI för att klassificera texter. Där har bibliotekarierna fått gå in och kon-

trollera att träningsdatan varit korrekt. 

Kurering har möjlighet att bidra till ontologisk trygghet genom att den görs 

transparent och blir synlig för användare. När systemen framstår som abstrakta och 

om de dessutom inte fungerar på ett sätt som uppfattas som etiskt riktigt sker en 

urbäddning hos användaren. Även dålig kurering vinner på att vara transparent när 

det kommer till ontologisk trygghet, då det bidrar till att användaren kan bilda sin 

egen uppfattning och förståelse för den output ett system levererar. 

Som institutioner med stora mängder data skulle biblioteken kunna bidra med 

dataset för träningsdata.131 Genom bibliotekariers informationsspecialicering skulle 

de också kunna bidra med att kurera de dataset som används. God kurering kan leda 

till bättre system som inte diskriminerar, vilket i förlängningen leder till att tillit 

skapas vid användning av systemen. Kurering kan synliggöra och inkludera margi-

naliserade och underrepresenterade minoriteter i samhället och därigenom återigen 

verka för det demokratiska samhällets utveckling. Om bias förekommer i systemen 

och ignoreras kan det leda till människors brist på tillit till abstrakta system. Som 

vi kan se i den tidigare forskningen kan bias förstärka diskriminering och motverka 

 
131 Padilla (2019), s. 9–10. 
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en demokratisk utveckling, vilket är problematiskt för ett bibliotek. Maura Reilly 

har beskrivit tre strategier för kurering inom en museikontext: revisionism, area 

studies och relational studies: exhibition-as-polylogue. Några av dessa strategier 

skulle kunna vara intressanta att utveckla för biblioteken i en datakureringskontext. 

Reilly skriver att genom en revidering av den tidigare historieskrivningen är det 

möjligt att föra in och inkludera perspektiv som tidigare har blivit marginaliserade. 

Nya kanon kan skapas genom att fokusera på material från en annan plats, andra 

etniciteter eller annat kön än de som redan finns representerade. Genom tematiska 

grupperingar i samlingar vid sidan av de linjära och historiska kan flera olika per-

spektiv bli synliggjorda samtidigt.132 I Reillys kontext handlar det om att ställa ut 

konst som inte alltid tagits i åtanke i kanon men som finns och skapats vid sidan av 

de stora, kända konstnärernas verksamhet. I vår kontext, där det handlar om dataset 

som ska användas för att träna AI skulle ett liknande urval kunna göras. Att gå in i 

en historisk tidsperiod och söka upp alternativ till det mest berättade narrativet för 

att införa fler perspektiv eller att skapa teman utifrån platser eller grupper av män-

niskor som inte kommit till tals i det västerländska eller svenska samhället skulle 

kunna bidra till fler perspektiv i dataset och mindre snedvridna AI-system. 

Enligt Giddens kan människors vardagliga rutiner störas och existentiell ångest 

skapas när problem, yttre hot och fara i ett annars stilla och fridfullt pågående liv 

uppstår. När detta medvetandegörs aktiveras det diskursivt medvetna och det möj-

liggör en diskussion och utvärdering av ens vardagliga rutiner. Medvetandegöran-

det av problemen med bias och diskriminering genom AI skulle kunna skapa denna 

oro och brist på tillit men genom en transparent och noggrant reflekterad kurering 

kan bibliotekarien motverka detta. En agent är en reflexiv individ som har möjlighet 

att förändra strukturer, eftersom strukturer ofta är mer interna än externa. De som 

arbetar med AI på olika sätt har makten att motverka bias. Människor är inte utläm-

nade åt en teknik som inte går att hantera. Även en alltmer komplex teknik är möjlig 

att påverka, bland annat genom kurering av dataset. 

Crowdsourcing 

Crowdsourcing kan också det vara en metod för biblioteken att bidra till ökad för-

ståelse för AI-drivna system men även för att hantera olika typer av etiska utma-

ningar såsom exempelvis bias. Det är en metod som redan används inom flera hög-

skolebibliotek för att transkribera text i digitaliserat material bland annat. 

Genom crowdsourcing kan fler perspektiv från fler personer bli representerade 

i data, bland annat perspektiv som utvecklare eller bibliotekarier själva inte reflek-

terat över. Cathy O’Neil menar att en lösning för att motverka algoritmisk bias i AI-

system kan vara att låta användare testa systemen utifrån deras perspektiv för att se 

vilka utslag den ger och hur de behandlas som ett komplement till att utvecklarna 

själva testar systemet genom olika typer av kriterier såsom exempelvis kön, 

 
132 Reilly (2018), s. 23–33. 
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etnicitet, ort, inkomst och hälsa.133 Detta är också en typ av crowdsourcing. Samti-

digt är det viktigt att reflektera över vilka användare det är som väljer att bidra. 

Även om det är öppet för alla kan det vara en homogen grupp med liknande värde-

ringar och erfarenheter som är intresserade och aktiva på webbsidan. Till exempel 

skulle man kunna tänka sig att forskare som ändå är inne och söker i en katalog blir 

den största gruppen användare som tar sig tid att bidra med transkriberingar i kata-

logen. Det är viktigt att reflektera över vilka användare som kan ha intresse av att 

bidra genom crowdsourcing. Det ger kanske ett bredare perspektiv men bredden 

kan vara begränsad till en mindre intressegrupp som ändå använder katalogen. 

En annan effekt crowdsourcing skulle kunna ha är att bidra till att användare 

får en förståelse för hur träningsdata kan skapas. Om crowdsourcing till exempel 

används för att skapa träningsdata för en handskriftsigenkännings-AI bör det kort 

förklaras på webbsidan där crowdsourcing sker. Genom att tydligt beskriva att an-

vändarbidragen kan komma att användas som träningsdata för att träna AI medve-

tandegörs hur MI-typen av AI fungerar och i förlängningen skapas en djupare för-

ståelse för att mänskliga tolkningar kan vara det som ligger till grund för hur tekni-

ken byggs och tränas och i förlängningen hur AI-systemen fungerar. 

Etiska riktlinjer 

I undersökningen hänvisade flera sagespersoner till vissa lagar och regler såsom 

exempelvis sekretesslagen och dataskyddsförordningen men ingen hänvisade till 

etiska riktlinjer de följde, delvis eftersom det inte ställdes någon fråga specifikt om 

etiska riktlinjer. Undersökningens andra forskningsfråga om hur biblioteken etiskt 

bör hantera införandet av AI-system besvaras därför inte genom att sagespersonerna 

refererar direkt till ett dokument med tydligt formulerade riktlinjer som de själva 

följer. Artikeln av Bender m.fl. som sagesperson 2 bifogat visar dock en medveten-

het om etiska problem som kan uppstå i utvecklingen av AI och hur de problemen 

kan motverkas. 

Enligt Bender m.fl. så har de som arbetar med att utveckla AI och språkmo-

deller ett ansvar att driva utvecklingen så att den leder till ett allt mer rättvist och 

jämlikt resultat. Det finns många fördelar med AI, men det finns också en mängd 

risker och skador som kan uppstå om inte utvecklingen medvetet utförs på ett etiskt 

sätt. Marginaliserade grupper i samhället och de människorna med lägst inkomst är 

de mest utsatta. Utvecklare behöver prioritera att lägga resurser på att lära sig hur 

man kan stoppa orättvisor som orsakas av snedvridna dataset och inte bara satsa på 

maximal snabb vinst. Det kan också handla om att välja förnyelsebara energikällor 

till utvecklingen av AI så att koldioxidutsläppen minskar och på så sätt motverka 

att vissa sociala grupper utsätts för mer skada. Det behöver utvecklas en AI-teknik 

vars fördelar gagnar de historiskt sett mest marginaliserade grupperna i samhället 

 
133 O’Neil (2016), s. 207–211. 
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och en teknik som har en minimal miljöpåverkan. Om det inte görs så kan de eko-

nomiska och ekologiska orättvisorna öka. 

Som visats i bakgrunden och den tidigare forskningen så finns det redan nu 

många etiska riktlinjer för AI som är framtagna av olika föreningar och grupper. 

Det europeiska samarbetet HumaneAI har skrivit riktlinjer som skulle kunna vara 

relevanta i utformningen av svenska riktlinjer för bibliotekens arbete med AI.134 

IFLA och Library of Congress har också gett ut dokument om AI och bibliotek som 

kan tolkas som riktlinjer för bibliotekssektorn.135 Även politiska aktörer uttalar sig 

om etiska aspekter av AI. I rapporten Nationell inriktning för artificiell intelligens 

uttrycker Sveriges Näringsdepartement att: 

Sverige behöver utveckla regler, standarder, normer och etiska principer i syfte att vägleda etisk 
och hållbar AI och användning av AI.136 

Dokumentet Etiska riktlinjer för tillförlitlig AI som har givits ut av EU-

kommissionens expertgrupp på hög nivå för AI-frågor sätter upp normativa, etiska 

riktlinjer som är avsedda för alla berörda parter som utformar, utvecklar, sprider, 

genomför, använder och påverkas av AI. Syftet är ”att främja, stärka och skydda 

såväl den enskilda personens mänskliga utveckling som samhällets gemensamma 

bästa”.137 I ett bibliotekssammanhang inbegriper detta alltså både bibliotekarier och 

biblioteksanvändare. Expertgruppen menar att det inte räcker med att endast följa 

EU:s och FN:s konventioner och lagar för att AI-system ska bli tillförlitliga, det 

behövs även etiska riktlinjer utöver dessa: 

Lagarna håller inte alltid jämna steg med den tekniska utvecklingen och stämmer inte heller 
alltid överens med de etiska normerna, eller så är de helt enkelt inte lämpligt utformade för att 
hantera vissa frågor. För att AI-system ska vara tillförlitliga bör de alltså även vara etiska och 
följa etiska normer.138 

Riktlinjerna från Europeiska kommissionens expertgrupp är ett exempel på etik 

som grundar sig i grundläggande mänskliga rättigheter och som förhåller sig till 

EU:s lagar och stadgar. Att följa dessa är ett sätt att gå mot en utveckling av tillför-

litlig AI. Genom att säga att man utgår från specifika etiska riktlinjer visar det att 

man strävar efter att vara etisk och rättvis och det synliggör vilka etiska aspekter 

som man har tänkt på, som företag eller statlig institution. Användare som ser att 

institutioner följer riktlinjer ser att etiken är i åtanke. Ontologisk trygghet skapas 

genom tillit. Genom att visa de etiska riktlinjer biblioteket följer kan användare 

skapa sig en uppfattning om huruvida riktlinjerna följs och det skapar i förläng-

ningen tillit som leder till ontologisk trygghet. När man visar att man strävar efter 

 
134 HumaneAI webbplats > Research > Research Roadmap for Human-Centered AI. 
135 IFLA (2020), Cordell (2020). 
136 Näringsdepartementet (2018), s. 10. 
137 Europeiska kommissionens expertgrupp på̊ hög nivå̊ för AI-frågor (2019), s. 6–7. 
138 Europeiska kommissionens expertgrupp på̊ hög nivå̊ för AI-frågor (2019), s. 8. 
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att vara etisk kan det skapa en större tillit och ontologisk trygghet hos personer som 

kommer i kontakt med ett bibliotek. 

De etiska riktlinjerna berör även de utmaningar med bias och snedvridning som 

vi tidigare nämnt och pekar på vikten av att utveckla metoder för att öka mångfald 

och inkludering. De menar att det är viktigt att de som konstruerar, utvecklar, testar 

och underhåller AI-system samtidigt avspeglar den mångfald som finns hos befolk-

ningen. Det bör finnas en mångfald i fråga om kön, kultur, ålder, yrkesbakgrund 

och färdigheter så att många olika perspektiv, behov och mål kan synliggöras.139 

Att upprätta och följa etiska riktlinjer är ett sätt att styra teknikutvecklingen till 

att bli ansvarsfull och hållbar och den skapar medvetenhet om att tekniken inte ut-

vecklas på ett oreglerat sätt och att företag och institutioner inte har möjlighet att 

göra vad som helst. Detta bidrar till ontologisk trygghet och tillit till de abstrakta 

systemen. Upprättandet av etiska riktlinjer är ett steg som föregår stiftandet av la-

gar. Om biblioteken som ska verka för demokrati och en mångfald av perspektiv är 

med i processen att utveckla riktlinjer så kan politikerna utgå från dessa när de se-

dan ska stifta lagar. 

När det finns riktlinjer men inte några lagar är det upp till var och en att välja 

de riktlinjer som passar en själv. Aktörer kan upprätta sina egna riktlinjer som de 

visar att de följer men de kan då fritt välja de som passar bäst utifrån sin agenda. 

Biblioteken kan genom att hänvisa till och följa vissa etiska riktlinjer som är utsedda 

av en allmänt accepterad expertis verka som en access point som återinbäddar en 

tillit hos biblioteksanvändaren till de abstrakta systemen. 

Slutsatser 

I den här uppsatsen besvaras tre frågeställningar. Här sammanfattas de svar vi kom-

mit fram till i diskussionen genom att en frågeställning åt gången besvaras. 

• Hur hanterar forskningsbibliotek i Sverige etiska utmaningar som uppstår 

vid införandet av AI? 

Forskningsbiblioteken i Sverige hanterar etiska utmaningar som berör AI på flera 

olika sätt. Det kan röra sig om kurering av dataset, att göra de egna systemen trans-

parenta eller att respektera användares integritet genom att inte spara onödiga an-

vändardata. Samtidigt har många av högskolebiblioteken inte börjat arbeta med AI 

i så hög utsträckning och har därmed inte mött alla de utmaningar som diskuteras i 

uppsatsen. 

Medarbetare vid Kungliga biblioteket som utvecklar språkmodeller ser att bias 

är en utmaning som kan hanteras genom kurering av dataset. De undersöker sina 

 
139 Europeiska kommissionens expertgrupp på̊ hög nivå̊ för AI-frågor (2019), s. 26. 
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dataset och städar bort och exkluderar tydlig snedvridning. De tillför också ny in-

formation för att minska diskriminering. Uppsatsens källmaterial visar att sagesper-

sonerna är medvetna om att arbetsgruppens utformning påverkar de system som 

utvecklas. De skriver bland annat att fler perspektiv blir synliggjorda då arbetsgrup-

pen delvis är heterogen. Diskussioner kan uppstå när vad som är självklart för en 

person ifrågasätts av de andra. Även Högskolebiblioteken visar en medvetenhet om 

att bias förekommer, även om det inte synliggörs lika tydligt i enkäten. Det finns 

en medvetenhet om att data påverkas av kontexten där den skapas och högskolebib-

liotek utbildar idag om bias inom medie- och informationskunnighet. Medveten-

heten om bias visar sig hos medarbetare vid högskolebibliotek då en sagesperson 

tar upp att OCR-läsning kan fungera sämre på en del språk, vilket kan grundas i 

partiskhet om vilka som är de vanliga språken. Följden blir att vissa perspektiv, 

texter och språk utesluts. 

En etisk aspekt som ofta nämns i sammanhang där tillförlitlig AI diskuteras är 

transparens. Om AI-teknik inte är förklarbar och transparent för dess användare 

skapar det minskat förtroende och tillit till systemen. Kungliga biblioteket arbetar 

mycket med transparens, genom att publicera både vilka dataset de använder och 

sin språkmodell på webben. Genom att publicera artiklar beskriver de också hur 

systemen fungerar och hur de arbetar. Högskolebiblioteken arbetar inte med att göra 

de egna systemen transparenta i lika hög utsträckning. En sagesperson skriver att 

de system de har inte används av användare tillräckligt mycket eller tillräckligt in-

gående för att transparens gentemot användare ska vara av större vikt i deras kon-

text. 

Biblioteken hanterar också etiska utmaningar genom att använda crowdsour-

cing, vilket ofta förekommer på högskolebiblioteken, även om det inte alltid an-

vänds i samband med AI. Genom crowdsourcing blir fler perspektiv synliggjorda 

och det kan motverka snedvridning och diskriminering, då fler människor bidrar 

med olika perspektiv. Data som samlas in genom denna metod skulle sedan kunna 

användas i träningsdata för AI. 

Både högskolebiblioteken och Kungliga biblioteket svarar i enkäten att de föl-

jer GDPR när det kommer till att spara användardata och de verkar ha etiska 

aspekter i åtanke. Att införa rekommendationssystem inom biblioteken verkar inte 

vara planerat eller utforskat och med tanke på de integritetsfrågor som uppstår så 

kommer det troligtvis att bli att införa den typen av AI. En viktig del av bibliotekens 

arbete handlar om användares integritet och sekretess. 

• Hur bör biblioteken etiskt hantera införandet av AI-system inom biblio-

teken? 

Som vi varit inne på tidigare så finns det många utmaningar med bias, integritet och 

transparens när det kommer till AI. Många av de etiska riktlinjer som studerats 
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påpekar att man bör sträva efter att skapa tillförlitlig AI och att på så sätt skydda 

både individer och samhället i stort samt motverka orättvisor och diskriminering. 

Enkätsvaren visar att etiken är viktig för dem som arbetar med AI inom forsknings-

biblioteken. De nämner hur kurering av dataset borde utföras så att de som kurerar 

blir delaktiga i skapandet av ett rättvist och demokratiskt samhälle. Även om enkä-

ten specifikt inte ger svar på frågan om vilka riktlinjer som bör användas så finns 

det gemensamma åsikter om vad som är etiskt viktigt. Empirin visar att det kan 

behövas riktlinjer för utvecklingen av AI i framtiden, det kan handla om hur man 

bör förhålla sig till ekonomiska och ekologiska orättvisor. En fördjupad medveten-

het om AI-utvecklingens baksidor, dess risker och möjliga skador på samhället kan 

leda till att utvecklare prioriterar etiska förhållningssätt som motverkar orättvisor. 

Det är viktigt att utveckla praktiker som inkluderar underrepresenterade grupper 

och personer i samhället och som ifrågasätter de hegemoniska föreställningarna 

som manifesteras i dataset. 

Det finns flera etiska riktlinjer från olika organisationer som biblioteken skulle 

kunna förhålla sig till i införandet av AI-system. Alla de riktlinjer som nämns i den 

här undersökningen är relevanta men de som ger störst tyngd är EU-kommissionens 

riktlinjer eftersom de har utformats av en expertgrupp, bestående av ett femtiotal 

personer från flera olika sammanhang såsom forskare, utvecklare och personer från 

civilsamhället. De har också EU-stadgan och FN-deklarationer som grund i sina 

etiska riktlinjer och är utvecklade i ett europeiskt sammanhang. EU-kommissionens 

expertgrupp på hög nivå för AI-frågor har skapat en bedömningslista som är avsedd 

att vara en vägledning för de som arbetar med utveckling, spridning och användning 

av AI. Den kan användas för att testa ett AI-system och se om det är tillförlitligt i 

praktiken. En liknande bedömningslista skulle i framtiden också kunna användas 

inom biblioteken för att utvärdera vad som är tillförlitlig AI-driven teknik och kan 

användas inom bibliotek. 

Etiska utmaningar kan bemötas genom att följa riktlinjer som innefattar för-

klarbarhet och transparens av AI-systemen. Bibliotek som själva utvecklar språk-

modeller och dataset eller på något annat sätt använder sig av AI i arbetet kan ex-

empelvis publicera sin källkod och dokumentation om kurering på webben eller 

publicera artiklar som förklarar processer och arbetssätt. 

Biblioteken kan också bidra med dataset som kan användas för träning av AI 

men då krävs en god kurering som strävar efter att undvika att bias byggs in. Den 

här uppsatsen fördjupar sig inte i vad arbetet med kurering rent praktiskt innebär 

men att hitta metoder för kurering från museiområdet skulle kunna vara till hjälp. 

Som exempel nämner uppsatsen strategier som kan användas för att införa material 

som finns utanför rådande kanon. Crowdsourcing är en metod som kan bidra till att 

bredda dataset för kurering. Genom att tillföra fler perspektiv i dataset kan bias 

minska men en medvetenhet om vilka som bidrar är viktigt. Ett forskningsbibliotek 

som använder sig av crowdsourcing kommer sannolikt till övervägande del att få 
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forskare och studenter som bidrar med sina perspektiv, även om tjänsten är öppen 

för alla. 

Att sträva efter en mångfald av perspektiv i arbetsgrupper som utvecklar AI är 

också en åtgärd som bidrar till att motverka bias. När utvecklare av AI-teknik och 

de som kurerar representerar flera olika identiteter såsom etnicitet, kön, religion och 

härkomst kommer fler perspektiv att synliggöras och diskussioner kan uppstå. Dis-

kriminering inom arbetsplatsen är något som riskerar att reproduceras och skapa 

bias i AI-tekniken och dataset, vilket förstås också bör motverkas. 

Kurering kan vara ett sätt att etiskt hantera AI-tekniken genom att man motver-

kar bias och diskriminering genom städning av dataset. Arbetet med kurering av 

stora dataset och att rensa bort känsligt material och ord i ett gott syfte kan dock få 

motsatt effekt och leda till att minoriteter osynliggörs. Kureringen bör därför vara 

väl genomtänkt så att flera perspektiv och den sociala kontexten analyseras. 

Att sträva efter att AI ska vara etisk och tillförlitlig, som människor kan lita på, 

skapar ontologisk trygghet. Genom bibliotekens strävan efter transparens och för-

klarbarhet kan människor känna tillit till de abstrakta system som biblioteken an-

vänder sig av och i förlängningen även fler abstrakta system. Likaså kan de etiska 

riktlinjer som berör mångfald, icke-diskriminering och rättvisa motverka den oro 

och existentiella ångest som de hotfulla, dystopiska framtida scenarierna om AI kan 

framkalla. Bibliotekarien i sin roll som access point kan verka för att upprätthålla 

de etiska riktlinjerna och på så sätt påverka sin omgivning till att göra detsamma. 

• Hur kan biblioteken arbeta med AI som fenomen som behöver förstås av 

användare? 

AI-tekniken kan uppfattas som svårförståelig och komplex med många olika an-

vändningsområden och med en oklar definition som gör det otydligt när AI används 

och inte. I analysen har vi sett att sagespersonerna från högskolebiblioteken har 

olika uppfattningar om uppdraget att utbilda inom AI. Några såg det som en själv-

klar uppgift och andra som något de inte skulle arbeta med. Enkätsvaren besvarar 

inte frågan om hur biblioteken kan arbeta med AI som fenomen som kan förstås av 

användare men de ger oss en bild av hur några medarbetare vid forskningsbiblio-

teken ser på att utbilda användare i området idag. Genom uppsatsen, från början i 

bakgrunden och vidare in i den tidigare forskningen har vi sett att forskare och andra 

aktiva inom biblioteken uttryckt att användares AI- och algoritmisk litteracitet an-

ses vara en del av bibliotekens uppdrag inom MIK. Den här uppsatsens undersök-

ning pekar dock på att uppdraget inte är självklart hos forskningsbiblioteken i da-

gens läge. 

AI fungerar som ett expertsystem som människor inte alltid förstår, vilket enligt 

Giddens gör att en urbäddning sker och en misstro till systemen kan upplevas. Da-

gens AI-utveckling sker i snabb takt och medför etiskt problematiska aspekter som 
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skapar ontologisk otrygghet och en känsla av maktlöshet. Vi har i diskussionen 

jämfört dagens AI-utveckling med Giddens syn på det moderna samhällets utveckl-

ing som en Juggernaut. Att styra AI-utvecklingen liknas vid att styra en okontrol-

lerbar maskin. En central del av bibliotekens uppgift är att värna om det demokra-

tiska samhällets utveckling och verka för att användare ska förstå och kunna an-

vända informationsteknik på ett säkert sätt. Genom att utbilda inom AI och algorit-

mer stärker biblioteken demokratin och minskar människans känsla av maktlöshet 

i kontakten med AI och dess utveckling. Biblioteken fungerar då som en access 

point som skapar en välgrundad tillit till systemen och bidrar till ontologisk trygg-

het. Förstår människor systemen är det möjligt att vara med och styra dess utveckl-

ing och ställa krav på att den sker etiskt. Bibliotekarier bör därför vara kunniga om 

och utbilda sina användare i AI-litteracitet. Biblioteken har i uppdrag att utbilda 

inom MIK och förståelse för algoritmer och AI är en del av detta. Människors vilja 

att påverka utvecklingen stärks om de har en förståelse för systemen och ser hur de 

fungerar och skapas. För att biblioteken ska kunna hävda att bibliotekarierna har 

kunskap inom informationsteknik, sökkritik och AI-drivna system krävs kompe-

tensutveckling och utbildning av bibliotekarier. 

Transparens och förklarbarhet är också något som leder till förtroende till AI-

system. Genom att göra egna system transparenta och se till att de går att förklara 

skapas ett förtroende för systemen, då det är synligt hur de fungerar. Utöver att göra 

egna system transparenta och förklarbara är en annan viktig del av transparensen 

kurering av dataset. Om biblioteken arbetar med kurering är en del av arbetet att 

dokumentera och synliggöra hur urval och andra delar av kureringsprocessen gått 

till. Genom kurering som medvetandegör bias och att göra kureringen transparent 

bidrar biblioteken till att användare lättare kan förstå den output som ett system ger. 

Bibliotek som är delaktiga i att skapa etiska riktlinjer, använder sig av dem, 

förmedlar att man följer dem och förklarar för användare varför de är relevanta, kan 

också skapa tillit. Att förklara varför etisk AI är viktigt är en del av MIK som ger 

människor förståelse för och tillit till AI-teknik som följer etiska riktlinjer. Ett annat 

sätt att skapa inblick i och tillit till systemen är crowdsourcing. Metoden ger använ-

dare en inblick i hur AI kan tränas och de ser att träningsdata kan bygga på mänsklig 

tolkning. Människor lär sig därigenom om, och blir mer bekväma med tekniken och 

de kan vara med och påverka hur den utvecklas genom crowdsourcing. 
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Sammanfattning 

I denna uppsats har vi undersökt hur forskningsbibliotek i Sverige hanterar etiska 

utmaningar med AI, hur de etiskt bör hantera införandet av AI-system och hur de 

kan förmedla förståelse om AI till användare. För att undersöka detta användes en 

kvalitativ enkätundersökning där vi fått svar från nio personer som arbetar vid 

forskningsbibliotek i Sverige. Frågorna handlade om hur biblioteken använder sig 

av AI, hur medarbetarna reflekterar över att utbilda användare om det och vad de 

tror om bibliotekens framtid när användningen av AI ökar. Uppsatsens frågeställ-

ningar byggde till stor del på vad den tidigare forskningen visat är vanliga problem 

med AI, som bias, integritetsfrågor och transparens. Giddens struktureringsteori låg 

till grund för hur vi valde att se på ämnet. Vi beskrev bibliotekarien som en access 

point som kan återinbädda tilliten till expertsystem när människor känner otrygghet 

och förlorat tilliten. 

Undersökningen visade att högskolebiblioteken har börjat införa AI men dis-

kussioner om etiska problem som kan uppstå verkar inte ha pågått i större utsträck-

ning. Några bibliotek arbetar med att starta upp studiecirklar för att börja diskutera 

och lära sig om artificiell intelligens och ett bibliotek ska starta ett pilotprojekt där 

de ska utveckla handskriftstolkning (HTR). Kungliga biblioteket arbetar med att 

utveckla språkmodeller och är väl medvetna om bias och arbetar med kurering och 

dokumentering. De arbetar aktivt med att vara transparenta genom att publicera öp-

pen källkod och artiklar på webben om arbetet de utför. 

Det finns etiska riktlinjer, såsom EU-kommissionens, som kan ligga till grund 

för och vara vägledande för hur biblioteken ska hantera införandet av fler AI-

system. Det är viktigt att ha etiska riktlinjer att följa, då lagar inte alltid räcker till 

och kan reglera ett område som är så brett och varierat som AI. I undersökningen 

har vi inte kommit fram till att några specifika etiska riktlinjer inom AI följs av 

forskningsbiblioteken idag. Kurering av dataset som används som träningsdata be-

hövs för att motverka bias i systemen. Kurering utförs genom att städa, tillföra och 

rensa i dataset. Bibliotekarier skulle kunna bidra med sin informationskompetens i 

detta arbete och de kan också bidra med dataset från bibliotekens samlingar. Trans-

parens är viktigt för att människor ska kunna förstå system och ställa krav på de 

som utvecklar AI. Om bibliotek själva utvecklar AI är transparens en viktig etisk 

aspekt att ha i åtanke. Genom att arbeta på ett etiskt sätt och att genom kurering 

motverka att systemen blir diskriminerande kan bibliotekssystem bidra till tillit och 

ontologisk trygghet. 

Biblioteken har också ett ansvar för det demokratiska samhällets utveckling 

genom att utbilda om AI. Genom arbetet med MIK och specifikt AI-litteracitet fun-

gerar bibliotekarien som en access point som kan återinbädda tillit till de expertsy-

stem som drivs av AI. En allmänhet som förstår AI bättre kan också vara med och 
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påverka hur systemen utvecklas och behöver inte se dem som något som är oförstå-

eligt och ogripbart. För att klara detta behövs kompetensutveckling för biblioteka-

rier. Redan nu går bibliotekarier kursen Elements of AI som rekommenderas av Di-

giteket och mer kompetensutveckling kommer att behövas i framtiden. 

I uppsatsen framkommer det att ett AI-drivet system är lika etiskt som männi-

skan och dataseten som skapat det och användaren behöver förstå det för att kunna 

påverka det. 

Framtida forskning 

Inom ett svenskt biblioteks- och informationsvetenskapligt sammanhang är inte 

mycket forskning om artificiell intelligens genomförd. Det finns därför stora möj-

ligheter att på många sätt fortsätta forskningen inom detta område. Enligt DIGG - 

Myndigheten för digital förvaltning kommer införandet av AI-system inom svensk 

offentlig förvaltning att öka kraftigt de närmaste åren.140 Framtida forskning om hur 

AI-teknik kan implementeras på ett hållbart och etiskt sätt för samhällets gemen-

samma bästa är därför relevant, både inom ett bibliotek- och informationsveten-

skapligt sammanhang och inom andra discipliner. 

En undersökning som liknar den som har utförts i denna uppsats skulle kunna 

utföras igen. Genom en enkätundersökning med kvantitativ ansats och fler enkät-

svar skulle andra frågeställningar kunna besvaras. En annan metod kulle kunna vara 

en med djupgående intervjustudie som skulle kunna genomföras för att analysera 

fenomenet utifrån andra perspektiv och infallsvinklar. Under uppsatsarbetets gång 

utvecklades nya enkätfrågor till högskolebibliotek, som var anpassade efter hur lä-

get inom AI-införandet inom biblioteken uppfattades efter den initiala undersök-

ningen. Ny forskning skulle kunna utföras, som utgår från de resultat som den här 

uppsatsen har visat. Då skulle nya forskningsfrågor kunna ställas och djupare inter-

vjuer utföras med enstaka personer som arbetar med systemen i fråga. Den här upp-

satsen har fokuserat på forskningsbibliotek men en framtida studie som berör folk-

bibliotekens roll i allmänhetens förståelse av AI skulle också vara av stort intresse. 

Folkbibliotekens roll i att utbilda inom ny teknik framkommer tydligt i biblioteks-

lagens sjunde paragraf och de arbetar mycket med MIK. 

Forskning om bibliotekens arbete med kurering av dataset skulle också kunna 

utvecklas. I den här uppsatsen beskrivs endast vad kurering innebär i stora drag men 

vi har inte ingående undersökt hur det ska utföras rent praktiskt. Metoder för kure-

ring skulle kunna arbetas fram genom framtida forskning, kanske med grund i 

konst- och museivärldens praktiska arbete med kurering. 

En sagesperson visade tveksamhet till att använda upphovsrättsskyddat 

material som träningsdata för AI. Detta är också en fråga som skulle kunna vara av 

 
140 DIGG - Myndigheten för digital förvaltning (2020). 
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intresse för vidare forskning inom bibliotek- och informationsvetenskap, då upp-

hovsrätten begränsar fri spridning av en del av bibliotekens medier. Forskning som 

behandlar hur spridning av upphovsrättskyddade medier sker genom att de används 

i träningsdata skulle kunna genomföras. En annan etisk aspekt av AI är miljöa-

spekten. Maskininlärning kräver en stor mängd energi för att fungera, huruvida 

detta kan anses vara miljömässigt hållbart och om det finns andra alternativ skulle 

också kunna undersökas i framtiden. 
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Bilaga 1 

Enkätfrågor till Kungliga biblioteket 

 

Namn 

 

E-postadress 

 

Kungliga bibliotekets arbete med AI 

Hur arbetar Kungliga biblioteket med AI/algoritmer/maskininlärning? 

 

-    Biometrics 

-    NLP - natural language processing 

-    OCR - optical character recognition 

-    AIA - automatic image annotation 

-    Annat, utveckla i textrutan 

 

Har du reflekterat över vilka perspektiv som blir synliggjorda eller undangömda 

genom AI-tekniken? Utveckla gärna ditt svar. 

 

Personal 

Vi är intresserade av vilka som arbetar med AI. Hur många är ni som arbetar med 

AI? 

- 1 person 

- 2-5 personer 

- 6-10 personer 

- över 10 personer 

 

Diskutera hur homogen eller varierad arbetsgruppen är utifrån till exempel ålder, 

etnisk respektive professionell bakgrund och andra faktorer du kommer att tänka 

på. 

 

Har du reflekterat kring arbetsgruppens sammansättning och hur den påverkar ert 

arbete? 

 

Verktyg och Metoder 

Vilka verktyg och metoder arbetar ni med? (ex. crowdsourcing, maskininlärning, 

neurala nätverk) 

 

Dataset/ Källmaterial 

Vilka dataset använder ni? Hur görs urvalet? 

 

Hur hanterar ni algoritmisk bias? Hur reflekterar ni kring att algoritmer kan repro-

ducera fördomar och normer genom de dataset som används? 
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Hur modererar ni så att oönskade bias inte byggs in i systemen? 

 

Finns det känsliga dataset som kan anses vara stötande som ni inte använder? Hur 

reflekterar ni kring detta? 

 

Arbetar ni på något sätt för att göra AI-tekniken transparent för användare? 

 

Framtiden 

Vad vill ni göra i framtiden? Har ni planer på att införa fler algoritm- eller AI-drivna 

system inom biblioteket? 

 

På vilket sätt sparar ni användardata och i vilket syfte? Har ni övervägt att använda 

användardata till riktad marknadsföring eller rekommendationer? 
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Bilaga 2 

Enkätfrågor till Uppsala universitetsbibliotek 

 

Namn 

 

E-postadress 

 

Uppsala universitetsbibliotek, arbete med AI 

Hur arbetar biblioteket med AI/algoritmer/maskininlärning? 

-    Biometrics 

-    NLP - natural language processing 

-    OCR - optical character recognition 

-    AIA - automatic image annotation 

Annat, utveckla i textrutan: 

 

Har du reflekterat över vilka perspektiv som blir synliggjorda eller undangömda 

genom AI-tekniken? Utveckla gärna ditt svar. 

 

Personal 

Vi är intresserade av vilka som arbetar med AI. Hur många är ni som explicit arbetar 

med AI? 

- 1 person 

- 2-5 personer 

- 6-10 personer 

- över 10 personer 

 

Diskutera hur homogen eller varierad arbetsgruppen är utifrån till exempel ålder, 

etnisk respektive professionell bakgrund och andra faktorer du kommer att tänka 

på. 

 

Har du reflekterat kring arbetsgruppens sammansättning och hur den påverkar ert 

arbete? 

 

Verktyg och Metoder 

Vilka AI-verktyg och metoder arbetar ni med på Uppsala universitetsbibliotek? (ex. 

crowdsourcing, maskininlärning, neurala nätverk) 

 

Dataset/ Källmaterial 

Vilka dataset använder era AI-drivna system? Hur görs urvalet? 

 

Hur hanterar ni algoritmisk bias? Hur reflekterar ni kring att algoritmer kan repro-

ducera fördomar och normer genom de dataset som används? 

 

Hur modererar ni så att oönskade bias inte byggs in i systemen? 
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Finns det känsliga dataset som kan anses vara stötande som ni inte använder? Hur 

reflekterar ni kring detta? 

 

Arbetar ni på något sätt för att göra AI-tekniken transparent för användare? 

 

Framtiden 

Vad vill ni göra i framtiden? Har ni planer på att införa fler algoritm- eller AI-drivna 

system inom biblioteken? 

 

På vilket sätt sparas användardata idag och i vilket syfte? Har ni övervägt att i fram-

tiden använda användardata till riktad marknadsföring eller rekommendationer till 

enskilda användare? 

 

Hur ser du på bibliotekarien och bibliotekets ansvar och roll i den allt mer digitala 

verkligheten? 
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Bilaga 3 

Enkätfrågor till högskolebibliotek 

Bakgrund 

E-postadress 

 

Vilket bibliotek jobbar du på? 

 

Bibliotekets arbete med AI 

Använder ni några AI-drivna system? 

• ja 

• nej 

 

Dataset som används för att träna AI kan ibland vara i behov av bland annat redi-

gering och urval. Har ni någon som arbetar med data curation i detta syfte? Hoppa 

över om ej tillämpligt. 

 

Finns det anställda som arbetar med AI på något annat sätt? Vad är deras ansvar? 

Hoppa över om ej tillämpligt. 

 

Har du reflekterat över hur dessa system fungerar, vilken data som används för att 

träna AI osv?  

 

Följande frågor kan besvaras oavsett om ni använder AI eller inte. Vi undrar hur 

ni tänker kring detta och hur ni skulle vilja arbeta med AI i framtiden. 

 

Det finns bibliotek runt om i världen som tränar AI med hjälp av data från egna 

samlingar. Har ni dataset som skulle kunna bidra som träningsdata för AI, vid ditt 

bibliotek? 

 

Har ni dataset som absolut inte bör användas, om man vill undvika bias? 

 

Transparens 

Datorsystem med AI kallas ibland för en “black-box” eftersom det är komplext 

och dolt hur systemet arbetar. Genom att vara transparent, till exempel med vilka 

data en AI tränats på, motverkas känslan av att man inte vet vad som sker. 

 

Hur arbetar biblioteket med att göra era datorsystem, AI-system och algoritmer 

transparenta för användare? (t.ex. kurser, öppen källkod, information på web-

ben…) 

 

Anordnas utbildningar för att personal ska förstå de egna systemen bättre? 

 

Framtiden 

Hur tror du att biblioteken kommer att förändras genom införandet av AI? 
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Vilka utmaningar och möjligheter tror du det kommer medföra? 

 

Hur tror du att bibliotekarieprofessionen kommer att förändras genom införandet 

av AI? 

 

Kommersiella aktörer använder användardata för riktad marknadsföring och re-

kommendationssystem som drivs av AI. Hur ser du på att i framtiden inom biblio-

teket använda riktad marknadsföring eller rekommendationer till enskilda använ-

dare? 

 

Anser du att ni har ett ansvar gentemot användare att utbilda inom AI och algorit-

mer? 


