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SAMMANFATTNING 
Denna utredning har syftat till att ta fram ett underlag för beslut inför framtida satsningar på 
artificiell intelligens, AI, inom Riksarkivet. Detta har gjorts genom en omvärldsbevakning rörande 
de delar av AI-området som kan kopplas till de pågående utvecklingsaktiviteter som bedömts 
kunna dra nytta av AI. Då dessa täcker in en bredd av verksamheten rörande frågor som även 
berör arkivsektorn som helhet bör utredningens resultat i viss mån vara generaliserbart eller kunna 
fungera som inspiration för andra inom arkiv- och kulturarvssektorn.  
 
De utvecklingsaktiviteter som bedömts vara mest relevanta enligt färdplanen för 2018 har 
grupperats i kategorierna:  
Digitisering1 
Öppna data och big data 
Digitala forskarsalen, Nationella ArkivDatabasen (NAD) och Arkis 
Ärendehandläggning och beställning 
Leverans, tillsyn och förteckningsarbete 
Kundtjänst och kontakt 
Digitalt bevarande 
 
Till dessa kategorier kan kopplas en eller flera AI-tillämpningar inom språkteknologi (Natural 
Language Processing, NLP), handskriftstolkning (Handwritten Text Recognition, HTR), 
bildklassificering (Image Content Recognition med flera benämningar), klusteranalys- och 
visualiseringstekniker och rekommendationssystem (Recommender systems). Tekniker kopplade 
till mer eller mindre automatiserad metadataextraktion av information i digitiserade bild- och 
textdokument samt visualisering och klusteranalys vid presentation av sökningar i 
arkivinformationssystem bedöms ha nått en så hög mognadsgrad att arkivsektorn skulle kunna dra 
nytta av dem idag med tämligen modesta utvecklingsresurser.  
 
Utredningen visar också att AI medför stora förändringar för arkivsektorn rörande förutsättningarna 
för informationssökning och -hantering över hela informationens livscykel vilket med stor 
sannolikhet kan komma att transformera hur man arbetar med arkiv- och 
informationshanteringsfrågor. 
 
Sammantaget visar omvärldsbevakningen att flera myndigheter och andra aktörer inom 
kulturarvssektorn, både nationellt och internationellt, har satsat på och visat lovande resultat med 
implementation av AI i sina system. Detta tyder på att även Riksarkivet och arkivsektorn i stort 
skulle kunna dra stor nytta av AI-tekniker nu och i framtiden. 

                                                
 
1 I rapporten görs en åtskillnad mellan digitisera, i betydelsen att skapa digitala kopior av analogt material, 
och digitalisera som betecknar att göra en arbetsprocess digital, exempelvis genom att automatisera vissa 
aktiviteter. 
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 
De senaste årens utveckling inom artificiell intelligens (AI) har gjort att denna teknologi nu används 
inom många delar av samhället. Ledande forskare inom AI och nationalekonomi menar att AI 
kommer att förändra samhället på liknande sätt som elektriciteten och internet (Ng 2017; Goldfarb, 
Gans & Agrawal 2018). Vinnova fick i december 2017 i uppdrag av regeringen att göra en 
kartläggning av hur AI används i svensk industri, offentlig sektor och samhälle samt hur 
användningen skulle kunna stärkas för samhälleliga vinster (Vinnova 2017). Utredningen visade att 
en ökad användning av AI kommer att medföra både effektivisering, tillväxt och ökad välfärd, men 
också innebära utmaningar gällande bland annat rörlighet på arbetsmarknaden och etiska frågor 
rörande äganderätt till data som ligger till grund för utvecklingen. Oavsett hur snabbt det går råder 
dock inget tvivel om att användningen av AI inom arbetslivet, service, välfärd etc. kommer att bli 
mer utbredd. Efterhand som AI införs i andra sektorer i samhället och blir mer självklar i 
människors vardag kommer också förväntningarna på att Riksarkivet ska använda tekniken inom 
våra system och verksamheter att öka. I den nationella inriktning för artificiell intelligens som 
publicerades våren 2018 ses en intention att användningen av AI inom offentlig sektor bör öka 
(Näringsdepartementet). I regleringsbrevet för 2018 ställs återrapporteringskrav på Riksarkivet att 
se över möjligheterna att effektivisera och digitalisera ärendehandläggningen, exempelvis genom 
AI. Att effektivisera ärendehandläggning och kundtjänst genom att integrera AI i systemen 
återkommer i den rapport som Governo tagit fram på uppdrag av Vinnova angående utvecklingen 
av AI i offentlig sektor (Andersson, Lindsjö & Hagberg 2018). 
 
Det är rimligt att anta att när våra externa användare möter en utökad funktionalitet med inslag av 
AI i andra aktörers tjänster så kommer detta att medföra en förväntan på att, exempelvis, liknande 
sökmöjligheter ska finnas i NAD och Digitala forskarsalen. Då andra myndigheter satsar på att 
införa AI för att stödja, effektivisera och förenkla sina verksamheter kommer samhället sannolikt att 
förvänta sig att vi gör detsamma. AI kommer att påverka hela arkivsektorn eftersom det ställer nya 
krav och väcker nya frågeställningar kring bevarande, tillgängliggörande och tillhandahållande. 
Vilka möjligheter finns för arkiven i ett nytt informationslandskap präglat av AI? Det är 
frågeställningar som dessa som ligger till grund för denna utredning. 
 
Kunskapssystem i ArkivMiljö 2018, KAM2018, är en utredning finansierad med FoU-medel som 
har syftat till att undersöka vilka tillämpningar av AI som skulle kunna vara relevanta för Riksarkivet 
att använda i framtiden sett till de utvecklingsaktiviteter som initierats i färdplanen 2018. I grund 
och botten handlar det om hur vi ska planera och utveckla vår verksamhet för att hålla jämna steg 
med en samhällsutveckling som kommer att ske oavsett om vi är delaktiga i den eller inte. Det 
handlar också om att ta kontroll över AI-frågan i ett tidigt skede för att kunna påverka hur vi vill 
arbeta med den framöver på alla nivåer. Genom att visa en bredd av möjligheter med AI-teknik 
inom arkiv och hur valet av tekniker ger olika grader av funktionalitet är utredningens ansats att 
anta ett holistiskt perspektiv för att visa hur potentiella satsningar relaterar till varandra. Detta för 
att kunna presentera ett bra beslutsunderlag inför framtida satsningar. 
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1.2. Syfte, avgränsningar och metod 
Utredningen syftar till att ta fram ett underlag inför beslut om framtida satsningar på AI inom 
Riksarkivet. Detta underlag består av en omvärldsbevakning av utvecklingen inom AI som matchas 
med en invärldsbevakning med de verksamhetsutvecklingsaktiviteter som påbörjats inom ramen 
för färdplanen 2018 som kan ha en potentiell nytta av AI. 
 
Inom utredningen har endast potentiella AI-tillämpningar som kan kopplas till de aktiviteter i 
verksamhetsplanen 2018 som vid utredningens start bedömdes ha kopplingar till, behov av eller 
möjlighet till AI-tillämpningar studerats. Denna avgränsning gjordes eftersom AI-teknikområdet 
utvecklas väldigt snabbt vilket gör det troligt att omvärldsbevakning som görs 2018 rörande 
verksamheter som inte genomgår utvecklingsarbete sannolikt inte skulle vara aktuell eller relevant 
om ett antal år. Tillämpningar kopplade till stödfunktioner som HR, ekonomi, administration och 
liknande studeras alltså primärt inte inom utredningen eftersom dessa tillämpningar inte är unika 
för vår verksamhet utan allmängiltiga för statsförvaltningen. De utvalda utvecklingsaktiviteterna, 
vilka kategorier de grupperats i samt hur dessa relaterar till AI-teknikerna presenteras i bilaga 1.  
 
Flera arbetsprocesser har skett parallellt och iterativt under arbetet med utredningen. Dessa 
presenteras tillsammans med en redogörelse för arbets- och urvalsmetoder uppdelade efter 
omvärlds- och invärldsbevakning i bilaga 2. 
 
1.3. Disposition 
Eftersom KAM2018 fick ytterligare FoU-medel motsvarande två månaders arbete skapades en 
preliminär version av denna rapport som bilaga till en FoU-ansökan inför 2019 i början av oktober 
2018. I slutversionen har analysdelen disponerats om, några texter kring digitalt bevarande har 
tillkommit, omvärldsbevakningen har berikats något, vissa resonemang om potentiella 
användningsområden har utökats och några har lagts till samt att analyskapitlet har fördjupats.  
 
Rapporten börjar i omvärldsbevakningen med en beskrivning av AI och ett axplock av AI-tekniker 
som bedömts vara relevanta för Riksarkivet i nuläget (kapitel 2). Kapitlet syftar till att ge läsare utan 
förkunskaper inom datavetenskap en grundläggande förståelse för vad AI är och vad som behövs 
för att man ska kunna nyttja tekniken inom utvecklingsaktiviteterna samt inspiration till ytterligare 
implementationer. Den läsare som endast är nyfiken på vilka möjligheter AI ger inom arkivsektorn 
kan gå direkt till kapitel 3 där tekniken relateras till de invärldsområden som 
utvecklingsaktiviteterna grupperats i (se bilaga 1). I kapitel 4 görs en analys av hur 
invärldsområdenas AI-behov, -förutsättningar, och -möjligheter förhåller sig till varandra och 
verksamheten som helhet. Rapporten summeras i kapitel 5 med en återkoppling till den ansökan 
om FoU-medel som låg till grund för utredningen samt vilken prioritering för framtida FoU-
satsningar inom området som vi ser som mest angelägna. 
 
För att underlätta läsningen av rapporten har en termordlista sammanställts (se bilaga 3). 
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2. OMVÄRLDSBEVAKNING 

 
2.1. Om artificiell intelligens 
Det finns inte en vedertagen definition av AI, men gemensamt för många definitioner är att det är 
en gren inom datavetenskapen som behandlar “intelligent” beteende som uppvisas av datasystem. 
Intelligens kan i sin tur definieras som “förmågan att uppnå komplexa mål” (Tegmark 2017) och 
kopplas i flera definitioner till traditionellt mänskliga förmågor som att förstå och tolka bilder och tal, 
beslutsfattande och översättningar mellan språk (Oxford Dictionary 2018) samt resonera, förstå 
mening, generalisera eller lära från tidigare erfarenheter (Encyclopedia Britannica 2018). Vissa 
forskare har menat att termen intelligens egentligen betecknar problemlösande mentala processer 
som vi ännu inte förstår (Minsky i Encyclopedia Britannica 2018). 
 
Tanken på intelligenta maskiner och datorer med människoliknande förmågor har funnits med i det 
mänskliga medvetandet sedan slutet på artonhundratalet när man konceptuellt började föreställa 
sig “räknemaskiner”. När de första datorerna, så som vi känner igen dem, utvecklades under 1940-
och 50-talen vidareutvecklades också tankarna på AI och forskningsområdet utvecklades 
(Nationalencyklopedin 2018). Sedan dess har både AI och synen på AI utvecklats, och teknik som 
en gång i tiden ansågs vara spjutspetsforskning, exempelvis digitalkameror som automatiskt 
anpassar exponeringen efter ljusförutsättningarna vid fotografering, ses idag som så självklar att 
den inte längre räknas som AI. Detta gör Minskys uttalande ovan väldigt träffande. Redan i slutet 
av 1980-talet deltog Riksarkivet, Länsstyrelsen i Västernorrland och Linköpings universitet i det 
första Kunskapssystem i arkivmiljö-projektet (KAM-projektet) som syftade till att studera om och 
hur AI skulle kunna användas för att vägleda forskare till arkivinformation. Slutsatsen var att det 
fanns möjligheter, men att fler arkivbestånd behövde digitiseras samt att tekniken och den 
nödvändiga hårdvaran inte var tillräckligt utvecklade för att kunna ge tillräckliga resultat. Nu drygt 
30 år senare är förutsättningarna annorlunda och den senaste tidens snabba utveckling inom AI 
gör att det återigen är intressant att se om tiden är mogen för AI inom arkivsektorn.  
 
Något förenklat kan AI sägas handla om att göra förutsägelser baserade på data (Goldfarb, Gans 
& Agrawal 2018). Det finns flera övergripande inriktningar inom AI som skiljer sig åt beroende på 
hur algoritmerna eller systemen är konstruerade och hur de hanterar data. Kombinationer av dessa 
kan användas tillsammans i större system. I regelbaserad AI som bygger på symboliska processer 
programmeras algoritmerna i sin helhet, ofta som beslutsträd. Modellbaserad AI innebär istället att 
förutsägelserna är baserade på att man kodat hur objekt beter sig beroende på status och olika 
händelser, vilket dock innebär att modellerna kan bli väldigt komplicerade. Det finns även 
databaserad AI, då i form av maskininlärning (se nedan), där data använts för att ta fram algoritmer 
anpassade för att göra förutsägelser i den typen av data. Skillnaden mellan AI och robotic process 
automation (RPA) är att AI kan se nya samband i den data den tränats på och extrapolera från 
denna, medan en traditionell RPA måste programmeras för alla beslut den måste fatta och i princip 
bara lär sig utantill hur den ska agera i de situationer den är upplärd för. Man kan säga att RPA är 
regelbaserat och AI är självlärande (Wilson 2017). Samtidigt är detta lite missvisande eftersom det 
även finns AI-applikationer som är helt eller delvis regelprogrammerade, men som kan innehålla 
komponenter som gör dem “smartare” i att systemen tränas och förfinas efterhand som de 
används då systemet tar hänsyn till hur användarna agerar.  
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Den explosionsartade utvecklingen inom AI de senaste åren har till stor del att göra med 
utvecklingen, och det numera mer spridda användandet, av maskininlärning (på engelska machine 
learning). Konceptuellt kan maskininlärning beskrivas som ett sätt att skapa “smarta” algoritmer 
genom att programmet designar sig självt för att kunna ge korrekta förutsägelser (Domingos 2015). 
Skillnaden mellan program som bygger på regler och modeller och maskininlärning kan illustreras 
genom följande: alla system har ett syfte - att komma från punkt A (input) till punkt B (output). Det 
kan till exempel röra sig om att tolka om en bild föreställer en varg eller en hund. Utan 
maskininlärning måste systemet programmeras så att den vet vilka attribut som kännetecknar 
vargar respektive hundar och dessa måste kvantifieras och programmeras som tolkningsbara 
symboler för programmet. Dessutom måste de steg eller beräkningar programmet ska genomföra 
för alla möjliga inputs också kodas. Om en input dyker upp som inte systemet har programmerats 
för att hantera kommer det programmet inte att kunna genomföra någon åtgärd. Detta gör att 
systemet blir känsligt för att hantera frågor som är väldigt snarlika, men inte desamma, sällsynta, 
avvikande, komplicerade eller missats i utvecklingsprocessen. Det är jämförbart med att behöva 
göra ett program för vägbeskrivningar som listar vilket håll man ska svänga i varje tänkbar korsning 
mellan varje tänkbar punkt på en karta - det blir snart ett ofantligt stort antal möjligheter vilket leder 
till att programmeringsinsatsen blir oöverkomlig. Maskininlärning innebär istället att systemet lär sig 
själv hur den ska ta sig från en input till rätt output. Detta görs genom att 
maskininlärningsprogrammet anpassar algoritmen genom att den får beräkna hur viktiga 
beräkningarna som ingår i algoritmen ska vara och därigenom hur den ska göra för att “hitta 
vägen” mellan A och B, genom att till exempel arbeta för att minska avvikelsen i utfallet dem 
mellan. Istället för att ta fram ett program som beskriver hur en bil bör köra under alla möjliga 
förhållanden tränas istället ett system på liknande sätt som hur en människa lär sig köra bil. För att 
träna upp system på det här viset skapas träningsdataset där systemet får information om vilken 
output som ska genereras av vilken input. Denna typ av färdiga outputs kopplade till inputs i ett 
träningsdataset kallas för annotationer eller ground truths. För att det ska bli en användbar algoritm 
är det dessutom viktigt att träningsdataseten håller hög kvalitet, är stora, balanserade för olika 
inputs och outputs och att de inte innehåller fel eftersom dessa kan komma att överföras till 
algoritmen. I fallet med bildtolkningsprogrammet som ska skilja på vargar och hundar så skulle ett 
träningsdataset bestå i tusentals bilder på olika vargar och hundar av olika raser och från olika 
vinklar och scenarier som är tydligt uppmärkta med “hund” respektive “varg”.  
 
Maskininlärning görs ofta i system som kallas för neurala nätverk (kallas även för neuronnät på 
svenska, på engelska artificial neural networks, förkortade ANN eller bara neural networks NN). Ett 
neuralt nätverk består av noder eller perceptroner som, likt neuroner i den mänskliga hjärnan, är 
kopplade till varandra i olika konstellationer. Ett neuralt nätverk kan illustreras som att lager med 
parallella noder ligger efter varandra i en serie mellan input och output. 
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Figur 1 Schematisk skiss över ett fully connected neuralt nätverk med tre lager á fyra noder 

 
Noderna kan vara kopplade till varandra enligt olika modeller från att alla noder i ett lager är 
kopplade till alla i nästkommande, ett så kallat fully connected nätverk, till att noderna i de olika 
lagren är delvis kopplade till noderna i nästa lager. Beroende på syftet med det neurala nätverket 
är de olika modellerna att föredra vid olika tillämpningar. Genom att relevansen av beräkningen 
som genomförs i noderna tillskrivs olika stor betydelse (dvs “viktas”) kan den som designar 
systemet förbättra algoritmen genom att påverka förutsägelsen mot mer korrekta svar och 
reducera “brus”. För vissa AI-analyser, till exempel kopplat till bilder, kan de olika lagren vara 
avsatta till att analysera olika komponenter i bilden, till exempel raka streck, kurvor, former, färger, 
och att de sista lagren i nätverket sammanställer informationen för att komma med förslag på vad 
bilden föreställer. Det finns flera typer av neurala nätverk exempelvis CNN (Convolutional Neural 
Network) och RNN (Recurrent Neural Network) som har lite olika funktionalitet i hur de är 
uppbyggda och genomför beräkningarna och därför är vissa typer av neurala nätverk mer lämpade 
för vissa AI-tillämpningar. 
 
När en AI-algoritm ska läras upp väljer man hur många lager med noder som ska användas för 
beräkningarna. Ju fler lager, desto “djupare” är det neurala nätverket. Det är avancerade nätverk 
med många lager som givit upphov till termen djupinlärning (deep learning). Många lager kan ge 
större träffsäkerhet, samtidigt som de är mer prestandakrävande och beräkningarna tar längre tid 
att genomföra. Detta gör att så djupa nätverk som möjligt för varje tänkbar AI-tillämpning är inte 
praktiskt utan avvägningar och prioriteringar måste göras. I en självkörande bil till exempel måste 
AI:n kunna beräkna, och agera på, rätt output i princip samtidigt som något allvarligt eller oväntat 
inträffar för att kunna förhindra olyckor - är beräkningen för långsam även om output blir korrekt så 
har olyckan redan hunnit inträffa. Vid utveckling och implementering av AI är optimeringen av 
neurala nätverk utifrån utfall, prestanda, energiförbrukning och tidsåtgång, tillsammans med att ta 
fram bra träningsdataset att lära upp algoritmerna på det som kräver utvecklingsinsatser och -
resurser. Det finns ett tjugotal fritt tillgängliga mer eller mindre avancerade 
maskininlärningsprogram inriktade mot olika tillämpningar med öppen källkod, så det är inte själva 
mjukvaran som är svår att få tag på eller som nödvändigtvis medför stora inköps- eller 
licenskostnader. 
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Figur 2 Schematisk skiss över hur olika typer av dataset relaterar till varandra vid maskininlärning 

 
Neurala nätverk kan alltså tränas upp med maskininlärning för att skapa AI-algoritmer som ger 
förutsägelser, output, baserat på det träningsdata som använts för att ta fram den specifika 
algoritmen. En algoritm som tränats upp för att klassificera bilder kan till exempel inte översätta en 
text. Eftersom det inte finns någon artificiell generell intelligens, AGI, det vill säga algoritmer som 
klarar av att göra en bredd av uppgifter på samma sätt som en människa, så är den AI som finns 
idag att betrakta som ganska snäv, smal eller enkelspårig (på engelska används uttrycket narrow).  
 
De neurala nätverken beskrivs ibland, lite paradoxalt, som “svarta lådor” (Knight 2017, s. 56). Med 
detta menas egentligen motsatsen till hur begreppet används inom flyget där den svarta lådan 
registrerar allting och vid katastrofer används för att kunna utreda vad som hände. Det är precis 
det de neurala nätverken inte gör. Eftersom det neurala nätverket vid maskininlärning själv viktar 
om sig och skriver algoritmen för hur den tar sig från input till output ges ingen uppenbar förklaring 
till varför den producerar ett visst resultat. Systemet ger ingen motivering till hur den har 
“resonerat” sig fram till output och själva koden till algoritmen är vid större beräkningar så 
komplicerad att den inte enkelt kan analyseras. Detta har självklart konsekvenser vid vissa 
användningsområden eftersom man kan behöva visa eller motivera den output som producerats 
(SOU 2018:25, s. 150ff, 158ff). Att förstå hur de neurala nätverken resonerar och hur man kan 
åskådliggöra det är ett eget forskningsområde inom AI. Viktigt att komma ihåg i sammanhanget är 
att AI:n i någon mån “tänker”, men den förstår inte. För att exemplifiera: I Googles Deep 
Dreamprojekt skapades ett program som genererade versioner av bilder som en 
bildklassificerings-AI “ser” och tolkar dem (Knight 2018). Bland annat framkom att när AI:n skulle 
generera en bild av en hantel så gjorde den detta med en underarm som höll i den, sannolikt 
eftersom den inte förstått att de två var skilda objekt eftersom träningsdataseten innehöll en 
övervikt av bilder med hantlar i bruk. Eftersom AI:n inte förstår sammanhang drar den inte rätt 
slutsats kring hantelns avgränsning gentemot armen. På samma sätt är det inte förrän väldigt 
nyligen som forskningen kommit så långt att vissa typer av bildklassificerings-AI har kunnat förstå 
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att på en bild som den kan identifiera innehållande en katt, en hund och ett träd så klättrar katten 
upp i säkerhet i trädet för att hunden jagar den. 
 
I vissa system används en funktionalitet som kallas för återkopplingsinlärning (reinforcement 
learning) för att belöna systemet när det ger rätt output (Goldfarb, Gans & Agrawal 2018). Detta 
gör att nätverket kontinuerligt förändras och förfinas i takt med att det får bearbeta mer och mer 
data.  
 
De maskininlärningstekniker som presenterats hittills kategoriseras som övervakad inlärning (på 
engelska supervised) och återkopplingsinlärning. Det finns en ytterligare kategori - oövervakad 
inlärning (unsupervised learning). Vid oövervakad inlärning ges inte maskininlärningsalgoritmen 
den förväntade outputen att arbeta mot. Istället får systemet tillgång till stora mängder data att 
analysera för att hitta nya samband och korrelationer som inte varit uppenbara sedan tidigare. 
Denna analystyp har användningsområden mot exempelvis big dataanalyser, söktjänster och vissa 
typer av beslutsstöd som bygger på samband som inte tidigare kvantifierats i en output. 

 
2.2. Forskningsläget, benchmarking och pågående projekt 
Här listas och beskrivs de AI-områden som identifierats som relevanta för våra 
verksamhetsutvecklingsinsatser, gällande forskningsläget och i förekommande fall de pågående 
projekt som är intressanta för vår verksamhet samt vad man kan förvänta sig inom de närmsta 
åren.  
 
Vinnova identifierade datatillgången för att träna algoritmer på som en av de viktigaste faktorerna 
till huruvida en AI-satsning har förutsättningar att lyckas (Vinnova 2018, s. 10) och det är vanligt att 
det är avsaknaden av stora, annoterade dataset som håller utvecklingen tillbaka inom många 
relevanta forskningsområden (Felsberg & Åström, 2018 sid 18). Att företag som Google kan vara 
ledande inom AI-forskning snarare än universitetsvärlden beror till stor del på att de har tillgång till 
enorma mängder egen data och att det är billigare för dem att producera nya dataset än för 
universitetssektorn. Flera av de informanter som intervjuats för utredningen har lyft vilken bra 
position Riksarkivet har med tanke på de informationsmängder vi förvaltar, både digitalt och 
analogt. 
 
2.2.1. Textigenkänning 
Ett av de områden där AI fick sin största kommersiella spridning tidigt var inom textigenkänning, 
bland annat optical character recognition, förkortat OCR-tolkning, för maskinskriven och tydligt 
textad handskrift. Algoritmen som gör OCR-tolkningar bryter upp bilden av bokstäverna och 
siffrorna i mindre delar som är lättare att analysera än hela bilden på en gång. Genom att till 
exempel se om en viss del av bilden innehåller ett rakt streck eller en kurva så kan algoritmen 
beräkna vilket tecken som är på bilden eftersom olika tecken är sammansatta av streck och kurvor 
i särskilda kombinationer.  
 
Textigenkänning har olika förutsättningar beroende på vilken text som ska läsas. Tryckt text följer 
vissa bestämda regler eftersom tecknens utseende i ett visst typsnitt alltid är disponerade på ett 
visst sätt vilket gör att det är lätt att lära upp en AI att upptäcka mönster och att tolka att ett a är ett 
a. För handskriven text är det svårare eftersom människor har olika handstil och även att samma 
persons handstil inte alltid ser likadan ut beroende på under vilka förutsättningar texten skrivits. För 
historiska dokument kan ytterligare komplikationer tillkomma såsom att bläck och papper är i dåligt 
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skick vilket gör bilden otydlig, eller att tecknens utseende över tid har förändrats så att tecknens 
innebörd idag inte är densamma som när de skrevs. På grund av detta kräver analyser av 
historiskt material delvis andra verktyg.  
 
För handskrivet material kallas text- och handstilsigenkänning för handwritten text recognition 
(HTR) eller handwriting recognition (HWR) eller ibland automated text recognition (ATR) för att 
beteckna den automatiska transkriptionen som görs, vilka alla betecknar samma sorts analyser, 
men terminologin skiljer sig något mellan olika forskargrupper och ämnesområden.  
 
För att en AI-algoritm ska kunna känna igen vilket tecken som är vilket i ett historiskt textmaterial 
behöver den träningsdataset i vilka den kan jämföra mellan skannade bilder av textdokument och 
transkriberade texter av desamma. Eftersom bokstäverna i kursiv stil kan se olika ut beroende på 
vilken bokstav som kommer därnäst har man funnit att det bästa analysresultatet erhålls om man 
delar upp texten på ordnivå snarare än per bokstav. Att dela upp texten på det här viset kallas att 
man gör annotationer av den. Teckentrogna transkriberade annoteringar är en förutsättning för 
HTR- analyser eftersom algoritmen ska tränas i hur orden ser ut, inte vad de betyder. 
 

 

Figur 3 Exempel på annoterad text, Tullstorps kyrkoarkiv, A II:4, sida 153, bearbetning författaren. 

 
Textigenkänning beforskas av datavetare och informationsvetare, ibland i samarbete med bl a 
lingvister och historiker med stöd av någon av ABM-professionerna beroende på vilken institution 
som förvarar materialet. 
 
READ (Recognition and Enrichment of Archival Documents) är ett Horizon 2020-finansierat EU-
projekt som bland annat studerar och utvecklar HTR-teknik i syfte att skapa en plattform för 
transkribering av skannade textdokument (European Association for Digital Humanities 2018). I 
dagsläget fungerar plattformen Transkribus så att användare laddar upp skannade textdokument 
som programmet märker upp och föreslår annotationsfält för. Därefter måste användaren, själv 
eller kollaborativt, transkribera 5 000 - 15 000 ord ur dokumentet varpå dokumentet kan analyseras 
av Transkribus HTR-algoritm som för nuvarande ger en transkriberingsträffsäkerhet på upp emot 
95%. Användaren får därefter tillbaka den transkriberade texten, men inte den upplärda 
algoritmen. Om användaren godkänner det kan den transkriberade texten tillgängliggöras för att 
användas av andra på Transkribusplattformen.  
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Institutionen för datavetenskap vid Uppsala universitet har under flera år varit involverade i och 
drivit projektet “From Quill to Bytes” (q2b) som sedan 2016 finansierats av Riksbankens 
Jubileumsfond och före det bland annat Vetenskapsrådet. Projektet syftar till att med utgångspunkt 
i bildanalys och lingvistik utveckla en manuskriptsanalysteknologi för storskalig automatiserad 
transkription, lingvistiska analyser, digital paleografi och datamining ur historiska manuskript. Inom 
ramen för projektet har man även tagit fram algoritmer för wordspotting som genom bildanalys 
identifierar utseendet hos ett ord vilket gör att ett ord kan återsökas i en otranskriberad text efter att 
det identifierats en gång (Wilkinson, Lindström och Brun 2017). Wordspotting med de tekniker som 
används i Uppsala, både med maskininlärning och med regelbaserad programmering kan för vissa 
ord uppnå en träffsäkerhet uppemot 99 %. För kortare ord som kan ingå som delar i andra är 
träffsäkerheten lägre eftersom det kan bli falskt positiva svar.  
 
För att kunna jämföra och kontrollera skillnader i funktionalitet mellan olika wordspotting- eller 
HTR-analyser använder forskarna inom det här området ofta samma dataset med skannat och 
transkriberat historiskt material som benchmarks. Dataset från “Transcribe Bentham”-projektet är 
några av de som används mest frekvent. I detta projekt transkriberas filosofen Jeremy Benthams 
tidigare outgivna handskrivna verk med hjälp av crowdsourcing eller medborgarforskning, citizen 
science, där en digital plattform möjliggör för allmänheten att med digitala hjälpmedel arbeta med 
den omfattande samlingen (University College London Transcibe Bentham 2018).  
 
En begränsning med HTR-algoritmer är att den AI som ligger bakom dem fortfarande är tämligen 
snäv. HTR-algoritmer idag är relativt person- eller skrivarberoende i att de får lägst antal fel när de 
tränas på texter som är skrivna av samma person. Greifswaldmodellen är ett dataset från 
universitetet i Greifswald som transkriberats med Transkribus (Seaward 2018). För att nå en 
felmarginal på 5 % för en text skriven av tre personer krävdes ett dataset i storleksordningen 410 
000 ord eller 2 300 sidor. Detta att jämföra med de 5 000-15 000 ord som Transkribus anger som 
standard för texter skrivna av en person för att få en ungefärlig felmarginal på 5 %. 
 
2.2.2. Bildigenkänning 
Eftersom visuell tolkning av input är en förutsättning för bland annat autonoma system som 
självkörande fordon och en del robotik så är det ett väldigt aktuellt forskningsområde inom AI just 
nu. Det här breda forskningsområdet kallas vision och inbegriper allt från bildigenkänning till radar 
och sensorer som registrerar rörelse eller infravärme. Eftersom många av dessa tillämpningar 
ligger utanför Riksarkivets utvecklingsaktiviteter i färdplanen för 2018 diskuteras inte hela spektrat 
av AI inom vision här utan endast det som rör bildigenkänning och -klassificering.  
 
Bildigenkänning var länge ett forskningsområde som hade svårt att leverera resultat. Till stor del 
berodde detta på att om man ska programmera en regelbaserad bildigenkänningsalgoritm tar det 
stora personella resurser i anspråk då varje objektkategori som ska klassificeras kan se väldigt 
olika ut. Inom exempelvis kategorin “hund” måste systemet kunna tolka att både en chihuahua och 
en siberian husky är hundar, men att en varg eller en räv inte är det. Dessutom kan hundar (och 
“inte-hundar” som vargar) ses framifrån, från sidan, ovanifrån etc. vilket gör att till och med samma 
objekt kan se väldigt olika ut. Bildigenkänning tog fart efter att en forskargrupp började använda 
maskininlärning och genast nådde högre träffsäkerhet med mycket mindre programmeringstid 
(Goldfarb, Gans & Agrawal 2018).  
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För att träna upp en maskininlärningsalgoritm som tolkar vad bilder föreställer, eller snarare vilka 
objekt som den kan känna igen som finns med på bilder, behövs stora träningsdataset med 
miljontals bilder på olika objekt. Att träningsdataseten behöver vara så stora beror på att varje 
objekttyp måste finnas med på många bilder för att algoritmen ska kunna klassificera t ex alla 
hundraser ur alla möjliga vinklar som hundar. Precis som när en HTR-algoritm ska tränas så måste 
bilden vara annoterad, i det här fallet med ett fält runt bildobjekten med en tillhörande etikett, 
“hund” eller om algoritmen ska läras upp till högre precision exempelvis “terrier”, 
 

 

Figur 4 Exempel på annoterad bild på hund, pizza och bord. Källa COCO-dataset (2018), id 273083. 

 
Ett av de tidigaste och mest kända bilddataseten är ImageNet med över 14 miljoner annoterade 
bilder. Att ta fram den här sortens träningsdataset är väldigt resurskrävande: ImageNet tog flera år 
för tusentals frivilliga att färdigställa. Därför är det fördelaktigt att flera av de stora dataset som 
tagits fram av olika projekt och organisationer nu finns fritt tillgängliga på Internet. I ImageNet 
innehåller varje bild ett objekt medan i COCO-datasetet (Common Objects in COntext 2018) finns 
flera objekt representerade på varje bild. Detta medför att bildklassificerare som tränas på 
ImageNet och COCO kan få varierande funktionalitet och lämpa sig för olika användningsområden.  
 
För att öka specialiseringsgraden hos en bildigenkänningsalgoritm, säg att alla bilder med “hund” 
ska klassificeras per ras, kan algoritmen tränas med nya, specialiserade, dataset på hundar av 
olika raser genom så kallad överföringsinlärning, transfer learning. Detta uttryck används för när 
man använder en algoritm i ett annat sammanhang än det som dess ursprungliga träningsdata var 
anpassat för. Detta är relevant även för andra typer av AI, men som en grund för att vidareträna 
bildklassificeringsalgoritmer har det visat sig vara en effektiv metod (TensorFlow Hub, 2018). 
Eftersom det finns webbläsartillägg som kan sätta ihop tusentals bilder från en bildsökning till ett 
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färdigt dataset kan det för många vanliga objekttyper vara tämligen enkelt att ta fram nya 
specialiserade träningsdataset (Google Chrome Web Store Fatkun Batch 2018). 
 
Vissa bildigenkänningsalgoritmer som klassificerar bilder har idag, för moderna fotografier med ett 
objekt per bild, nått en högre genomsnittlig träffsäkerhet än människor i att märka upp vilka 
beståndsdelar en bild består av (Goldfarb, Gans & Agrawal 2018). Därför har forskningen nu delvis 
kunnat inriktas mot att träna AI att känna igen samband och kontexter, alltså att hunden jagar 
katten och att katten klättrar upp i trädet. Utvecklingen går snabbt framåt. Om man jämför 
beskrivningar av forskningsläget från ett och ett halvt år tillbaka och idag beskriver de första hur 
kontext är omöjligt för en AI att förstå, medan de senare artiklarna menar att AI i vissa fall har 
börjat kunna tolka kontext i bilder. Dock återstår mycket arbete innan AI kommer upp i liknande 
förmåga som människor. Viktigt i sammanhanget är att kontext inte är absolut och objektiv 
eftersom det rör sig om gissningar mellan orsak och verkan (precis som för människor). Hunden 
kanske ser ut att jaga katten eftersom katten springer först, men båda kanske är jagade av en 
björn utanför bilden: den kontexten kan varken en människa eller en AI uttolka, men en människa 
kan till skillnad från en AI, bedöma vilket som är mest troligt. Att uppfatta kontext bygger på 
förförståelse kring hur olika fenomen beter sig och den sortens förgivettaganden kan i vissa fall 
också bero på historiska eller kulturella faktorer. Därför är det också svårt att lära upp en AI i den 
här sortens frågor eftersom det ställer höga krav på träningsdataseten för att universaliteten i 
applikationen inte ska vara begränsad. 
 
Ett område inom bildigenkänning rör ansiktsigenkänning (facial recognition) där tolkning av bilder 
med ansikten kan användas för att identifiera individer. Denna teknologi har kommit så långt att 
vissa applikationer använder ansiktsigenkänning på samma sätt som fingeravtryck eller lösenord 
för att verifiera transaktioner. Automatisk identifiering och taggning av personer på bilder är 
vedertagen teknik i, exempelvis, Facebook sedan flera år. Myndigheterna i Kina satsar stort på 
ansiktsigenkänning tillsammans med kameraövervakning för att, bland annat, spåra och gripa 
personer som eftersöks av myndigheterna av olika skäl (Mozur 2018).  
 
Bildigenkänningstekniker ger även möjlighet att använda bilder för att söka efter andra bilder, så 
kallad omvänd bildsökning (reverse image search). Denna teknik används till exempel i Google 
Image Search, eller i Google Cloud Vision (2018), där man kan ladda upp en bild i en sökning och 
få träffar på andra liknande bilder eller websidor där bilderna förekommer.  
 
Ett multidisciplinärt forskarlag från Lunds universitet och tekniska högskola ansökte om medel från 
Vetenskapsrådet 2018 för att ta fram en söktjänst för kulturarvsbilddatabaser med omvänd 
bildsökning för att på så sätt möjliggöra proveniensöverskridande sökningar och 
sammanställningar över bilder med liknande objekt och företeelser, exempelvis alla bilder tagna på 
en viss plats eller av ett visst objekt. Projektet beviljades dock inte medel.  
 
Riksantikvarieämbetet tog under våren och sommaren 2018 fram en prototyp för automatiserad 
bildklassificering och -uppmärkning av bilder i K-Samsök tillsammans med ett par studenter från 
Kungliga Tekniska Högskolan (Haskiya 2018). 
 
Bildigenkänning är en av de mer mogna AI-teknikerna inom vision-området som är intressanta att 
tillämpa för Riksarkivet. Andra relevanta tekniker inom vision är de som rör metoder för att på olika 
sätt förbättra tolkningsmöjligheterna för digitiserat material (exempelvis återställa färger som 
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förändrats över tid på fotografier eller tolka vad som är text och vad som är bläckplumpar eller 
andra artefakter) samt digitisera mer effektivt. Neurala nätverk kan tränas att extrahera 
handskriven text från skannade sidor med mycket artefakter för att därigenom skapa ett mer 
“städat” material att teckentolka (Ayyalasomayajula & Brun 2017). Det finns även studier som visar 
att elektromagnetiska vågor i teraherzbandet och algoritmer kan användas för att texttolka upp till 
nio papperssidor som låg ovanpå varandra samtidigt (Redo-Sanchez et al. 2016). I förlängningen, 
när tekniken förfinats och algoritmerna förbättras skulle detta kunna möjliggöra skanning av 
stängda eller delvis öppnade volymer. Detta medför självklart ett paradigmskifte inom skanning, 
inte bara för att större mängder kan skannas per tidsenhet, men också för att material som tidigare 
inte kunnat skannas på grund av skador eller andra risker nu skulle kunna digitiseras och 
informationen som nu är otillgänglig skulle kunna extraheras, bevaras och tillgängliggöras. 
 
2.2.3. Klusteranalyser och visualiseringstekniker 
Klusteranalys (clustering) är ingen ny företeelse utan en form av statistisk dataanalys som kan 
göras även utan AI, men också med oövervakad maskininlärning. Vid klusteranalyser kvantifieras 
egenskaper hos de analyserade objekten vilka därefter sorteras i grupper eller kluster baserat på 
olika urval. Dessa grupper är inte alltid givna sedan tidigare utan kan upptäckas av algoritmen. För 
objekt som kan beskrivas med flera egenskaper eller variabler kan grupperingarna göras på ett 
flertal sätt och samma datapunkt kan ingå i olika kluster beroende på vilken egenskap som 
analyseras. 
 
Som en statistisk metod utvecklades klusteranalyser ursprungligen för att gruppera objekt utifrån 
numeriska värden. Med hjälp av språkteknologiska tekniker, som beskrivs i avsnittet nedan, har 
man även utvecklat tekniker för att analysera och gruppera efter hur objekt beskrivs i text. Det har 
visats möjligt att använda klusteranalyser på arkivhandlingars kontextuella metadatauppmärkning 
för att på så vis skapa nya tematiserade och visualiserade sökresultat (Whitelaw 2010).  
 
Det finns en uppsjö av mer eller mindre 
avancerade visualiseringstekniker och här 
presenteras endast ett litet urval för att 
exemplifiera och ge inspiration.  
 
Taggmoln, word clouds, syftar till att 
åskådliggöra textinnehåll genom att grafiskt 
representera frekvensen hos ord som 
förekommer i en text. I vissa tillämpningar, 
exempelvis de som tagits fram av Whitelaw 
(2010), kan det även förekomma länkning 
mellan orden i taggmolnet eller länkning till var 
i texten orden förekommer. Whitelaw har även 
kopplat ytterligare en visualiseringsteknik i 
form av en tidsaxel som visar antalet 
arkivhandlingar per år som omnämner 
respektive ord i taggmolnet. Denna typ av 
kronologisk visualisering används även i 
Kungliga Bibliotekets söktjänst för Svenska 
Dagstidningar (2018).  

Figur 5 Taggmoln över avsnittets text. 
Skapad med www.wordclouds.com 
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Ett annat exempel på visualiseringstekniker är värmekartor, heat maps, kan användas för att visa 
hur ofta en företeelse förekommer på en karta, till exempel hur många webbsökningar på 
”influensasymptom” som görs i olika områden för på så vis analysera smittspridning (Tellicherry 
2018). Metoden har även visats fungera väl på historiskt material för att åskådliggöra hur ofta 
platser omnämns i arkivhandlingar över tid (Greenstreet 2018b).  
 
Tredimensionella datavisualiseringsverktyg, som i exemplet nedan, kan visa hur ofta termer eller 
objekt förekommer och hur dessa relaterar till varandra. Den här typen av flerdimensionella 
visualiseringsverktyg kan kräva neurala nätverk för att ge bra funktionalitet.  

 

Figur 6 Exempel på datavisualisering. Creative commons.  

 
Klusteranalyser är inte beroende av visualiseringstekniker eller vice versa, men de används ofta 
tillsammans eftersom de kompletterar varandra väldigt väl. Detta är naturligt då båda syftar till att 
åskådliggöra kopplingar mellan datapunkter vilket kan bli tydligare då det görs visuellt. Även om 
klusteranalyser och visualiseringstekniker inte i sig själva är AI används de ibland tillsammans med 
andra AI-tekniker, exempelvis inom språkteknologi i avsnittet nedan, vilket föranleder att de 
beskrivs här. 
 
2.2.4. Språkteknologi 
Skillnaden mellan AI och traditionella statistiska analyser, som även de kan göras med många 
variabler, är att AI, och särskilt då maskininlärning, ger bättre resultat ju mer data systemet lärs 
upp på. Detta skiljer sig från exempelvis statistisk regression vars styrka är att ta fram samband 
från förhållandevis små datamängder, men som har mer begränsade användningsområden 
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(Goldfarb, Gans & Agrawal 2018). AI, i det här fallet som ostrukturerad inlärning, ger möjligheter att 
upptäcka samband som inte tidigare var kända och som systemet därför inte hade kunnat tränas i. 
Detta kan, även i kombination med strukturerad inlärning, i sin tur ligga till grund för olika AI-
tillämpningar inom språkteknologi (natural language processing, NLP) som används i söktjänster, 
digitala assistenter (chat bots, virtual assistants), maskinöversättningssystem (machine 
translation), ordvektoranalyser och olika typer av beslutsstöd. Att dessa tekniker har förbättrats 
avsevärt de senaste åren beror till stor del på att systemen grundar sig på maskininlärning. Sedan 
maskinöversättningssystem som Google Translate började använda maskininlärning istället för 
regelbaserade algoritmer steg träffsäkerheten i översättningarna dramatiskt och överträffar eller 
matchar idag mänskliga översättare när det gäller översättningar mellan vissa språk (Madhavan 
2018). Eftersom resultaten av maskininlärning förbättras av kvantiteten och kvaliteten på 
träningsdataseten är träffsäkerheten beroende av både mellan vilka språk som översättningarna 
görs, men också vilken typ av text som ska översättas. Tekniska eller vetenskapliga texter uppnår i 
regel högre träffsäkerhet än skönlitterära eftersom de förra har en mer standardiserad och 
homogen vokabulär samtidigt som texterna är mer likartat strukturerade än de senare som oftare 
är mer beskrivande, målande och använder metaforer. Eftersom en AI inte förstår och kan tolka 
innebörden i det den översätter krävs större träningsdataset för att den ska kunna översätta prosa 
lika bra som en människa. Dock är träffsäkerheten ofta så hög att en person med det aktuella 
språket som modersmål kan förstå innebörden av översättningen, även om det är uppenbart att 
den är maskingenererad. 
 
Språkteknologi är ett stort fält inom AI-forskning som spänner över ämnen som 
maskinöversättning, taligenkänning, informationshantering, textanalys, talteknologi, 
ämnesklassificering med flera. Det pågår mycket forskning och utveckling inom området eftersom 
det finns många möjliga praktiska tillämpningar i allt från digitala assistenter till söktjänster. Dessa 
tekniker kan i sin tur användas inom system för beslutsstöd, service, kundtjänst och dylikt som 
bygger på att relevant information kan extraheras eller bearbetas ur stora mängder ostrukturerad 
textdata. Inom forskningsområdet görs en åtskillnad mellan tal och text eftersom förutsättningarna 
dem emellan skiljer sig åt trots att båda rör språk. I tal finns svårigheter i att uttolka ord i och med 
att språk kan ha dialekter och att det ibland är närmast obefintliga pauser mellan orden. I text ligger 
utmaningarna snarare i att samma ord kan ha alternativa betydelser beroende på kontext och 
eftersom betoning och emfas inte framkommer lika tydligt som i talat språk behövs andra 
analysverktyg, vilket i mångt och mycket gör språkteknologi i tal och text till olika 
forskningsområden (Ardell 2018). För att harmonisera med rapportens avgränsning kommer 
endast de teknik- och tillämpningsområden som är mer sannolikt användbara för Riksarkivets 
pågående verksamhetsutvecklingsprojekt att avhandlas vidare i avsnittet. 
 
I Sverige bedrivs forskning inom området bland annat inom forskningsinfrastrukturen Nationella 
Språkbanken bestående av Språkbanken Text vid Göteborgs universitet, Språkbanken Tal vid 
KTH, Språkbanken Sam vid Institutet för språk och folkminnen (ISOF) i Stockholm (Borin et al. 
2018) och vid flertalet universitet samt konsortiet SWE-Clarin kopplat till EU-projektet Clarin. Målet 
är att ta fram metoder för att vidareutnyttja textuella resurser genom teknik. Detta görs bland annat 
genom att ta fram system för annotering av ljud och video, ontologier, taligenkännare, 
lemmatiserare, parsrar, textsammanfattning, informationsutvinning och system för text mining 
(SWE-Clarin 2018). Lemmatiserare och parsrar, till exempel, är verktyg för att identifiera och 
klassificera ords grundformer respektive tolka den grammatiska strukturen i meningar. Den typen 
av verktyg är en förutsättning för andra typer av språkteknologier där flera tekniker samverkar. En 
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sådan är textsammanfattning, på engelska text summarization, som är verktyg för att skriva, ofta 
korta, sammanfattande texter från flera källor. Metoden används redan idag inom journalistiken för 
att skriva nyhetsnotiser och fungerar väl eftersom dessa har en tydligt definierad struktur, är 
koncisa och inte kräver målande beskrivningar.  
 
Eftersom det svenska språket sett till antalet talare först hamnar på 96:e plats över språkens 
storlek är de språkteknologiska tillämpningarna inte lika långt komna i utvecklingen som för större 
språk som engelska och kinesiska. Man kan vidare konstatera att användbarheten och 
träffsäkerheten för digitala assistenter som Siri, Google Assistant, Alexa, Cortana, Echo och 
liknande är mer utvecklade på engelska än på svenska. Google Assistants uppdatering Duplex 
visades i våras ha uppnått så hög träffsäkerhet att den i vissa enklare konversationer, i den 
uppmärksammade demonstrationen att boka en klipptid, inte var tydligt urskiljbar från en människa 
(Business Standard 2018). Google Duplex bygger på natural language understanding, 
djupinlärning och text-till-tal och är inte anpassad till svenska ännu. 
 
Även söktjänster bygger som sagt på språkteknologi. Här är det fråga om flera olika 
språkteknologitekniker som samverkar kring skilda aspekter i informationssökningen, från 
indexering till att tolka vad användaren letar efter beroende på hur frågan är formulerad, vilken text 
som bäst motsvarar svaret på frågan och i vissa applikationer även att sammanfatta denna text för 
användaren. Denna funktionalitet är exempelvis väl utvecklad i IBM:s Watsonsystem som har flera 
olika användningsområden, från söktjänst till digital assistent.  
 
Lantmäteriet har genomfört två pilotstudier i sin verksamhet med IBM:s maskininlärningsplattform 
Watson. I sin ärendehandläggning av särskilt äldre fastighetsärenden kan Lantmäteriets 
handläggare ibland behöva konsultera lagböcker och handledningar för att hitta korrekt lagrum. 
Denna del av handläggningsprocessen kan vara ganska tidskrävande och därför initierades ett 
projekt för att se om maskininlärning kunde användas som grund för ett beslutsstöd som letade 
upp relevant information åt handläggarna. Genom att träna IBM:s Watson på lagtexter och 
handböcker minskade handläggningstiden som gick åt till att söka efter information (Åström 2017). 
Projektet var ett pilotprojekt som delvis finansierades av medel från Vinnova och när projektmedlen 
var slut förlängdes inte licenserna på Watson vilket gör att tillämpningen inte används på 
Lantmäteriet i dagsläget. 
 
Lantmäteriet har även genomfört ett projekt som testade att använda Watson som grund för sin 
externa kundtjänst. Genom att lära upp systemet på besvarade förfrågningar syftade projektet till 
att undersöka om systemet skulle kunna användas för att avlasta den egna kundtjänsten gällande 
vissa typer av frågeställningar. En erfarenhet som gjordes i projektet var att det var mer tid- och 
resurskrävande än väntat att ta fram träningsdatasetet. Detta gjorde att Watson inte kunde läras 
upp med ett så stort underlag som krävts för att få tillräckligt hög träffsäkerhet för att vara ett 
alternativ eller avlastning för den mänskliga kundtjänsten.  
 
Inför att dataskyddsförordningen skulle träda i kraft genomförde Sambruk ett projekt där man tog 
fram ett maskininlärningsbaserat beslutsstöd för att hitta och märka upp personuppgifter i 
ostrukturerade handlingar, exempelvis e-post (Höglander 2018). Verktyget har visat sig effektivt för 
att hitta personuppgifter i material som är digitalt skapat eller teckentolkbart. 
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I Storbritannien har flera forsknings- och utvecklingsprojekt använt sig av namnigenkännare som 
The Stanford Named Entity Recogniser, Stanford NER (Stanford Natural Language Processing 
Group 2018) i system för att identifiera och märka upp personuppgifter. Brittiska Department for 
Transport har använt sig av ett system som bygger på Stanford NER för att automatisera delar av 
sin diarieföring och ärendehandläggning (Arundel 2018). 
 
Även Arbetsförmedlingen har använt namnigenkännare baserade på öppen källkod för att 
identifiera personuppgifter med gott resultat. Myndigheten har arbetat med innovation kopplat till 
maskininlärning i uppemot fem år och har använt språkteknologi för att ta fram flera prototyper och 
implementationer riktat till olika informationsmängder i sin verksamhet. Bland annat har man 
använt ordvektoranalyser, en sorts ostrukturerad maskininlärning som identifierar och grupperar 
hur ord förhåller sig till varandra i en text. Genom att göra detta har man kunnat skapa ontologier 
över vilka ord som förekommer och hur de relaterar till varandra i platsannonser. Detta är en 
förutsättning för att kunna skapa applikationer som exempelvis underlättar för arbetssökande och 
arbetsgivare att få bra sökresultat och kunna navigera bland olika ord och uttryck för yrken och 
kompetenser. Man har även gjort försök att visualisera denna information mer grafiskt i 
tredimensionella figurer för att visa hur grupper eller kluster av ord hör samman. 
Arbetsförmedlingen satsar också på att ta fram ett system som matchar arbetssökandens CV:n 
med arbetsgivares annonser genom att titta på hur ord och uttryck relaterar till varandra. 
 
Skatteverket använder en del språkteknologi i sin digitala assistent, eller chattbot, Skatti och 
undersöker även möjligheterna att använda AI för att effektivisera sin post- och diariehantering 
genom att träna nätverk som kan göra ärendeklassificering baserat på frågans formulering. 
 
Även Bolagsverket på sätt att använda AI och maskininlärning för att automatisera steg i sin 
ärendehandläggning, särskilt i granskningen av olika handlingstyper som skickas in till 
myndigheten från bolag, ekonomiska föreningar och dyl (Bolagsverket 2017).  
 
Flera nationalbibliotek har inrättat s.k. datalab som syftar till att på olika sätt sammanställa, 
preparera och tillgängliggöra dataset baserade på innehållet i sina samlingar (Snickars 2018). I de 
fall det rör analogt material ingår att digitisera och teckentolka verk varpå (liksom för digitalt skapat 
material) språkteknologiska tekniker används för datatvätt eller datakurering, data curation, 
exempelvis att ta bort artefakter, rätta felaktig teckentolkning, eller på andra sätt förbereda och 
“tvätta” textmassorna i datamängden inför analyser. Det finns en intention hos Kungliga biblioteket 
att inrätta ett datalab under 2019 för att systematiskt kunna arbeta med datakurering inför 
utlämnande och skapande av dataset. KB har även genomfört en undersökning rörande 
digitaliseringsverksamheten inom ABM-sektorn 2018. I denna ser man en trend att de tillfrågade 
institutionerna vill digitisera sina samlingar, men att detta inte kan genomföras i önskad omfattning 
på grund av att det i nuläget kräver för mycket resurser med skanning och indexering. 
Gemensamma resurser och ramverk för digitisering uppfattas av institutionerna som något mycket 
eftersträvansvärt. 
 
2.2.5. Rekommendationssystem 
En av de AI-implementationer som man oftast stöter på i vardagen är rekommendationssystem 
(recommender systems). De flesta e-handelssystem innehåller rekommendationssystem av typen 
”andra som har valt xx har även tittat på/köpt yy”. Dessa analyser kan bygga på en kombination av 
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strukturerad, ostrukturerad och återkopplingsinlärning, men gemensamt är att 
rekommendationsresultaten blir bäst när de har tillgång till väldigt stora datamängder.  
 
Tekniken bakom rekommendationssystem är välutvecklad och har även givit upphov till innovativa 
patent som Amazons ”shipping then shopping”: Konceptet av patentet, som här tas upp för att 
illustrera de paradigmskiften som kan komma av olika AI-tillämpningar, kan beskrivas enligt 
följande. I dagsläget ger Amazons rekommendationer upphov till ungefär fem till tio procent extra 
inköp som annars inte skulle gjorts (Goldfarb, Gans & Agrawal 2018). Detta är bättre än för några 
år sedan och det är rimligt att anta att efterhand som algoritmerna förbättras och kan tränas på 
större datamängder så kommer träffsäkerheten att öka ytterligare. När denna når en kritisk gräns 
för när det blir mer lönsamt för Amazon att skicka hem varorna till kunderna innan de beställts så 
möjliggörs en helt ny affärsmodell där nya varor skickas till kunder som istället får välja vilka som 
skickas tillbaka. Förutsättningarna för denna utveckling förutsågs av Amazon redan 2013 då man 
ansökte om patentet. Detta är ett bra exempel på hur användningen av AI kan medföra nya 
affärsmodeller och arbetssätt och att stora vinster kan komma av att utnyttja tekniken till att 
uppdatera hur man arbetar för att nå organisationens syfte med digitaliserade arbetsflöden, 
snarare än att endast automatisera vissa arbetsuppgifter. Studier har visat att de flesta 
organisationer som använder AI idag har börjat med att implementera tekniken som förbättringar i 
redan etablerade arbetsprocesser och att det är inte förrän organisationen uppnår en viss digital 
mognad som man börjar använda tekniken för att ”bryta ny mark” och arbeta enligt nya modeller 
(Chui et al. 2018).  
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3. POTENTIELLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR RIKSARKIVET 

I detta avsnitt presenteras några av de möjliga AI-tekniker och -implementationer som kan kopplas 
till de identifierade aktiviteterna. AI-implementationerna, eller därtill kopplade idéer, redovisas i 
varierande detaljgrad främst beroende på hur stor potentiell nytta implementationen kan ha i 
dagsläget, men också hur långt arbetet fortskridit inom aktiviteten och vilken inriktning och behov 
aktiviteten bedömts ha av AI-tillämpningar. 
 
3.1. Digitisering 
Generellt för de AI-tillämpningar som presenteras i det här avsnittet är att de grundas i en syn där 
volymen inte självklart bör vara den lägsta sökbara nivån i arkivinformationssystem som Arkis eller 
NAD. Utökad indexering av de digitiserade bilderna och metadatauppmärkning på 
informationsobjektsnivå, exempelvis person i en personakt eller husförhörslängd, fastighet i en 
lagfartsbok eller objekt på ett fotografi i en fotosamling, medger utökade sökmöjligheter för både 
interna och externa användare i Arkis respektive NAD och Digitala forskarsalen. Detta i sin tur är 
en förutsättning för exempelvis effektivare ärendehandläggning eftersom det lägger grunden för 
bland annat beslutsstöd och ärendehanteringssystem, med eller utan integrerad AI, som för vissa 
ärendetyper kan medge att systemet söker fram relevanta skannade arkivhandlingar för 
handläggaren att ta ställning till snarare än att denne söker manuellt. Detta skulle digitalisera 
arbetet i ärendehandläggningsprocessen och skapa nya sätt att handlägga ärenden som skiljer sig 
från de förutsättningar som är idag. 
 
3.1.1. Indexering av skannade textdokument  
Ett av de stora hindren för att arbeta effektivt med det skannade materialet är att 
informationsobjekten inom de digitsierade volymerna inte är individuellt återsökbara. Det är inte 
ovanligt att det i större bestånd inte finns någon indexering och de fall det förekommer är det ofta i 
aggregat snarare än per individuellt informationsobjekt. För att komma till rätta med detta har man 
för vissa skannade arkivbestånd avsatt arbetskraft för att indexera materialet manuellt, exempelvis 
i kyrkoarkivens personakter genom att märka upp fastighetsbeteckningar. Både att arbeta i det 
oindexerade materialet och att indexera manuellt är tidskrävande, men i vissa typer av 
arkivmaterial har uppmärkningen inte kunnat överlåtas till automatisering eller varit möjlig då 
materialet digitiserades. Oavsett handlingstyp skulle system med språkteknologiska verktyg som 
namnigenkännare eller ordvektoranalyser i kombination med OCR- eller HTR-algoritmer kunna 
användas för att delvis eller helt automatiserat indexera digitiserade arkivbestånd på 
informationsobjektsnivå. Genom att extrahera utvalda nyckelord som exempelvis 
fastighetsbeteckningar, personnummer, namn etc., skapas kontextuell återsökbar metadata till den 
skannade bilden. Vid sökningar efter olika informationsobjekt kan då sökmotorn söka i metadatan 
för att på en mer detaljerad nivå än idag (när svar presenteras på volymnivå) kunna återfinna 
relevanta skannade objekt. 
 
En automatiserad extraktion av metadata kan med fördel efterkontrolleras av mänskliga indexerare 
för vissa typer av arkivbestånd och under de första åren medan teknikerna förfinas vore det 
snarare tal om en semiautomatiserad metadataextraktion. Beroende på arkivbeståndets storlek, 
komplexitet och vilken tolerans för avvikelser som man väljer att sätta kommer behovet av 
mänsklig inblandning att variera. I ett sammanhållet system finns potential för 
återkopplingsinlärning till algoritmerna i att de rättningar som görs av indexerarna kan användas för 
att förbättra algoritmen över tid. Även utan återkopplingsinlärning är det troligt att ett system som 
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låter indexerarna kontrollera och rätta den extraherade metadatasättningen för alla, eller vissa av 
systemet flaggade, objekt vore en väsentlig tidsvinst jämfört med att låta all metadatasättning 
skötas manuellt. En semi- eller helautomatiserad metadataextraktion skulle således kunna sänka 
kostnaderna för digitisering och därmed möjliggöra fler skanningsprojekt som idag inte vore 
lönsamma eller möjliga att genomföra.  
 
En automatiserad transkription skulle, förutsatt att teckentolkningen är felfri vilket inte är fallet i 
dagsläget, resultera i metadata som är bokstavstrogen originalet. Detta skulle kunna medföra ett 
behov av normering för återsökning eftersom felstavningar skulle innebära att nyckelordet inte 
indexeras i sin rättstavade form. Samtidigt medger språkteknologiska tekniker söktjänsten att 
förstå att stavningsvariationer syftar på samma företeelse vilket gör att för “smartare” söktjänster är 
behovet av normering sannolikt väldigt begränsat. Sett i ett något längre tidsperspektiv är det troligt 
att söktjänsterna kommer att förbättras samtidigt som prestandan i systemen ökar vilket gör att 
behoven av en normerad och perfekt metadatasättning försvinner. 
 
3.1.2. Indexering av skannade bilder 
Precis som för text finns möjligheter att använda bildklassificeringsalgoritmer för att extrahera 
metadata för indexering av skannade, eller digitalt skapade, bilder. Möjlig information att extrahera 
och indexera bilderna med skulle kunna vara vilka objekt som förekommer, eventuell text (då 
tillsammans med OCR eller HTR-algoritmer) och i förlängningen även ansiktsigenkänning för 
identifikation av personer på bilden. Även om vissa tränings- och testdataset som ImageNet 
(2018), med ett objekt per bild, kan träna algoritmer med en klassificeringsförmåga som liknar en 
människas blir det betydligt sämre träffsäkerhet när algoritmer tränas på mer komplexa dataset 
som COCO (2018) med flera objekt per bild. Man bör därför i dagsläget inte förvänta sig en 
funktionalitetsnivå där samtliga objekt i bildhandlingar detekteras eller klassificeras korrekt. Precis 
som för tillämpningarna av HTR-algoritmer som beskrivits ovan är det därför inte nödvändigtvis en 
fråga om att överlämna hela indexeringen åt systemet utan att systemet är ett komplement till 
indexerare som rättar och kontrollerar innehållet. Detta skulle enklare än för textmaterial kunna 
crowdsourcas i en app för medborgarforskning eller liknande eftersom det rör sig om bilder. 
Beroende på vilket gränsvärde för träffsäkerhet som är godtagbar det inte säkert att kontroller 
behövs för alla arkivbestånd. Hur stor manuell insats som är aktuell beror således på hur 
materialet ska användas eller tillgängliggöras och hur korrekt och heltäckande klassificering som 
krävs för att uppnå det målet. Riksantikvarieämbetet har utvecklat en prototyp för bildklassificering 
utan maskininlärning av bilder i K-Samsök och erfar att en uppmärkningsprecision på 60% medför 
tillräckligt goda återsökningsmöjligheter. Även om klassificeringen varken är helt korrekt eller 
heltäckande för samtliga förekommande objekt medför tekniken en möjlighet att i alla fall delvis 
automatiserat indexera på bild- och objektnivå och därigenom medge proveniensöverskridande 
sökningar, till skillnad från dagsläget.  
 
Att använda bildigenkänningsalgoritmer för att indexera bilder har vissa fördelar jämfört med att 
endast använda människor (särskilt gällande crowdsourcing och medborgarforskning) i att det sker 
en automatisk normering eftersom systemet har en begränsad vokabulär som den kan märka upp 
bilderna med. Dessutom anpassas specialiseringsgraden automatisk till att vara jämn över hela 
bilddatasetet på ett sätt som inte är lika naturligt med mänskliga indexerare som har olika 
specialkunskaper. Eftersom bilder dessutom kan innehålla varierande många objekt och att dessa 
kan vara mer eller mindre kända för olika indexerare bör arbetet dessutom fortskrida väsentligt 
snabbare med ett neuralt nätverk jämfört med en människa. 
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3.1.3. Indexering av audiovisuellt material 
Även audiovisuellt material, AV-material, som exempelvis ljudupptagningar och filminspelningar är 
möjligt att indexera med hjälp av AI-tekniker, vilket framgångsrikt visats av bland andra BBC i 
deras filmarkiv (Cowlishaw 2018). Som tidigare nämnts krävs delvis andra språkteknologiska 
tekniker för talat språk än för det skrivna och för visuellt material så behövs även tekniker kopplade 
till visionområdet inom AI. De aktuella språkteknologiska teknikerna kan bland annat transkribera 
talet i AV-upptagningar, skapa ontologier samt välja ut och indexera olika nyckelord vilket gör att 
man kan söka på informationsobjekt som begrepp och få svar både i transkriberade texter och vid 
de aktuella tidssegment i AV-materialet där begreppet förekommer. Även gällande visuella 
informationsobjekt kan tidssegment där objekt förekommer i bild indexeras med hjälp av 
bildklassificering. Att kunna indexera både visuella och talade informationsobjekt i AV-material ger 
en avsevärd fördjupning i återsökbarhet och användbarhet för materialet jämfört med att bara 
tillföra metadata som behandlar proveniens. Dock ska man vara medveten om att även om BBC 
redan har fantastiska resultat inom området så har vi sämre förutsättningar i och med att vårt 
material är på svenska som inte har lika välutvecklad språkteknologi. 
 
3.1.4.  Verktyg för uppmärkning av sekretess och personuppgifter i digitalt material 
Språkteknologiska tekniker, bland annat namnigenkänningsalgoritmer, skulle tillsammans med 
OCR- och HTR-algoritmer kunna användas för att identifiera och märka upp personuppgifter i 
skannade textdokument. Sambruk och Arbetsförmedlingen har visat att det går att ta fram 
algoritmer som söker upp personuppgifter i ostrukturerad text i form av bland annat e-post och det 
är därför rimligt att anta att samma teknik skulle kunna användas på skannade arkivhandlingar, för 
det äldre materialet så småningom tillsammans med HTR-algoritmer. 
 
Det vore även möjligt att skapa tillämpningar som kan söka upp person- och sekretessuppgifter 
och föreslå maskningar på samma sätt som annoteringarna presenteras i HTR- och 
wordspottingalgoritmer. Återigen bör det poängteras att detta sannolikt fungerar bäst som ett 
beslutsstöd åt handläggare som fattar det slutliga beslutet, och inte som ett helt autonomt system. 
Det vore då även lämpligt om handläggarens beslut återkopplades för att skapa ett 
självupplärande system vars träffsäkerhet förfinas över tid. 
 
En annan intressant möjlighet vore att använda ansiktsigenkänningsalgoritmer för att identifiera 
personer i bilder och tillsammans med andra källor, exempelvis över avlidna personer, avgöra om 
eller när en person är avliden vilket kan ha påverkan på om eller när bilderna kan tillgängliggöras.  
 
3.2. Öppna data och big data 
Riksarkivets arbete med öppna data begränsas sedan inrättandet av Myndigheten för digital 
förvaltning, DIGG, till att ta fram öppna dataset ur den egna informationen som skapas och/eller 
lagras på myndigheten. Riksarkivets förutsättningar att producera öppna data skiljer sig delvis från 
andra myndigheter som är mer intensiva i sitt genererande av nya data, till exempel SMHI som 
genom sina empiriska väderobservationer dagligen lägger ut ny data (Kling 2018).  
 
De delar av vår information som är digitalt skapad är lättare att tillgängliggöra som öppna data 
eftersom den redan finns i digital form. De föreslagna AI-tillämpningarna och -koncepten i detta 
avsnitt bottnar dock i en syn att även det material som skapats analogt och skannats kan lämpa sig 
som öppna data. 
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3.2.1. Transkriberad text och skannade dokument 
För att träna HTR-algoritmer behövs stora dataset med skannat, transkriberat och annoterat 
material. Forskningsprojekt som “Transcribe Bentham” (University College London 2018) tar fram 
den här typen av dataset för publikation på webben, vilket medfört att de i princip används som 
internationella benchmarks för att skapa jämförbarhet mellan forskningsprojekt och algoritmer. 
Riksarkivet har stora datamängder skannade arkivhandlingar från olika tidsperioder som även är 
transkriberade, exempelvis folkräkningar från 1860 och framåt, medeltida diplom och domböcker. 
Genom att publicera dataset med skannade dokument med tillhörande transkription ur 
arkivbestånd som inte har sekretess-, personuppgifts- eller upphovsrättsproblematik, skulle 
Riksarkivet göra en betydande internationell insats för HTR-forskningen. Samtidigt skulle detta 
kunna innebära att våra dataset börjar användas som benchmarks, något som i sin tur innebär att 
forskare kommer att träna HTR-algoritmer anpassade för vårt material vilket vore ovärderligt för 
våra digitiserings- och digitaliseringsinsatser.  
 
De tidigare nämnda transkriberade arkivbestånden är som bekant inte annoterade, men genom att 
utnyttja wordspottningalgoritmer tillsammans med det transkriberade materialet skulle man kunna 
möjliggöra en semiautomatiserad annotationsteknik som vore mycket mindre resurskrävande än 
att annotera och transkribera manuellt. Wordspottingtekniken medger att genom att märka upp 
transkriberade ord vid ett tillfälle i texten kan algoritmen identifiera och skapa en annotation kring 
ordet vid varje vidare förekomst i dokumentet. Om detta görs av en människa vid varje nytt tillfälle 
ett ord förekommer kommer systemet att annotera dokumentet efter hand på ett sätt som påminner 
om att lösa krypto-korsord. Detta innebär att vi har möjlighet att ta fram träningsdataset med tiotals 
miljoner annotationer med väldigt liten mänsklig inblandning. Sett i relation till de träningsdataset i 
storleksordningen tiotusentals ord som används för att träna algoritmer på exempelvis 
Transkribusplattformen är detta enormt stora datamängder som skapar helt nya förutsättningar för 
att träna HTR-algoritmer. 
 
Eftersom HTR-algoritmer i dagsläget är tämligen bundna till enskilda personers handstilar är det 
osäkert om det är bättre att träna många mindre algoritmer på enskilda handstilar eller handstilar 
som påminner om varandra eller om det ger bättre resultat att träna ett neuralt nätverk på ett 
enormt dataset. Det är också en fråga om vilken prestanda som finns tillgänglig eftersom ett 
neuralt nätverk som tränas på ett enormt dataset kräver mer processorkraft än att träna många 
mindre. Många mindre algoritmer skulle genom olika lösningar kunna kombineras i ett gemensamt 
system för att transkribera ny text, så i förlängningen skulle samma funktionalitet kunna 
åstadkommas för användaren. 
 
Summerat har vi alltså unikt goda förutsättningar att antingen tillgängliggöra dataset som andra 
kan träna HTR-algoritmer på eller att själva träna HTR-algoritmer som vi kan tillgängliggöra för 
andra. Att tillgängliggöra tränade HTR-algoritmer för vidareutnyttjande vore värdefullt för andra 
aktörer som är i behov av HTR-teknologi, men som inte själva har tillräckligt stora träningsdataset 
för att kunna träna egna nätverk. Exempelvis är Lantmäteriet intresserade av att använda HTR-
algoritmer för att underlätta sin ärendehandläggning och för att tillgängliggöra sitt material. 
Detsamma gäller andra institutioner som förvarar stora mängder arkivmaterial, exempelvis 
Kungliga biblioteket, universitetsbiblioteken, andra arkivinstitutioner, museer och 
kulturarvsinstitutioner och -föreningar. Genom att Riksarkivet tillgängliggör HTR-algoritmerna som 
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öppna data öppnas även möjligheter för andra aktörer att skapa applikationer, plattformar och 
dylikt för automatiserad transkribering. 
 
3.2.2. Transkriberat textmaterial 
Traditionellt sett är ett kriterium för öppna data att de ska vara maskinläsbara (Quisbert 2018) och 
det är även det andra steget i 5-stjärnemodellens gradering av tillgänglig- och användbarheten hos 
öppna data (Öppna data och PSI, 2018). I nuläget innebär detta i princip att endast filer i 
textformat, exempelvis XML, kan erhålla den högsta graderingen. Efterhand som OCR- och HTR-
teknikerna utvecklas är det sannolikt att formatet kommer att spela mindre roll för möjligheterna till 
vidareutnyttjande. I dagsläget är det dock rimligt att anta att HTR-algoritmer med en låg felmarginal 
är en förutsättning för storskalig automatiserad transkription av våra skannade arkivhandlingar 
vilket krävs för att göra dessa tillgängliga som öppna data i stora textdataset. Dessa dataset skulle 
både kunna användas för datamining inom forskningen eller för vidareutnyttjande i applikationer 
inom en rad ämnen.  
 
För att framställa stora textdataset med hög kvalitet ur digitiserade arkivbestånd kommer sannolikt 
språkteknologiska tekniker att behövas för att ta bort artefakter eller rätta felläsningar i 
teckentolkningen. Oavsett om datamängderna skapas på vårt initiativ för att tillgängliggöras som 
öppna data eller som en del i ett begärt utlämnande av big data kommer teknikerna och 
metodologin att vara densamma. Beroende på arkivbeståndets beskaffenhet och hur man väljer att 
metadatasätta materialet är det troligt att det kommer att vara en stor överlappning i den 
metodologi som redan används vid vissa nationalbiblioteks datalab såsom den beskrivs av 
Snickars (2018). Eftersom dataset från både arkiv och bibliotek kan vara intressanta för forskare 
att samköra i sina analyser vore det sannolikt fördelaktigt att i dagsläget skapa en standardisering 
av metadatan och därigenom interoperabilitet hos den här typen av dataset. Här kan det även vara 
intressant att ha metadatastandarder för textuppmärkning som TEI i åtanke (Text Encoding 
Initiative 2018). 
 
3.2.3. Bilddataset 
Olika AI-tekniker kan användas för att ta fram proveniensöverskridande bilddataset. Exempelvis 
skulle automatiserat extraherad metadata, se avsnitt 3.1.2, kunna användas för att sammanställa 
dataset över olika objekt genom att alla bilder med en viss metadataterm samlas i ett dataset. Det 
finns även möjlighet att använda teknologi som sammanställer alla bilder som har liknande attribut 
genom att använda omvänd bildsökning (reverse image search) söka på objekt och andra aspekter 
i bildernas komposition och istället för sökningar i metadata. Metoderna har för- och nackdelar, 
men det är möjligt att en kombination vore att föredra för vissa typer av sammanställningar. Då vi 
har bildmaterial som spänner över ett långt tidsintervall är det möjligt att vissa typer av dataset 
skulle vara intressanta att skapa för objekt eller företeelser som ändrat utseende över tid. Då finns 
en risk att relevanta bilder missas i omvänd bildsökning eftersom det kräver en stor kontextuell 
förståelse för vad bilden föreställer, vilket är ett område där dagens AI-teknik är tämligen omogen. 
Att objekts utseende förändras över tid skapar även svårigheter i att återsöka bilder genom 
metadatan eftersom det förutsätter att alla objekt identifierats och indexerats korrekt - har detta inte 
gjorts kan inte systemet återfinna bilden. Ponera då att man söker i bildsamlingen med hjälp av en 
gammal bild vars objekt inte tidigare identifierats och märkts upp, men som man nu identifierat, 
exempelvis en handvevad tvättmaskin. Om föresatsen är att man vill skapa ett dataset som visar 
alla bilder på tvättmaskiner och söker på “tvättmaskin” så kommer sannolikt bara de bilder som 
visar moderna tvättmaskiner att dyka upp eftersom det är det tvättmaskinsutseendet som 
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algoritmen sannolikt tränats på. Samtidigt får man likartade svårigheter om man använder bilden 
på den gamla tvättmaskinstunnan för att söka med genom omvänd bildsökning eftersom då 
kommer inte bilder på moderna tvättmaskiner att presenteras. Genom att konstruera ett system 
som genomför sökningar efter båda metodikerna parallellt erhålls en möjlighet att med hjälp av 
återkopplingsinlärning träna systemet att identifiera de gamla tvättmaskinerna som inte tidigare 
märkts upp, vilket förbättrar algoritmen. Denna teknik vore intressant att undersöka som ett 
komplement till att man använder våra historiska bilder för att skapa träningsdataset för att lära upp 
andra bildanalysalgoritmer genom överföringsinlärning. Detta förutsätter att vi lägger resurser på 
att märka upp de bilder som innehåller så gamla objekt att de inte förekommer i de moderna 
träningsdataset fritt tillgängliga dataset som används för att träna algoritmerna. Att märka upp äldre 
objekt i bilder skulle kunna företas i medborgarforskningsprojekt eller i samarbete med andra 
kulturarvsinstitutioner med stora (uppmärkta) bildsamlingar, exempelvis Riksantikvarieämbetet, 
museer, kulturarvsinstitutioner eller -föreningar. 
 
3.2.4. Metadata och arkivförteckningar för vidareutnyttjande och big dataanalyser 
En stor mängd av den information vi producerar ligger i arkivförteckningarna i Arkis och deras 
tillhörande metadata. Genom att tillgängliggöra dessa som öppna data, antingen i batcher eller via 
ett API finns stora möjligheter för dataminingsanalyser gällande exempelvis ekonomihistoria och 
förvaltningshistoria. Gällande metadatan kan man även tänka sig applikationer rörande topografisk 
indelning, förvaltningsförändringar, nomenklatur etc.  
 
Det är även möjligt att tänka sig att använda arkivförteckningarnas struktur som ett underlag till 
applikationer som kontrollerar kvaliteten på arkivförteckningar. 
 
3.3. Digitala forskarsalen, Nationella arkivdatabasen och Arkis  
Redan nu är språkteknologiska tekniker, klusteranalyser, visualiseringsverktyg, bildigenkänning 
och rekommendationssystem tillräckligt tekniskt mogna för att kunna användas för att fördjupa 
funktionaliteten i sökningar i Arkis, NAD och Digitala forskarsalen. Eftersom arkivsektorn har tydligt 
strukturerad, hierarkisk information tillsammans med standardiserad metadata om både arkiv och 
arkivbildare samt hjälpdatabaser har vi en fantastisk utgångspunkt att kunna erbjuda smartare 
söktjänster, särskilt om man jämför med förutsättningarna i den ostrukturerade data som 
kommersiella söktjänster navigerar i. 
 
Studier har visat att användares förståelse för och förväntningar på sökresultaten påverkas av 
gränssnittet för sökfunktionen (Johnson 2008). Därför är det viktigt med en användarvänlig 
sökfunktionalitet i Nationella Arkivdatabasen i bemärkelsen att den lever upp till användares 
förväntningar, tidigare erfarenheter och förståelse för hur informationssökningar fungerar. När 
söktjänster i resten av samhället, från Google till Facebook, eBay och Amazon, förlitar sig på 
maskininlärning är det svårt för oss att hålla oss relevanta om vi ställer oss bredvid utvecklingen 
och istället ställer höga krav på att användarna ska förstå förvaltningens uppbyggnad och 
arkivteori. 
 
Förenklat kan man säga att AI-tekniker kan användas inom två kategorier gällande 
informationssökningar och dessa kategorier kan användas var för sig eller tillsammans. Den första 
rör hur sökningen görs eller bearbetas av systemet och den andra hur sökningen presenteras för 
användaren och hur denne interagerar med sökresultatet. 
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3.3.1. Möjligheter att använda AI för sökningar 
Det finns flera AI-tekniker som skulle kunna vara relevanta och de medför olika grad av 
funktionalitet och träffsäkerhet och även varierande utvecklingskostnader. Om man eftersträvar att 
kunna hänvisa till volymer i vissa vanligt förekommande arkivbestånd är det möjligt att det vore 
mer kostnadseffektivt med system som vägleder med hjälp av beslutsträd, med eller utan AI, 
eftersom det i stor utsträckning går att programmera mer eller mindre regelbaserat. Dock kräver 
detta en del förkunskaper hos användaren om inte systemet ger ytterligare information efter hand, 
vilket kräver antingen en tämligen omfattande “smart FAQ” eller språkteknologiska tekniker som 
textsammanfattning. Om man väljer att satsa på beslutsträd kan det vara intressant att undersöka 
möjligheten att använda språkteknologi för att retroaktivt införa exempelvis standarden 
International Standard for Describing Functions (ISDF) (International Council on Archives 2007) för 
att beskriva vilka samhällsfunktioner arkivbildare haft vilket kan koppla ihop organisationer och 
arkiv med samma funktion över tid. Då det inte undersökts är det svårt att förutse hur väl AI skulle 
kunna ge samma sökfunktionalitet med den ostrukturerade metadata som finns i löptext i 
arkivbeskrivningar och serie- och volymanmärkningar jämfört med metadata som är förstrukturerad 
i standardiserade metadatascheman och relaterade resurser som tesaurusar. 
 
Ostrukturerad maskininlärning kräver inte att man lägger resurser på att ta fram träningsdataset 
och Arbetsförmedlingen har visat goda resultat i att använda den här tekniken med exempelvis 
ordvektor- och termfrekvensanalyser, samt klusteranalyser tillsammans med visualiseringstekniker. 
Detta har lett till funktionalitet som underlättar sökningar och skapat förståelse för hur handlingar, 
termer och nyckelord relaterar till varandra. Det vore högst intressant att undersöka vidare att 
använda den här typen av teknik för att utveckla möjligheterna att söka information i NAD och 
Digitala forskarsalen eftersom det sannolikt är det minst kostsamma alternativet samtidigt som det 
kan ge en hög funktionalitet. Beroende på vilken informationsnivå som väljs, förslagsvis är detta 
något som kan ställas in av användaren, kan tematiserade resultat enligt olika aspekter hos 
arkiven, serierna, volymerna eller informationsobjekten i skannat och individuellt 
metadataindexerade arkivbestånd sammanställas. Ett sånt här system skulle sannolikt inte ensamt 
kunna hänvisa till en eller flera specifika volymer som svar på en fråga formulerad i löptext, men 
presentera en grupp relevanta resurser som hör samman med ett sökt arkiv, arkivbildare, plats, 
funktion, tema etc. Värt att poängtera är att funktionaliteten sannolikt inte blir likadan för alla 
arkivbestånd eftersom möjligheterna att genomföra analyserna beror på hur väl beskrivna arkiven 
är i arkivbeskrivningar, -förteckningar och metadata. Det är även möjligt att tänka sig den här 
funktionaliteten för digitiserat bildmaterial, både i analyser som grupperingar enligt metadatatermer 
eller som en förlängning av omvänd bildsökning.  
 
Söktjänster som bygger på strukturerad maskininlärning och språkteknologi där användaren har 
möjlighet att söka med allt från nyckelord till hela meningar finns att tillgå idag och genom att träna 
dessa med träningsdata från vår verksamhet är det inte omöjligt att redan i dagsläget kunna 
besvara vissa typer av frågeställningar, vilket visats av Lantmäteriets pilotstudier med IBM:s 
Watson. Problematiken ligger till stor del i att ta fram träningsdataset av hög kvalitet för att skapa 
det AI-stystem som kan besvara den myriad av frågeställningar som kan vara relevanta för allt 
arkivmaterial i Arkis, NAD eller Digitala forskarsalen. Här tillkommer dessutom en utmaning i att en 
del av de arkiv som beskrivs i NAD förvaras och förvaltas hos andra arkivinstitutioner och att dessa 
därför också skulle behöva skapa träningsdataset för att navigera i deras respektive material. 
Oavsett om arkivet förvaltas av Riksarkivet eller andra leverantörer till NAD gäller troligen att för att 
få bäst funktionalitet bör man träna algoritmer anpassade efter olika arkivbestånd och att dessa 
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ingår i ett system med en AI som tränats att sortera frågorna till rätt svarsalgoritm beroende på 
frågans formulering.  
 
Det finns flera möjligheter rörande vilken sorts data som kan vara relevant att träna på eller utgå 
ifrån för den här sortens söktjänster och beroende på vilken eller vilka man väljer så kommer 
systemet att kunna ge olika typer av svar. Väljer man att träna systemet på besvarade ärenden 
med käll- och volymhänvisningar samtidigt som det har tillgång till informationen i NAD, Arkis, 
Digitala forskarsalen och andra databaser kan systemet teoretiskt sett besvara komplicerade 
frågor och hänvisa till rätt arkivmaterial på olika nivåer, beroende på hur frågan är formulerad och 
om samma eller liknande frågor förekommit tidigare. Väljer man istället att träna systemet på 
träningsdataset som endast bygger på de databaser vi har byggt upp, till exempel genom att 
använda befolknings- och bouppteckningsdatabaser för att ge sannolikhetsförslag på släktskap, 
blir användningsområdet snävare än i det första exemplet och med en mer begränsad 
funktionalitet eftersom det blir väldigt kopplat till vissa frågeställningar. Det är dock möjligt att 
denna teknik skulle vara ett bra komplement i ett större system för att besvara vissa typer av 
frågeställningar. Ett annat alternativ vore ett system som kan söka i extraherad metadata kopplad 
till digitala objekt vilket medger sökträffar på alla skannade sidor där det eftersökta 
informationsobjektet förekommer. Samtidigt har detta en svaghet i att det förutsätter att 
arkivbeståndet är helt digitiserat, de två första alternativen kräver inte det. Det sista alternativet 
medför dock att man kan börja söka i och närma sig materialet enligt nya arbetssätt som inte har 
analoga förlagor eller motsvarigheter, det vill säga att vi i större utsträckning digitaliserar 
sökningarna och arbetet kopplat till det. I framtiden kan det även vara möjligt med fritextsökningar i 
transkriptionerna av skannade arkivhandlingar eller fritextsökningar i de skannade digitala objekten 
(utan att de transkriberats). De sista tre exemplen förutsätter HTR-algoritmer för det handskrivna 
arkivmaterialet, men skapar förutsättningar för detaljerade svar baserade på information i 
arkivhandlingarna snarare än om arkivhandlingarna. Det behöver dock inte vara fråga om att 
tvingas hålla sig till en inriktning eller funktionalitetsnivå baserat på den teknik som finns tillgänglig 
idag. Det mest fördelaktiga vore att skapa förutsättningar för ett system som medger att man 
integrerar flera typer av algoritmer som tränats på dataset från relevant arkivmaterial i syfte att 
besvara olika typer av frågeställningar efterhand som tekniken utvecklas och fler arkivbestånd och 
frågeställningar digitaliseras.  
 
Oavsett om man går vidare med ostrukturerad eller strukturerad maskininlärning finns möjligheter 
att addera återkopplingsinlärning till systemet. Genom att till exempel tolka användarbeteendet 
efter att sökresultatet presenterats i relation till hur sökningen formulerades finns möjligheter att 
värdera huruvida användaren sannolikt upplevde att de fick bra sökträffar och återfann relevant 
information. Detta kan sedan ge en återkoppling till algoritmen vilket viktar om den så att den kan 
producera bättre resultat vid kommande sökningar. Man kan även tänka sig A/B-testning där man 
testar att visa sökresultaten olika för olika användare under en tid och utvärdera vilket sätt som ter 
sig mest lämpat utifrån de resultat som eftersträvas.  
 
3.3.2. Presentation av sökresultat 
Genom klusteranalys möjliggörs tematiserade sökresultat. Om analysmetoden integrerades i NAD 
skulle sökresultat rörande exempelvis samma ort kunna grupperas; alla träffar rörande Klagstorp i 
Malmöhus län skulle ingå i två grupper (en för Östra och en för Västra Klagstorp då de ligger i olika 
härader) och de sökträffar rörande Klagstorp i Skaraborgs län i en annan. Likaså skulle sökningar i 
flera folkräkningar samtidigt kunna grupperas personvis för personer med samma namn. Denna 
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sökfunktionalitet har potential att förbättra sökningar gällande teman som kan återfinnas i många 
olika arkivbildare, både i regionala och centrala arkiv. Klusteranalys och tematiserade sökresultat i 
bildmaterial skulle möjliggöra en större överblick och sortering i stora bilddataset då bilder skulle 
kunna grupperas efter hur många liknande objekt de innehåller, eller sorteras bort i de fall de inte 
innehåller ett eftersökt objekt.  
 
Med hjälp av olika tekniker och mjukvara för visualisering skulle de tematiserade sökresultaten 
kunna presenteras på olika sätt, exempelvis genom tidslinjer likt sökträffstidslinjen i Kungliga 
bibliotekets söktjänst för digitiserade dagstidningar (Kungliga biblioteket 2018), taggmoln eller 
bildtekniker för visualisering av länkning mellan olika aspekter som de som beforskats av Mitchell 
Whitelaw (Whitelaw 2010; Australian National University, 2018) eller brukats av 
Arbetsförmedlingen. 
 
Förutom att presentera sökresultaten visuellt och grafiskt finns också möjligheter att presentera 
informationen på nya sätt i text. Då vi förvaltar digitalt, digitiserat och analogt arkivmaterial i NAD 
uppstår utmaningar i hur vi digitalt förmedlar informationen i det analoga materialet, men även i det 
digitiserade eftersom det kan vara svårt att läsa, tyda eller förstå i sin kontext. I detta sammanhang 
vore det intressant att undersöka textsammanfattning som ett verktyg för att presentera information 
för användarna på nya sätt som inte kräver förkunskaper i arkivsökningar eller förvaltningens 
uppbyggnad. Textsammanfattning har visat sig vara ett effektivt verktyg inom journalistiken för att 
skapa korta notiser som bygger på flera källor. Att texterna som produceras följer en fördefinierad, 
enkel struktur och att systemet inte förmår att skriva målande eller beskrivande behöver inte ses 
som en stor begränsning för en tillämpning kopplad till NAD eller Digitala forskarsalen om man 
endast strävar efter att ge kortfattad, kontextuell information i en passande struktur. 
 
Rekommendationssystemsfunktionalitet i NAD och Digitala forskarsalen skulle kunna tipsa 
användare om relevanta arkiv och källor. För användare skulle detta kunna innebära att källor som 
andra användare använt eller som ingår i samma kluster rekommenderas då man besöker vissa 
resurser. För exempelvis en användare som tittar i ett kyrkoarkiv skulle detta kunna innebära 
automatiska förslag på domstols- eller fögderiarkiv som haft jurisdiktion över församlingen över tid. 
I ett bredare ABM-perspektiv kunde denna funktionalitet även kopplas till en gemensam plattform 
där man tillsammans med andra aktörer kan göra sökningar och rekommendationer i material från 
andra arkiv, Kungliga biblioteket, universitetsbibliotek, museum och olika typer av institutioner och 
föreningar med historiskt eller kulturarvsbetonat material. Detta skulle kunna möjliggöra ABM-
perspektiv på de sökningar som rör forskning (både professionell, hembygds- och släktforskning) 
och kulturarv. En vanlig fråga i Landsarkivens läsesalar rör fastigheter och ofta är frågeställaren 
särskilt intresserad av att veta var husen låg och hur de såg ut. All denna information förvaltas 
sällan av Riksarkivet, men kan återfinnas till exempel i Lantmäteriets historiska kartdatabas 
beroende på vilken tidsperiod frågan gäller. Det kan också vara möjligt att hitta bilder i Sveriges 
hembygdsförbunds databas Bygdeband eller samlingar som förvaltas av exempelvis bibliotek, 
universitet och universitetsbibliotek. 
 
3.4. Ärendehandläggning och beställningar 
Styrkan hos AI är att den kan bearbeta stora mängder information och i denna se korrelationer 
som den kan extrapolera från för att ge förutsägelser för nya frågeställningar, dvs föreslå ny output 
baserad på ny input. Svagheter är att AI inte är bra på att bedöma rimlighet och att den inte kan ta 
hänsyn till kontext som inte lärts in i systemet, vilket däremot är mänskliga styrkor. Detta 
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sammantaget gör att kombinationen AI och människa som helhet har en mycket större potential än 
delarna för sig (Chui et al. 2018). AI bör ses som ett verktyg för att komplettera hur människor 
arbetar och tar över vissa arbetsuppgifter, inte som något som helt ersätter människor (Goldfarb, 
Gans & Agrawal 2018). Därför har vissa börjat använda uttrycket augmented intelligence, dvs 
förstärkt intelligens, snarare än artificiell intelligens när det gäller AI som beslutsstöd. 
 
De typfall som nämns nedan relaterar till de utvecklingsaktiviteter som initierats och det finns 
många fler användningsområden för AI inom verksamheten, bland annat inom stödverksamheter 
som ekonomi och HR. 
 
3.4.1. Beställningar 
Vissa av beställningsformulären på hemsidan kräver att beställaren har en hel del information, och 
förståelse, för att kunna lägga en beställning. När det gäller släktforskningsfrågor förekommer det 
också att beställningar inkommer på material som redan är digitiserat och fritt tillgängligt via 
Digitala forskarsalen. Arbete pågår för att göra webbformulären enklare för användare, men med 
hjälp av språkteknologiska AI-tillämpningar skulle man i framtiden kunna tänka sig en utökad 
funktionalitet i gränssnittet för beställningar bland annat på grund av överlappningen med 
sökfunktionaliteten som beskrivits i föregående avsnitt.  
 
Beställningar görs för att på något vis komma åt information som vi förvaltar och är på så vis en 
informationsåtersökning där användaren av någon anledning inte kan komma åt materialet. Det är 
således konceptuellt kopplat till sökningar i NAD och Digitala forskarsalen i analogt material, 
sekretessbelagt material och digitiserade bestånd med åtkomst genom självbetjäningstjänster. 
Därför är det intressant att titta på möjligheten att ha beröringspunkter mellan 
beställningsfunktionen och NAD och Digitala forskarsalen, både för att användare som inte hittar 
det material de söker online kan få hjälp att lägga en beställning, men också som ett sätt att göra 
användare uppmärksamma på att den beställning de står i begrepp att skicka kan besvaras genom 
tillgängligt digitiserat material. 
 
Delvis kopplat till beställningar är utvecklingsaktiviteten gällande registratur och diarieföring. 
Rekommendationssystem skulle kunna användas för att ge förslag på diariebeteckningar, vilken 
enhet som ett ärende ska hänvisas till, gallringsfrister, etc. Träningsdataseten i dessa fall vore 
redan inkomna avslutade ärenden.  
 
3.4.2. Beslutstöd i ärendehandläggning 
Beslutsstöd med AI, antingen som beslutsträd eller med maskininlärning, skulle sannolikt behöva 
utvecklas per arkivbestånd eller ärendetyp, exempelvis ett beslutsstöd för fastighetsfrågor och ett 
för folkbokföring, även om det konceptuella ramverket eller metodologin i stor utsträckning kan 
återanvändas mellan olika system. Nedan exemplifieras tankegångarna inom området med 
folkbokföring eftersom det pågår ett utvecklingsarbete med detta fokus, men konceptuellt bör det i 
stora drag även vara överförbart till andra vanligt förekommande ärendetyper.  
 
Målbilden är att vid en sökning efter en person får handläggaren även sannolikhetsgraderade 
träffar på andra personer som kan ha ett släktskap med denna. Om detta system skulle tränas på 
och använda sig av data från olika befolkningsregister och folkräkningar skulle träffsäkerheten bli 
skev i att de personer som vid något läge folkbokförts på samma adress har lättare att bli 
identifierade som besläktade än de som inte varit folkbokförda tillsammans. Används bara 
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folkräkningarna kommer det dessutom att uppstå en problematik i att dessa inte förekommer 
årligen. Dock är det möjligt att denna funktionalitet skulle kunna vara tillräcklig som ett stöd i vissa 
sammanhang, till exempel vid beställningar som en kontroll av att de ingångsuppgifter som anges 
om en person är korrekta.  
 
I ett scenario där alla sidor i den skannade folkbokföringen har genomgått en semiautomatisk 
metadataindexering och märkts upp med uppgifter som namn, födelsedatum och -ort, släktskap 
med andra personer inom samma akt eller sida, etc. så vore en mer fördjupad funktionalitet möjlig. 
Ett system som tränats på och har tillgång till den typen av metadata samt de skannade bilderna 
som de hör till skulle kunna erbjuda en funktionalitet där handläggaren, då denne initierar ärendet, 
får en träffbild på alla skannade och indexerade sidor som den eftersökte personen förekommer 
på, samt bilder på de personer som programmet bedömer vara besläktade med denne upp till ett 
bestämt släktskap. Därefter blir det handläggarens uppgift att verifiera att programmet valt rätt 
källor eller tillräckligt många källor. Efterhand som källorna kontrolleras och godkänns, alternativt 
förkastas, kan källhänvisningar läggas in automatiskt i ärendet. Här vore det även lämpligt att 
skapa en återkopplingsinlärning till systemet som gör att träffsäkerheten ökar över tid. Att ha en 
ökad spårbarhet kring informationens ursprung i våra ärendesvar genom förenklade metoder för 
källhänvisningar borgar för informationens autenticitet och möjliggör en ökad källkritik hos 
användaren. I tider där fake news, propaganda och annan desinformation är ett större 
samhällsproblem än tidigare kan denna spårbarhet sannolikt komma att efterfrågas mer och mer.  
 
Andra fördelar vore att kompetensförsörjningen och kunskapsöverföringen i 
ärendehandläggningen kan bli enklare: om systemet lärs upp med bra träningsdataset med 
utförligt och korrekt besvarade ärenden kan handläggarna få rekommendationer på resurser de 
inte tidigare känt till då de inte förvaras på den egna enheten. Det finns även en tidsbesparande 
aspekt eftersom det skulle innebära mindre letande efter arkiv som man sällan använder eller som 
förvaras på en annan enhet än den egna. Här finns dock en viss risk i att förlita sig för mycket på 
systemet, särskilt gällande ovanliga ärendetyper. I och med att systemet kan få en bias baserad på 
den data som det tränas på medför detta att om inte träningsdatan varit komplett eller korrekt så 
kommer systemet att ge bristfälliga eller felaktiga rekommendationer. Därför är det viktigt att 
handläggarna är medvetna om detta och det vore även högst önskvärt att med 
återkopplingsinlärning träna systemet över tid genom analys av användarbeteendet kontra 
sökresultatet. Det är också viktigt att systemet inte fungerar exklusivt: frågeställningar kan dyka 
upp som inte använts i träningsdatasetet och i dessa fall är det viktigt att våra högspecialiserade 
handläggares val av källor utanför de förslag som presenteras tas till vara eftersom de är viktiga för 
att göra algoritmen bättre till nästa sökning. I ett längre tidsperspektiv där systemet har varit i bruk i 
ett antal år de handläggare som lärts upp att själva söka i arkiven inte är lika många, samtidigt som 
vanan att själva navigera i arkivförteckningarna minskar finns en risk att man inte längre har 
samma förmåga att kunna avgöra om utfallet från AI-systemet är rimligt eller inte.  
 
3.5. Leverans, tillsyn och förteckningsarbete 
Att snabbt kunna analysera och skaffa en överblick över en arkivförteckning, särskilt gällande stora 
och komplexa arkiv, kan vara värdefullt både i samband med analoga och digitala leveranser, 
tillsyn och vid ordnings- och förteckningsarbeten.  
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3.5.1. Beslutstöd för granskning av arkivförteckningar 
Några av våra största informationsmängder är arkivförteckningarna i Arkis och NAD. Det vore 
intressant att undersöka möjligheten att använda dessa som träningsdata för att lära upp ett 
system som granskar arkivförteckningar i samband med leverans, tillsyn, inför ordnings- och 
förteckningsarbete eller standardiseringar av förteckningsgraden i Arkis. Systemet skulle kunna 
fungera som ett rekommendationssystem genom att göra användaren uppmärksam på om 
information på olika nivåer saknas eller förekommer dubbelt. Detta vore intressant både som en 
kontroll inom den aktuella förteckningen och gentemot andra arkivförteckningar från samma eller 
liknande arkivbildare som redan ingår i Arkis eller NAD. Sammantaget skapas då ett system som 
gör det enklare att skapa en överblick av kvaliteten på arkivförteckningen och pekar ut områden 
som kräver mer arbete. Genom att även göra andra informationsmängder som RA-FS:ar, RA-
MS:ar, arkivbildningsplaner och lagtexter tillgängliga för systemet finns en möjlighet att även 
exempelvis gallringsfrister eller information om när ärendetyper upphört på grund av förändrad 
lagstiftning skulle kunna delges användaren.  
 
Den här typen av konceptuellt kontrollerande verktyg skulle kunna läggas ut på webben för att 
underlätta kontroll av arkivförteckningar för yrkesverksamma utanför myndigheten som vill testa 
validiteten i sina egna arkivförteckningar, t ex inför leverans.  
 
The National Archives, TNA, i Storbritannien har tagit fram ett liknande system som delvis kan 
kontrollera förteckningsgraden i deras arkiv, men det är osäkert om detta system vore tillämpligt på 
våra arkivförteckningar eftersom de engelska arkivförteckningarna inte är strukturerade på riktigt 
samma sätt. 
 
3.5.2. Nya sätt att arbeta med ordnings- och förteckningsarbete 
Om kostnaden för digitisering sjunker dramatiskt på grund av att indexering kan automatiseras och 
specialiseras möjliggörs nya sätt att arbeta med förteckningsarbete. Genom att exempelvis 
digitisera och analysera diarieserierna i komplexa arkiv vars ansvarsområden förändrats över tid 
blir det enklare att förstå arkivbildningen. Samtidigt möjliggör man för handläggare och forskare att 
enklare söka i arkiven efter specifik information, särskilt i fall där tillgänglig ingångsinformation inte 
överensstämmer väl med möjliga sökingångar. Dessutom skapas lämpliga dataset för öppna data 
och big dataanalyser av olika slag för vissa typer av arkivbildare. 
 
3.6. Kundtjänst och kontakt 
Det finns olika typer av digitala assistenter, eller chattbotar, vilka kan interagera med människor 
antingen genom tal eller text. Som beskrivits tidigare skiljer sig språkteknologi för skrivet eller talat 
språk vilket gör att detta delvis rör sig om olika forsknings- och utvecklingsområden gällande 
interaktionen mellan människa och system. Därtill kommer den extra utmaningen att systemet, 
oavsett om det är tal- eller textbaserat, måste kunna navigera i våra arkivinformationssystem för att 
kunna ge svar på frågor som rör arkivmaterialet. Det är således också en fråga om funktionalitet 
såsom det beskrivits i avsnitt 3.3 och 3.4 rörande informationsåtersökning i NAD och Digitala 
forskarsalen, samt viss funktionalitet kopplad till ärendehandläggning. 
 
3.6.1. Digitala assistenter i telefoni 
För att ha förutsättningar att utveckla en bra digital assistent som kan svara på frågor eller vägleda 
användare behövs både stora träningsdataset och även en AI med väl utvecklad språkförståelse. 
Eftersom svenska är ett litet språk internationellt sett är algoritmerna för talförståelse ännu inte lika 
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avancerade som för exempelvis engelska. Detta gör att det inte finns lika stort utbud av 
programvara med öppen källkod vilket i sin tur medför att användningsområdena på svenska är 
mer begränsade. Eftersom våra förstagångsanvändare inte är vana vid arkivterminologi och kan ha 
svårt att uttrycka vad de frågar efter, eller förstå vad vi svarar, så blir det ännu svårare att träna en 
digital assistent som kan interagera med användarna på ett korrekt sätt. 
 
Att utveckla digitala assistenter är kostsamt och de organisationer som satsat på denna teknik, 
exempelvis Skatteverket, Swedbank eller Handelsbanken, har mycket större volymer inkommande 
samtal och mer likartade förfrågningar än vad Riksarkivet har. De åtgärder som redan föreslås i 
utvecklingsaktiviteterna kopplade till kundtjänsten, telefonin och förbättringarna av webbformulären 
kommer sannolikt att minska mängden telefonsamtal till kundtjänsten ytterligare. Detta skulle göra 
att de personer som kan frigöras vid införandet av en digital assistent skulle minska samtidigt som 
vi skulle generera ännu mindre träningsdataset för att träna en AI. Det ter sig därför som om att en 
komplex digital assistent för kundtjänsttelefonin inte skulle löna sig att utveckla i dagsläget.  
 
Det kan däremot vara intressant att titta på att skapa gränsytor mot de digitala assistenter som 
utvecklas hos andra myndigheter som vi delar ärendemängder med, exempelvis Skatteverket 
gällande namnärenden. 
 
3.6.2. Digitala assistenter på webben 
Gällande digitala assistenter på webben finns flera möjliga tillämpningsområden gällande allt från 
hjälp vid beställning i webbformulären till vägledning i NAD eller Digitala forskarsalen, eller som en 
första kontakt via sociala medier. Lantmäteriet testade IBM:s Watson som ett sätt att interagera 
med användare via webben och svara på frågor, med ett varierat resultat. För de frågeställningar 
som systemet tränats med blev svaren tämligen träffsäkra, men att ta fram träningsdatasetet var 
mycket mer resurskrävande än vad utvecklarna förutsett. Om man begränsar sig till att använda 
programvara med öppen källkod verkar det krävas att träningsdataseten är ännu större, vilket i sin 
tur skulle kräva ännu större utvecklingsresurser.  
 
Genom att begränsa vilka typer av frågeställningar som chattboten skulle kunna svara på till att 
röra vissa vanligt förekommande och avgränsade ärendetyper, exempelvis att beställa 
fastighetshandlingar, så är det möjligt att det skulle kunna gå att träna upp en AI. Samtidigt är det 
viktigt att se över huruvida den här typen av funktionalitet verkligen behövs: sannolikt räcker det 
långt med den “smarta FAQ” som diskuterats.  
 
Digitala assistenter kopplade till användar- och sökgränssnitten i Digitala forskarsalen och NAD 
vore intressanta att undersöka nyttan av eftersom det skulle kunna bidra till att tröskeln till 
arkivhandlingarna sänks. Dock är det möjligt att andra potentiella lösningar som “smartare” 
sökningar eller olika visualiseringstekniker för att presentera sökträffarna skulle bidra till att göra 
arkivmaterialet lättillgängligt och enkelt återsökbart i lika hög eller tillräcklig grad.  
 
Det är svårt att sia om framtiden inom det här området: eftersom digitala assistenter i olika former 
är ett hett forskningsområde är det möjligt att det kommer att ske stora förbättringar inom den här 
tekniken inom bara några år. Samtidigt är svenska ett litet språk med förhållandevis små 
datamängder att träna på. Lägg till den extra utmaningen som kommer av att språkbruket i vårt 
historiska material skiljer sig från dagens så är det svårt att se när, och om, detta kommer att vara 
en teknik som kan skapa mervärde för Riksarkivet i framtiden. 
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3.7. Digitalt bevarande 
Inom det digitala bevarandet finns sannolikt framöver utrymme för, och behov av, AI-tillämpningar 
kopplade till de olika funktionerna såsom de beskrivs i OAIS-modellen: Administration, lagring, 
datahantering, mottagande, bevarandeplanering och åtkomst (CCSDS 2012). Det digitala 
arkivmaterialet kan vara fördelaktigt för AI-implementationer eftersom det redan är digitalt och inte 
behöver digitiseras.  
 
Detta avsnitt kommer inte att beskrivas så utförligt då intentionen är att inom en snar framtid ta ett 
nytt helhetsgrepp på det digitala bevarandet inom ramen för modellen med 
verksamhetsgrensutvecklare. Detta arbete är fortfarande i uppstartsfasen samtidigt som det 
potentiellt är väldigt brett vilket medför att det vore för omfattande för denna utredning att 
genomföra en komplett omvärldsbevakning.  
 
Mellan 2007 och 2011 deltog Riksarkivet i EU-projektet PROTAGE (PReservation Organizations 
using Tools in AGent Environments) som syftade till att med hjälp av modellbaserad AI ta fram 
verktyg för digitalt bevarande. Inom projektet utvecklades bland annat programvara för att hantera 
leveransförberedelser enligt OAIS-modellen. Även om projektet genomfördes enligt plan fick det 
inte det genomslag man hoppats på.  
 
TNA i Storbritannien har tankar kring hur man skulle kunna använda AI för att kontrollera 
integriteten och autenticiteten i känsligt eller krypterat material, särskilt i samband med migreringar. 
Att överlåta detta till en AI snarare än att man använder en stickprovsmetodik anses positivt 
eftersom man därigenom minskar den mänskliga åtkomsten till materialet samt att kontrollerna blir 
mer heltäckande. 
 
Denna strategi ter sig lämplig även vid migreringar av stora datamängder som inte är krypterade 
eftersom det medger att samtliga digitala handlingars tekniska skick skulle kunna kontrolleras, 
snarare än stickprovskontroller.  
 
Rekommendationssystem skulle kunna användas inom digitalt bevarande för att föreslå 
bevarandeformat för enskilda filer likt TNA:s digitala resurs PRONOM (The National Archives 
2018) eller den metodik som föreslås i förarbetena till efterföljaren till RA-FS 2009:2.  
 
Förutsättningarna för det digitala bevarandet kommer att förändras över tid. Exempelvis kan det bli 
aktuellt med retroaktivt införande av olika standarder för metadata som gör att den information som 
redan finns måste anpassas eller byggas på. Att automatisera dessa processer vore ett måste 
eftersom de digitalt arkiverade informationsmängderna är för stora för att hanteras manuellt i det 
här avseendet. 
 
Det är även möjligt att AI som gör itererande löpande kontroller av den bevarade informationens 
autenticitet och integritet vore intressant, men behovet av den här sortens smartare analyser är i 
dagsläget sannolikt begränsat. Löpande kontroller för att kontrollera att länkningar till 
dokumentation utanför arkivet håller över tid vore också tacksamt att överlåta åt en AI. 
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4. ANALYS 

 
4.1.  AI som verktyg för automatisering eller förändring 
I arbetet med denna utredning gjordes en avgränsning i att undersökningen skulle inrikta sig mot 
de utvecklingsaktiviteter som redan initierats i färdplanen för 2018. Eftersom dessa representerar 
en bredd av våra verksamheter är det rimligt att anta att resultatet att det finns mogen AI-teknik att 
implementera i våra verksamheter även gäller andra områden än de som belysts här. Därför är det 
intressant att sammanfattande resonera kring hur AI relaterar till Riksarkivet som organisation och 
till arkivsektorn i stort. 
 
Översiktsstudier har visat att i organisationer som börjar använda AI görs detta ofta först som ett 
sätt att automatisera vissa arbetsuppgifter i ett redan etablerat arbetsflöde (Chui et al. 2018, 
Vinnova 2018). För de organisationer som skapar ett verkligt mervärde genom AI övergår detta 
dock i att tekniken utnyttjas för att transformera verksamheten. AI möjliggör nya sätt att arbeta och 
nya affärsmodeller, exempelvis det ovan nämnda shipping-then-shopping-konceptet, och som vi 
har sett exempel på i det föregående kapitlet kan detta medföra stora förändringar för vår sektor 
gällande exempelvis digitalisering och informationshantering. I tabellen nedan presenteras det 
paradigmskifte AI kan medföra för arkivsektorn uppdelat i de faktorer som identifierats i arbetet 
med rapporten, på engelska används ofta uttrycket disruptions för den här typen av förändringar 
som innebär avbrott i vedertagen praxis. AI-tekniker kan användas för att effektivisera, förändra 
eller förbättra de lösningar som finns i vänsterspalten vilket är kongruent med att använda AI för att 
förbättra befintliga strukturer. 
 

Nuläge/analoga förutsättningar Möjlighet/digitala förutsättningar 

Sökningar i metadata Sökningar i digitala objekt och metadata 

Normering och rättning vid metadatasättning Normering och rättning i söktjänsten 

Utveckla egna lösningar (för NAD, HTR, etc.) Tillgängliggöra data som andra utvecklar 
lösningar med (för NAD, HTR, etc.) 

Ge svar genom att hänvisa till volymer eller 
digitala resurser 

Ge svar genom att sammanfatta information 
som besvarar frågan och hänvisa till volymer 
och digitala resurser 

Förkunskaper behövs för att söka i 
arkivinformation 

Sökningar i arkiv bygger på generella och 
välbekanta informationssökningspraktiker 

Proveniensbaserade sökresultat Tematiserade sökresultat där proveniens är ett 
av många möjliga teman 

Frågor besvaras ur en volym åt gången Frågor kan besvaras ur stora 
proveniensöverskridande datamängder 
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Nuläge/analoga förutsättningar Möjlighet/digitala förutsättningar 

Sökresultat presenteras i träfflistor Visualiserade sökresultat, där träfflistor är ett 
sätt att visa resultatet 

Arkivhandläggare söker och sammanställer 
information 

Arkivhandläggare tar ställning till om sökt och 
sammanställd information är korrekt och 
tillräcklig 

 
Sammantaget kan konstateras att den transformativa potentialen i AI och närliggande tekniker är 
stor för arkivsektorn och att oavsett om man väljer att integrera tekniken i befintliga arbetssätt eller 
skapa nya finns många möjligheter att gå vidare. Eftersom många av utvecklingsaktiviteterna har 
beroenden sinsemellan är det komplext att få en överblick kring hur olika satsningar påverkar 
varandra, särskilt i ett längre perspektiv där tekniken samtidigt utvecklas. Analysen nedan gör 
därför inga anspråk på att vara fullständig eller slutgiltig inom området. 
 
Ur ett tidsperspektiv i storleksordningen tio år är det tämligen säkert att förutsättningarna för vad 
tekniken medger är radikalt annorlunda. Tids- och resurskrävande subjektiva aktiviteter, 
exempelvis att metadatasätta vissa arkivbestånd med nyckelord eller standarder, skulle kunna visa 
sig inte stå i proportion mot nyttan om AI-teknikerna för exempelvis informationsåtersökning, 
teckentolkning eller bildigenkänning då kommer att ha förbättrats till den grad att de inte vinner på 
att utnyttja den metadata vi skapat. Vilka metadata man väljer att extrahera ur och märka upp ett 
arkivbestånd med är beroende av det tilltänkta användningsområdet samt andra subjektiva val, 
som dock kan bygga på kvantitativa analyser som termfrekvenser eller ordvektorer. Detta gör att 
den valda metadatan blir ett tidsdokument baserad på vår förståelse av materialet och de 
användningsområden vi nu kan förutse, samt vilka tekniska hjälpmedel vi har till hands. Det är 
därför troligt att man i längre tidsperspektiv kommer att behöva göra om metadatasättningen för 
vissa bestånd för att kunna utnyttja materialet bättre för nya användningsområden eller ny möjlig 
funktionalitet. Samtidigt är det troligt att möjligheterna att söka i de digitiserade objekten, både 
bilder och hand- eller maskinskriven text, kommer att öka. Detta eftersom både AI-teknikerna 
kopplade både till tolkning och återsökning förbättras samtidigt som hårdvarans prestanda ökar. 
Därmed inte sagt att utvecklandet av tekniker för kontextuell metadataextraktion inte fyller en 
funktion, tvärt om. Den metadata vi skapar nu kan bli en sorts träningsdata för de framtida, 
hypotetiska, “metadataoberoende” systemen. Det är möjligt att den typen av system extraherar 
metadata baserad för den sökning som genomförs, men att denna inte lagras i systemet eftersom 
den ses som beroende av sökningen och inte nödvändigtvis generaliserbar. Det vore högst 
angeläget att undersöka hur bra funktionalitet som kan erhållas genom sökningar i den 
ostrukturerade kontextuella metadata som finns dokumenterad i arkivbeskrivningar, serie- och 
volymhänvisningar jämfört med om arkiven är uppmärkta med metadata från standarder som 
exempelvis ISDF som beskriver arkivbildares funktion i samhället. AI ger även möjligheter att 
retroaktivt införa metadatastandarder, men det är möjligt att detta vore ett mellansteg som då 
tekniken vidareutvecklas inte krävs för att systemen ska fungera lika bra.  
 
Det är också värt att poängtera att utvecklingen inom AI går fort inom vissa områden och att 
resultatet av de satsningar och utvecklingsprojekt som vi initierar kommer att påverkas av detta. 
Om förändringar sker utanför eller inom arkivsektorn som påverkar oss finns en risk att även 
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lyckade satsningar som bygger vidare på gamla lösningar kan upplevas negativt av användare 
eller andra intressenter. Exempelvis visar Ancestrys satsningar på rekommendationssystem och 
mappningar att den här typen av funktionalitet är möjlig idag även om rekommendationerna inte 
alltid stämmer, vilket med stor sannolikhet skapar en förväntan hos våra användare kring hur vi 
tillgängliggör och presenterar vårt material. Om användare vänjer sig vid att få förslag på dokument 
eller personer som relaterar till dem som de, som i fallet med Ancestry, lagt in i sitt släktträd eller 
sökt på finns en påtaglig risk att man upplever att system som inte erbjuder samma funktionalitet är 
mindre användarvänliga eller sämre att arbeta i. 
 
4.2.  AI-utvecklingen i förhållande till potentiella användningsområden för Riksarkivet 
De användningsområden och AI-implementationer som föreslås i avsnitt 3.1 till 3.5 har kommit så 
långt i utvecklingen att det bedöms sannolikt att de skulle kunna utvecklas till att bli användbara i 
verksamheten i dagsläget. Det som det finns osäkerhet kring är snarare hur resurskrävande det är 
att ta fram adekvata träningsdataset, hur dyr utvecklingen och anpassningen till våra befintliga 
system vore och hur mycket prestanda som krävs för att träna algoritmerna samt använda tekniken 
efter att algoritmerna tränats upp och huruvida vår IT-infrastruktur håller för det. 
 
Införandet av AI som ett sätt att digitalisera verksamheten kan vara väldigt disruptivt i den 
bemärkelsen att det har potential att totalt förändra informationssökningen i arkiv och därigenom 
hur de används. Ur ett historiskt perspektiv har arkivvetenskapens syn på informationssökning 
bestått i att arkivförteckningar, och arkivarier, ska guida användare till rätt primärkälla för att 
användaren själv ska kunna uttolka ett svar på sin fråga. Detta synsätt medför en sökmetodik där 
svaret på en fråga inte är information som besvarar frågan, utan information om var informationen 
som besvarar frågan finns, ofta ett arkiv, en serie eller en volym. Samtidigt har användarna blivit 
vana vid att med digitala sökningar snabbt få tillgång till information snarare än informationsbärare. 
Att ge informationsbäraren en överordnad position ger också att övergripande frågor som kräver 
information från flera olika arkivbildare inte enkelt kan besvaras med arkivmetodik eftersom detta 
förutsätter tematik snarare än proveniens. Genom att använda olika AI-tekniker för indexering, 
återsökning och även exempelvis textsammanfattning kan denna analoga syn på 
informationssökning komma att sättas ur spel.  
 
Språkteknologi samt andra möjligheter som kommer av att arbeta med digitala resurser möjliggör 
sökningar i platta informationshierarkier och ökad användning av relaterade kontextuella resurser 
genom länkning och dylikt. Detta förändrar förutsättningarna för arkiven radikalt. För digitiserat eller 
digitalt arkivmaterial blir det möjligt att ge svar baserade på informationsobjekten snarare än att 
endast hänvisa till den digitala bilden eller resursen. Genom att använda AI för textsammanfattning 
skapar vi nya möjligheter att besvara användarnas frågor, samtidigt som vi hänvisar till relevant 
källmaterial, vilket sänker tröskeln till arkivet och håller de analoga källorna synliga och aktuella. 
Denna funktionalitet skulle ge användare som inte har möjlighet att enkelt ta del av de analoga 
handlingarna möjlighet att avgöra om det är värt resan till arkivförvarande enhet eller om de ska 
beställa en skanning av volymen.  
 
Detta medför självklart att arkivariens arbetsuppgifter och hur vi förtecknar arkiv kan och bör 
anpassas för att ge upphov till ännu bättre resultat. Eftersom systemet inte har möjlighet att “titta i” 
de analoga arkiven blir den information vi förser systemet med i arkivförteckningarna och 
tillhörande metadata än viktigare. Systemet kan inte ge en bra sannolikhetsgradering för hur 
sannolikt viss information förekommer i en volym om inte information om luckor eller avvikelser i 
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volymerna är tillgängliga för systemet. Här kommer arkivariens nyckelkompetens rörande det 
analoga materialet in. Det är endast de som kan hantera den analoga informationen, söka igenom 
arkiven efter avvikelser och katalogisera dessa. Det blir därför aktuellt med en förflyttning från att 
skapa hierarkier i arkivens information till att skapa en tydlighet kring vilken information som 
faktiskt ingår i respektive volym eller serie genom att dokumentera avvikelser som exempelvis 
luckor eller felplacerat material.  
 
De nya förutsättningar som kommer av att använda AI i arkiven ger oss anledning att reflektera 
kring hur vi arbetar med informationen i arkivbestånden idag jämfört med om vi försöker dra nytta 
av ny teknik. Möjligheten att hitta i platta informationshierarkier medger att vi inte längre är 
nödgade att strukturera och söka i arkiven enligt samma principer som tidigare. De digitala 
arkivinformationssystemen och hur arkiven beskrivs i dem måste inte nödvändigtvis bygga på, eller 
vara simuleringar av, modeller som skapades för att stävja den analoga informationsvågen kring 
sekelskiftet nittonhundra. Det kan även vara intressant att reflektera kring hur vi använder 
metadata som verktyg för tillhandahållande och bevarande och hur det präglas av teori och 
metodik sprungna ur arbetet med analogt material. För att återgå till resonemanget om förstärkt 
snarare än artificiell intelligens och styrkorna och svagheterna hos AI respektive människor. 
Människor kan inte komma ihåg eller överblicka väldigt stora informationsmängder. Det är just för 
att hantera detta faktum som man tog fram principer för att förteckna arkiv enligt vissa förutsägbara 
regler eftersom det, teoretiskt, möjliggör att man enkelt kan söka information i alla arkiv som följer 
mallen. Styrkan hos AI är att det kan hantera väldigt stora informationsmängder för olika ändamål 
beroende på vad systemet tränats för. AI som verktyg kan därför fylla samma funktion för 
informationsåtersökning som arkivförteckningarna gör idag vilket gör det relevant att reflektera över 
hur vi som arkivarier ser på vår roll i en digitaliserad framtid där våra arbetsuppgifter och 
profession kommer att förändras.  
 
Förutom att förändra förutsättningarna för hur sökningar görs ändrar AI också förutsättningarna för 
hur de presenteras för användarna. Visualiseringstekniker, även utan AI, har visats effektiva av 
bland andra Whitelaw som ett sätt att storskaligt skapa och ge överblick över länkningar och ny 
kontext för arkivhandlingar (Whitelaw 2010). Att testa visualisering och olika typer av textbaserade 
klusteranalyser vore ett naturligt första steg för att undersöka hur väl den information vi har samlat i 
arkivförteckningarna står sig för AI-analyser och visualisering och hur mycket vi måste förbättra för 
att förutsättningarna för informationsåtersökning ska bli gynnsam för en AI snarare än en 
människa. 
 
Tillräckligt bra HTR-algoritmer för att kunna transkribera text med över 97 procents träffsäkerhet 
(för text skriven av en person) kan tränas idag, vilket visats av bland annat Project READ genom 
Transkribusplattformen (2018). Det som är resurskrävande i sammanhanget är att generera 
träningsdataset som annoterats och transkriberats. Genom automatiserad annotation av tidigare 
transkriberat material med hjälp av wordspotting-algoritmer skulle träningsdataseten inte bli lika 
resurskrävande att ta fram och tekniken för att ta fram mer generella HTR-algoritmer som inte är 
lika personberoende vore möjligen inom räckhåll redan de närmaste åren. Att träna HTR-
algoritmer på den mängd skannat och transkriberat material som vi förvaltar i exempelvis 
folkräkningsdatabaserna kräver stor processorkraft vilket gör det mer fördelaktigt om detta inte 
görs i våra system. Även användning av HTR-algoritmerna för att transkribera skannade 
arkivhandlingar kräver en del prestanda, men inte i samma omfattning som tränandet av 
algoritmerna. Det är även intressant att fråga sig om det ligger i Riksarkivets uppdrag att träna 
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HTR-algoritmer eller om vi istället bör satsa på att vara en datapartner som tillgängliggör 
träningsdataset som andra aktörer, exempelvis forskargrupper vid universitet som ofta har 
begränsade resurser att ta fram egna träningsdataset, kan nyttja för att ta fram tränade, öppna och 
fritt tillgängliga HTR-algoritmer som vi och andra kan använda för att transkribera andra 
digitiserade handlingar. 
 
Fullskalig transkribering av det skannade materialet som underlag för fritextsökningar i 
arkivinformationssystem eller som dataset för öppna data eller datamining kräver mer prestanda 
vid transkriberingen och mer lagringsutrymme än att extrahera nyckelord eftersom det då blir fråga 
om att transkribera hela texten med en hög precision och därefter bevara resultatet. Samtidigt är 
det lämpligt att ha i åtanke att när det gäller hårdvara minskar kostnaden för lagringsutrymme över 
tid (till en viss gräns med tanke på att Moores lag börjar bli hårt prövad då man närmar sig gränsen 
för vad som är möjligt, eller ekonomiskt, med kisel) och att denna lagringskostnad, även om den 
kanske vore hög nu, skulle kunna stå i proportion mot nyttan. Dessutom är exempelvis textfiler i 
XML-format inte särskilt stora i jämförelse med skannade bilder av handlingarna som bevaras i 
TIFF-format. Det är ju inte heller så att allt det digitiserade materialet måste fulltexttranskriberas 
samtidigt, i närtid eller överhuvudtaget. Beroende på vad man väljer att prioritera skulle de bestånd 
som ger störst effektivitetsvinster i ärendehandläggningen eller som efterfrågas av forskare kunna 
vara aktuella. Alternativt följer man ett spår som tillgängliggör det skannade materialet som öppna 
data enligt nuvarande modell eller via API:er, då med lägre certifiering enligt 5-stjärnemodellen 
eftersom det inte är i XML-format, tillsammans med HTR-algoritmerna och låter användarna 
transkribera själva efter intresse och behov. 
 
Indexering av bilder med hjälp av bildklassificeringsalgoritmer är möjligen den implementation som 
kan vara intressant för oss som i dagsläget har flest lättillgängliga resurser, exempelvis bra 
algoritmer i öppen källkod, stora träningsdataset och dylikt, fritt tillgängliga på internet. Man kan 
ännu inte förvänta sig att ta fram ett system som kan tolka och klassificera med en lika hög 
träffsäkerhet som människor för alla typer av bilder och objekt. Dock bör man tänka på att givet 
kostnaden för manuell indexering är alternativet är att, som nu, inte digitisera eller objektindexera 
eftersom detta kräver för mycket resurser. För att kunna göra beståndsöverskridande sökningar 
eller sammanställningar av bilder på liknande objekt, utan att förlita sig på omvänd bildsökning, 
krävs objektindexering. Den prototyp som tagits fram för K-Samsök ger samtidigt erfarenheten att 
sannoliksgraderingen på de förekommande objekten i bilden inte behöver vara högre än ca 60% 
för att systemet ska vara användbart för objektsökningar. Denna träffsäkerhetsnivå kan dessutom 
ökas markant om man låter mänskliga indexerare, exempelvis genom crowdsourcing, kontrollera 
algoritmens förslag, särskilt eftersom vi har ett historiskt material som sannolikt inte är helt 
representerat i de färdiga träningsdataset som finns tillgängliga. Dock innebär en kompletterande 
manuell indexering av vårt material på det här viset att vi tar fram träningsdataset för svenskt 
kulturarvsbildmaterial som skulle kunna användas som öppna data och vidareanvändas av andra 
kulturarvsinstitutioner eller -grupper för klassificering av deras material. 

 
Ett alternativ, eller komplement, till sökningar i bildernas indexerade metadata är att genom 
omvänd bildsökning söka i bilderna efter objekt eller färgkomposition som relaterar till den bild som 
används som sökfråga. Hur mycket mer krävande denna typ av sökningar vore gällande 
exempelvis prestanda är osäkert. Det är dock rimligt att anta att efterhand som algoritmerna blir 
bättre (både genom återkopplingsinlärning och genom att nya mindre prestandakrävande 
maskininlärningsalgoritmer tas fram) så kommer denna typ av sökningar och funktionalitet vara 
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rimliga att implementera i våra system oavsett hur det ser ut i dagsläget. När beror på faktorer som 
hur vi dimensionerar vår infrastruktur, när nya algoritmer blir tillgängliga med öppen källkod, samt 
hur många sökningar som kommer att göras per tidsenhet. Det är rimligt att tänka sig att ett system 
som ger användaren möjlighet att välja att göra bildsökningar som bygger på metadata och 
omvändbildsökning var för sig eller i kombination ger bäst resultat. Detta eftersom det kan 
överbrygga problematiken kopplad till att vissa objekts utseende förändrats över tid vilket gör att de 
inte är identifierade eller ingår i standardträningsdataseten.  
 
Sammantaget för kontextuell metadatasättning av arkivbestånd med text, bild och AV bör gälla att, 
oavsett om det är vid digitisering för intern användning eller på begäran från forskare eller annan, 
att de avvägningar som görs gällande relevanta nyckelord, storlek på ontologier, avgränsningar etc 
sker i en viss kontext och med en viss förförståelse som kan påverka den framtida användningen 
och återsökningen av informationsobjekt i materialet. Det är också rimligt att anta att 
teckentolkning med HTR eller OCR kommer att förbättras avsevärt över tid. Därför ter det sig 
rimligt att inte lägga för mycket resurser på att ta fram perfekt metadata i dagsläget eftersom dess 
återanvändbarhet över tid inte är garanterad. Dessutom är det värt att notera att genom att bygga 
in språkteknologiska verktyg för gruppering av ord och uttryck i systemen som söker i och tolkar 
metadatan minskar kraven på att teckentolkningen vid extraktionen ska vara helt korrekt eftersom 
systemet kan ta hänsyn till felen och kompensera för dem vid en sökning. 
 
Utvecklingen av digitala assistenter på webben och i telefoni har kommit tillräckligt långt för att 
kunna besvara rutinartade frågor i kundtjänster inom andra branscher. Det är inte osannolikt att det 
gentemot vissa frågeställningar skulle kunna avlasta även vår kundtjänst, men med tanke på hur 
förhållandevis få förfrågningar vi får i vår telefonikundtjänst i jämförelse med de aktörer som haft 
störst nytta (här sker ju en växelverkan mellan stora träningsdataset med många förfrågningar att 
lära upp algoritmen på i förhållande till hur många typer av frågor som kan ställas och hur 
komplicerade och avvikande dessa kan vara) så verkar det osannolikt att vi skulle uppnå ett 
system med tillräcklig effektivitet för att vara lönsamt. Om man före, eller parallellt, satsade på en 
utökad sökfunktionalitet i NAD skulle denna kunna kopplas till den digitala assistenten och då vore 
förtjänsten möjligtvis större. Samtidigt kan andra åtgärder på webben för att underlätta 
beställningar göra att antalet samtal till kundtjänsten minskar till under en nivå att det är värt 
utvecklingskostnaderna. Vanligtvis används AI inom kundservice som ett sätt att sålla bort och 
besvara enkla, rutinartade frågor medan svårare frågor måste besvaras av en handläggare. Detta 
är möjligtvis, beroende på mängden telefonsamtal, en rimlig avvägning. I sammanhanget kan man 
också betänka en tillgänglighetsaspekt gällande tid - en chattbot skulle kunna besvara samtal 
dygnet runt i en 24-timmarsförvaltning och upplysa användare som ställer komplicerade frågor att 
dessa bör skickas in eller ställas under kontorstid.  
 
Dessutom är det viktigt att inse att de utvecklingsinsatser som vi gör inte sker i ett vakuum; digitala 
assistenter är ett hett utvecklingsområde inom AI och redan nu finns digitala assistenter som kan 
utföra tjänster eller föra konversationer åt sina användare på vissa språk. Om andra aktörer 
utvecklar den här typen av tjänster, för text eller tal, behöver vi bara kunna presentera 
informationen på ett sätt som den externa digitala assistenten kan interagera med och förmedla 
vidare till sin användare. Det är för övrigt även möjligt att andra aktörer som Google kommer att 
kunna göra bättre återsökningsalgoritmer för vårt material än vi kommer att kunna utveckla, även 
om vi har möjlighet att göra bättre träningsdataset för vissa arkivbestånd, enkom för att deras 
algoritmer är vida överlägsna våra. Detta gäller såklart endast för det externa materialet och inte 
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för de algoritmer och sökfunktionalitet som vi skulle använda i vår ärendehantering på det 
sekretessbelagda och icke-publika materialet. Huvudsaken om man förutser en sådan utveckling 
är att vi möjliggör att deras söktjänst har tillgång till relevant information och metadata så att 
informationen presenteras korrekt och att det inte uppstår en vinkling pga att viss information inte 
är digitiserad eller lika lättåtkomlig.  
 
Lantmäteriets försök med Watson i kundtjänst och ärendehandläggning är lovande som ett sätt att 
se om tekniken håller för den typen av funktionalitet, men yttre legala omständigheter gör det i det 
närmaste omöjligt för oss att implementera Watson i våra system. Dels medför 
dataskyddsförordningen vissa begränsningar, dels medför amerikansk lagstiftning gör nu gällande 
att alla amerikanska företag, exempelvis IBM som tagit fram Watson, är skyldiga att lämna ut sin 
information till FBI om den efterfrågas. Detta är naturligtvis inte lämpligt för den sekretessbelagda 
informationen som vi förvaltar i våra system och därför inte för Arkis, men för Nationella 
arkivdatabasen eller Digitala forskarsalen är det andra avvägningar som måste göras, exempelvis 
kostnader för licenser. Det kan visa sig mest fördelaktigt att man väljer att dela upp 
informationsåtersökningen i en intern och en extern del. För den interna informationsåtersökningen 
som sker i arkivbestånd med exempelvis folkbokföringssekretess är det sannolikt så att vi istället 
bör vi förlita oss på att konfigurera och eventuellt vidareutveckla programvara med öppen källkod 
så att det lämpar sig för vår information och frågeställningar. Arbetsförmedlingen har visat att 
öppen källkod för olika språkteknologiska tillämpningar som namnigenkännare och 
ordvektoranalyser med små utvecklingsinsatser kan ge stora vinster i informationshantering och -
återsökning, vilket gör det troligt att detta skulle fungera även för våra behov.  
 
4.3. Prioriteringsfrågor 
Den största flaskhalsen inom AI-utveckling relaterad till arkivsektorn borde vara utvecklingen av 
HTR-algoritmer. Dessa behövs för att utveckla verktyg för automatiserad metadataextraktion av 
det handskrivna materialet, för storskalig automatiserad transkribering och applikationer som 
transkriberar vid behov, för sökningar inom skannade handlingar, och andra sätt att vidare 
använda det handskrivna materialet. HTR-algoritmer är alltså en förutsättning för att kunna erbjuda 
en fördjupad sökfunktionalitet och digitaliserade arbetssätt i det äldre, handskrivna materialet som 
dessutom i många fall är det som vi kan lägga ut externt i NAD och Digitala forskarsalen. Utan 
HTR-algoritmer blir våra digitaliseringsinsatser gällande indexering och utökad sökfunktionalitet 
“osynliga” för våra användare eftersom de bara kommer våra interna söksystem tillgodo. I den mån 
de förekommer gentemot externa användare blir det i självbetjäningstjänster för enskilda skannade 
arkivbestånd som bedömts lämpliga. Det finns två uppenbara sätt att minimera påverkan av 
avsaknaden av generella HTR-system: för det första att ta fram ramverk och system för 
återsökning som är oberoende av om materialet är handskrivet eller maskinskrivet så att 
förutsättningarna finns på plats när HTR-tekniken utvecklats samt att aktivt gynna och stimulera 
forskningen och utvecklingsförutsättningarna för HTR-algoritmer. Gällande det senare så vore det 
högst intressant att undersöka förutsättningarna för samarbeten med forskarsamhället för att träna 
algoritmer eller för att skapa förutsättningar att tillgängliggöra skannad text tillsammans med 
transkriptioner via API:er eller liknande.  
 
Genom att utveckla system för automatiserad metadataextraktion i OCR-tolkbart material skapas 
förutsättningar för vidare utvecklingar gällande personuppgifts- och sekretessuppmärkning samt 
metadataextraktion i paleografiskt material när användbara HTR-algoritmer finns att tillgå. Vidare 
medger individuellt indexerade skannade objekt en sökfunktionalitet inom volymer vilket kan 
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användas i sökningar i Digitala forskarsalen och Arkis och i förlängningen ärendehanteringssystem 
och beslutsstöd. Även om framtida teknikutveckling eventuellt kan göra kontextuell 
metadataextraktion överflödig är det som tidigare skrivits ett viktigt steg för att kunna skapa 
fungerande system i dagsläget samt sannolikt att ta fram träningsdataset som kan ligga till grund 
för metadataoberoende söktjänster. 
 
Att andra länders nationalbibliotek och nu även KB inrättar datalab bör öka förväntningarna på 
Riksarkivet att kunna tillgängliggöra vårt material på liknande sätt. Många institutioner inom ABM-
sektorn anger att de inte har förutsättningar att digitisera sitt material i den grad de hade önskat på 
grund av att det är för resurskrävande (Snickars 2018). Därför är det naturligt att det nu inom ABM-
sektorn har dyker upp många initiativ rörande utveckling av automatiserade resurser kopplade till 
digitisering, både för att förbättra OCR-tolkning (Riksbankens jubileumsfond, 2018) och för att ta 
fram metoder för semiautomatiserad metadataextraktion (Greenstreet 2018a). Sammantaget över 
ABM-sektorn kan man se att arkiven har något andra förutsättningar än vad B- och M-
institutionerna har. Samtliga ABM-institutioner brottas vid storskalig digitisering med problematik 
rörande upphovsrätt, men sannolikt är detta mer begränsande för B och M sett till potentiella 
textsamlingar eller verk att digitisera, men när det gäller bild, fotografi och AV-material bör 
förhållandena vara liknande. Arkiven är sannolikt mer begränsade på grund av problematik 
rörande sekretess och personuppgifter för de skrivna bestånden och med tanke på satta 
sekretessgränser medför detta att våra möjligheter att tillgängliggöra dataset eller digitiserade 
arkivbestånd med uppgifter som rör personer är kraftigt kringskurna eftersom det äldre och därmed 
tillåtna materialet är handskrivet. Det finns en risk att arkiven därför i högre grad än B och M 
endast kan tillgängliggöra äldre material. Samtidigt medför upphovsrättslagstiftning att B och M inte 
kan tillgängliggöra verk nyare än 70 år, vilket medför att inte heller de kan tillgängliggöra modernt 
material som de förvaltar. En intressant konsekvens av att använda AI i sammanhanget är att 
möjligheterna för att ta reda på de exakta gränserna för när material kan tillgängliggöras ökar om 
man utvecklar ett system som automatiskt genom andra källor (som dödregister och 
bouppteckningar) kan undersöka när personer som är relevanta för materialet har avlidit, eller 
andra faktorer som kan bidra till att ge en mer rättvisande bild kring när verk kan släppas fria för 
digitalt tillgängliggörande enligt upphovsrätt eller dataskyddsförordningen. Detta skulle kunna 
medge större möjligheter att göra digitiserade resurser tillgängliga tidigare.  

 
Samtidigt bör man ha klart för sig att anonymisering är svårare att genomföra idag rörande 
personuppgifter eftersom AI tillåter mycket mer avancerade sökningar än tidigare samt möjliggör 
samkörning mellan olika register som på så vis kan identifiera personer som tidigare var 
oidentifierbara. Detta gäller både för texter, men i allra högsta grad för fotografiskt material och AV-
material på grund av den ökande funktionaliteten hos ansiktsigenkänningsalgoritmer. Detta gör att 
personer som tidigare inte enkelt kunde identifieras nu skulle kunna återfinnas exempelvis genom 
korsreferenser med annoterat material - exempelvis bilder upplagda på Facebook eller Instagram. 
Samtidigt medger det också att man kan ta reda på vem en bild föreställer och be den personen 
om tillstånd för publicering istället för att automatiskt anta en restriktiv hållning och avstå från 
publikation. 
 
Beroende på vilka framtida satsningar som är aktuella rörande exempelvis bättre beslutsstöd för 
ärendehantering skulle träningsdataset för att träna lämpliga algoritmer kunna börja tas fram eller 
genereras i förväg. För att kunna få bra funktionalitet som bygger på strukturerad inlärning kan det 
till exempel krävas att vi har en tydlig källhänvisning i våra ärendesvar under en period för att ta 
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fram ett tillräckligt stort träningsdataset. Den här sortens avvägningar har även gjorts på 
Arbetsförmedlingen rörande deras beslutsstöd.  
 
De strategiska val som görs rörande vilken funktionalitet vi vill ha i framtiden påverkar hur vi ska 
dimensionera vår IT-infrastruktur både gällande hårdvara och personella resurser och vilka 
kompetenser vi behöver rekrytera. Det är stor konkurrens om AI-utvecklare i nuläget och när 
tillgång och efterfrågan stabiliseras är svårt att sia om.  
 
Det är viktigt att hålla en gedigen löpande omvärldsbevakning inom det här området eftersom 
externa aktörer kan tänkas utveckla funktionalitet som vi kommer att vilja använda utan att behöva 
ta utvecklingskostnaderna. Exempelvis har Ancestry använt våra SCB-utdrag över födslar från 
1859-1943 för att skapa en databas över alla födda inom den här perioden i Sverige. Med en 
välutvecklad HTR-algoritm är denna databas sannolikt inte så kostsam att skapa, men om denna 
kostnad överstiger licenskostnaderna för att använda Ancestrys funktionalitet i våra system och vår 
läsesalsplattform så är kanske ett egenutvecklat system inte något att satsa på. Å andra sidan har 
Ancestry endast tillgång till den del av materialet som inte är sekretessbelagt, medan vi skulle 
kunna göra en databas över allt material som levererats till oss och därför ha möjligheter att söka 
längre fram i tiden. 
 
Vinnova identifierar samarbeten med många aktörer inom olika samhällssektorer som universitet 
och högskolor, offentlig förvaltning och näringsliv som en viktig grund för lyckade framtida större 
AI-satsningar (Vinnova 2018, s. 10). Detta stämmer även inom kulturarvssektorn och samarbeten 
kan vara aktuella. Detta gäller både digitiseringsfrågor som träning av HTR-algoritmer eller 
bildklassificerare, men också vidareutveckling av “smartare” gemensamma söktjänster för 
kulturarvsmaterial eller datakurering i samband med utlämnande av stora dataset till forskare inom 
digital humaniora eller för vidareutnyttjande. Gällande Riksarkivets förvaltningsfunktion kan man 
tänka sig samarbeten rörande olika ärendetyper gentemot de myndigheter som förvaltar den 
(arkiv)information som ännu inte levererats. Båda dessa samarbetstyper kan ge positiva effekter 
både för de samarbetande institutionerna som får större datamängder att träna sina algoritmer på 
och större gemensamma utvecklingsresurser, men också för allmänheten som kan få lättare att 
navigera bland olika informationskanaler genom samsökning av kulturarvsinformation, men också 
en sammanhållen ärendehandläggning för ärenden över hela livscykeln. 
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5. SUMMERING 

Arkivens kärnuppgift är att hantera information och AI-området är en verktygslåda för att arbeta 
med data. Flera av de forskare, utvecklare, utredare, strateger, med flera som intervjuats under 
arbetet med utredningen har uttryckt vilken fantastisk utgångspunkt just Riksarkivet har för att 
implementera AI eftersom vi har stora, välordnade och systematiskt uppmärkta 
informationsmängder att utgå ifrån. Ett system med AI är beroende av kvaliteten på den data som 
den analyserar eller har tränats på. Därför är det viktigt att vi förbereder inför framtida satsningar 
genom att fortsätta att förvalta och förfina den information vi har. Ett första steg i detta är att göra 
informationen som finns i det redan digitiserade arkivmaterialet, både gällande text- och 
bildhandlingar, mer tillgänglig för våra system att söka i. Därför är det lämpligt att gå vidare med att 
ta fram tekniker för automatiserad metadataextraktion av text och bild att integrera med den 
befintliga produktionskedjan på MKC. Som visats i rapporten är detta i dagsläget en förutsättning 
för informationsobjektsbaserade träffar i digitiserat arkivmaterial, vilket i sin tur medger mer 
avancerade beslutsstöd och söktjänster, samt något som krävs för att kunna skapa träningsdata 
för system som inte är lika beroende av kontextuell metadata. 
 
I FoU-ansökan för KAM2018 uttryckes intentionen att i utredningen utvärdera huruvida dagens AI-
teknik skulle kunna vara behjälplig för att hantera och analysera öppna data, förenkla beställningar 
via webben samt underlätta för allmänheten att navigera i de stora informationsmängder som vi 
förvaltar i bl a NAD och Digitala forskarsalen. Detta har utvärderats och presenterats i rapporten 
och man kan entydigt peka på att det finns möjligheter för Riksarkivet att gå vidare i frågan. 
Uppdraget utvidgades tidigt i utredningen till att även utreda AI i förhållande till andra 
utvecklingsaktiviteter genom sammankopplingen med färdplanen för 2018. Detta har också 
genomförts i varierande grad beroende på de behov som visats av de olika utvecklingsaktiviteterna 
samt hur långt de har kommit i sitt arbete.  
 
AI-området är under snabb utveckling och det är sannolikt att läget om ett par år inte är exakt så 
som det presenteras i denna rapport. Det är därför viktigt med en löpande omvärldsbevakning 
gällande för arkivsektorn intressanta AI-tekniker eftersom nya möjligheter kommer att dyka upp 
efterhand medan andra som presenterats här blir mindre relevanta om utvecklingen tar fart inom 
andra områden.  
 
Forskare har hittills menat att sammantaget rörande AI i organisationer gäller i dagsläget att AI ger 
störst värde och effekt i samverkan med människor, i exempelvis beslutsstöd, samt då det 
används som en del i att transformera verksamheten och skapa nya digitala sätt att arbeta där 
dess fulla potential tas till vara.  
 
Avgränsningarna som gjorts i arbetet med denna utredning medför att det finns stort behov av 
vidare forskning inom området AI och arkiv. I en alltmer digitaliserad värld riskerar den analoga 
informationen i våra arkiv att glömmas bort vilket gör det särskilt viktigt att undersöka möjligheterna 
att med digitala verktyg göra denna mer lättillgänglig. Genom att testa och utvärdera vad 
arkivinformationen som redan finns i våra system håller för gällande exempelvis tematiska 
sökningar med hjälp av visualiseringstekniker, klusteranalyser och språkteknologi får vi möjlighet 
att ta ställning till om nuvarande praktiker för förteckningsarbete, metadata och 
informationsredovisning är tillräckliga eller behöver kompletteras. Satsningar för att underlätta 
utvecklingen av HTR-algoritmer är ett måste för att kunna tillgängliggöra det handskrivna 
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materialet inom volymer både för forskning i stora datamängder och för användargrupper som i 
dagsläget inte kan återfinna eller tolka informationsobjekt. Även etiska aspekter rörande nya 
möjligheter till återsökningar och sammanställningar, exempelvis rörande ansiktsigenkänning i 
video och fotografier samt samsökningar mellan arkivbestånd, behöver undersökas. Detta gäller 
även nya utmaningar rörande informationssäkerhet. Det kommer att bli aktuellt att ta ställning till 
hur man bör dokumentera eller arkivera information eller algoritmer som skapats i system med 
maskininlärning, särskilt med tanke på överförings- och återkopplingsinlärning. För plattforms- och 
molnbaserade AI-system, som exempelvis IBM:s Watson, där förvaltningen inte har tillgång till eller 
överblick över hela systemet kommer detta att skapa nya frågeställningar för dem som arbetar 
med arkiv- och informationshantering. AI och en ökad digitalisering inom förvaltningen kommer att 
förändra förutsättningarna och arbetsuppgifterna för arkivarier inom alla typer av organisationer. 
Därför är det viktigt att man inom arkivsektorn håller sig uppdaterad rörande AI-utvecklingen i stort 
och i förvaltningen i synnerhet så att vi kan påverka dess långsiktiga konsekvenser för 
professionen samt arkiven vi förvaltar.  
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7. BILAGOR 

7.1. Bilaga 1. Översikt över utvecklingsaktiviteter 
Enligt verksamhetsplanen för Riksarkivet 2018 (RA 11-2017/6534) beslutad 2018-02-23. Aktiviteter med ändringar jämfört med senare versioner är 
markerade i färg. 

 

AID Aktivitetsnamn Invärldsområde Motivering till varför 
aktiviteten valts ut 

Relevant AI-teknik Möjligt resultat av AI-användning 

A01 Långsiktig planering för 
utveckling av 
myndighetens IT-miljö 

Digitisering, 
Digitalt bevarande 

Framtida planering är beroende 
av vilka utvecklingsspår som 
kommer att följas, bl a inom AI. 

Maskininlärning, 
bildklassificering, 
NLP, HTR, OCR 

Införande av AI medför andra 
behov gällande rekrytering och IT-
infrastruktur. 

A02 Effektiv digital 
ärendehandläggning 
inom Riksarkivet 
(ändrad, digital 
ärendehantering utgått 
jmf med februari) 

Ärendehandläggning och 
beställning 

Dimensionering av 
registraturen och grunden för 
digital ärendehantering kan 
påverkas genom införande av 
AI. 

Maskininlärning, 
NLP, OCR 

Mer automatiserad registratur som 
är dimensionerad därefter. 

B08 Utarbeta rutiner för 
hantering av analoga 
och digitala bilder som 
kommer in genom 
leverans 
(sammanslagen med 
G07) 

Digitisering, 
Digitala forskarsalen, 
NAD och Arkis, 
Leverans, tillsyn och 
förteckningsarbete, 
Digitalt bevarande 

Undersöka möjligheter till delvis 
automatiserad indexering och 
återsökning av bilder. 

Maskininlärning, 
bildklassificering, 
NLP, HTR, OCR 

Bilder indexerade på objektsnivå 
som medger utökad funktionalitet i 
söktjänster. 
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AID Aktivitetsnamn Invärldsområde Motivering till varför 
aktiviteten valts ut 

Relevant AI-teknik Möjligt resultat av AI-användning 

F01 Effektivare handläggning 
av frågor ur arkiven 
genom digitalisering 

Digitisering, 
Ärendehandläggning och 
beställningar, 
Digitala forskarsalen, 
NAD och Arkis 

Undersöka vilka nya 
förutsättningar för ett 
digitaliserat arbetssätt som 
uppkommer genom införande 
av AI, samt vilka bestånd och 
frågeställningar som lämpar sig 
bäst för AI-tillämpningar. 

Maskininlärning, 
bildklassificering, 
NLP, HTR, OCR 

Ökade möjligheter till självbetjäning, 
automatisering och bättre 
beslutsstöd för 
ärendehandläggning. 

F06 Utveckla en 
självbetjäningstjänst för 
utlämnande av 
skannade 
bouppteckningar för 
tiden 1980-2001 

Ärendehandläggning och 
beställningar 

Undersöka om AI kan minska 
manuell handläggning, 
effektivisera och ge utökad 
funktionalitet i systemet.  

Maskininlärning, 
NLP, OCR 

AI sannolikt inte nödvändigt.  

F07 Revidera rutiner för 
handläggning av 
släktutredningar 

Ärendehandläggning och 
beställningar, 
Digitisering, 
Digitala forskarsalen, 
NAD och Arkis 

Utökad funktionalitet genom 
smartare sökningar och mer 
detaljerad indexering i skannat 
material. 

Maskininlärning, 
NLP, HTR, OCR 

Effektivare beslutsstöd för 
ärendehandläggning genom utökad 
sökfunktionalitet. 

F08 Modernisera W-utdrag 
för Winlaff genom att ta 
fram webbapplikationer 
för motsvarande 
ändamål 

Ärendehandläggning och 
beställningar, 
Digitisering, 
Digitala forskarsalen, 
NAD och Arkis 

Utökad funktionalitet genom 
smartare sökningar och mer 
detaljerad indexering i skannat 
material. 

Maskininlärning, 
NLP, HTR, OCR 

Effektivare beslutsstöd för 
ärendehandläggning genom utökad 
sökfunktionalitet. 
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AID Aktivitetsnamn Invärldsområde Motivering till varför 
aktiviteten valts ut 

Relevant AI-teknik Möjligt resultat av AI-användning 

F09 Ta fram förslag till 
fortsatt utveckling och 
organisation av 
kundtjänsten 

Kundtjänst och kontakt, 
Ärendehandläggning och 
beställningar 
 

Undersöka påverkan på en 
framtida kundtjänst relaterad till 
virtuella assistenter på web och 
i telefoni. 

NLP AI sannolikt inte angeläget för 
telefonikundtjänst, för övriga 
aspekter se främst F01 och G06. 

G01 Handlingsplan öppna 
data 

Öppna data och big data, 
Digitisering 

Undersöka möjligheterna att 
mha AI tillgängliggöra mer 
öppna data.  
Undersöka om AI påverkar 
vilka datamängder som bör 
prioriteras som öppna data. 

Maskininlärning, 
NLP, HTR, OCR 

Fler potentiella dataset kan 
datakureras, möjlighet att stimulera 
utveckling av HTR-algoritmer samt 
att ta fram proveniensöverskridande 
dataset för text, bild och AV-
material. 

G02 Digitalt bevarande – hur 
går vi vidare? 

Digitalt bevarande, 
Digitisering 

Undersöka möjligheter och 
påverkan av AI kopplat till det 
digitala bevarandet . 

Maskininlärning, 
rekommendations-
system, NLP 

Fler möjliga verktyg att använda i 
det digitala bevarandet. 

G03 En utvecklad 
infrastruktur för 
digitalisering 

Digitisering 
 

Undersöka möjligheter och 
påverkan av införandet av AI 
för indexering och 
metadatauppmärkning inom 
skanningskedjan på MKC. 

Maskininlärning, 
bildklassificering, 
NLP, HTR, OCR 

Möjligheter att automatisera vissa i 
dagsläget manuella aktiviteter och 
utökade möjligheter till 
automatiserad metadatasättning.  

G06 Nytt möte med och 
användning av vår 
digitala arkivinformation 

Digitala forskarsalen, 
NAD och Arkis, 
Digitisering, 
Öppna data och big data, 
Ärendehandläggning och 

Undersöka möjligheter och 
påverkan av AI kopplat till våra 
webbresurser i NAD, Digitala 
forskarsalen, webbformulär, 
digitala assistenter på webben, 

Maskininlärning, 
bildklassificering, 
NLP, HTR, OCR, 
rekommendations- 
system, 

Ny sökfunktionalitet, möjligheter att 
sammanställa stora 
proveniensöverskridande dataset, 
samt nya sätt att tematiskt 
presentera och visualisera och 
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AID Aktivitetsnamn Invärldsområde Motivering till varför 
aktiviteten valts ut 

Relevant AI-teknik Möjligt resultat av AI-användning 

beställningar 
Kundtjänst och kontakt 

öppna data och big data, 
datakurering.  

klusteranalyser och 
visualiserings-
tekniker 

länka sökträffar och därtill hörande 
kontextuell information. 

G07 Rutiner och metoder för 
hantering och 
tillgängliggörande av 
fotografisk bild 
(sammanslagen med 
B08) 

Digitisering, 
Digitala forskarsalen, 
NAD och Arkis, 
Leverans, tillsyn och 
förteckningsarbete, 
Digitalt bevarande 

Undersöka möjligheter till delvis 
automatiserad indexering och 
återsökning av bilder. 

Maskininlärning, 
bildklassificering, 
HTR, OCR, 
rekommendations- 
system, 
klusteranalyser och 
visualiserings-
tekniker  

Bilder indexerade på objektsnivå 
som medger bättre återsökbarhet 
samt utökade möjligheter till 
proveniensöverskridande 
tematiserade sammanställningar. 

G08 Utarbeta gemensamma 
rutiner för redovisning av 
analoga och digitala 
arkiv 

Digitisering, 
Digitala forskarsalen, 
NAD och Arkis , 
Leverans, tillsyn och 
förteckningsarbete, 
Digitalt bevarande 

Undersöka möjlighet att mha AI 
ge förslag på klassificering, 
förteckningsgrad, ge förslag på 
utökade beskrivningar, 
hänvisningar eller mer likvärdig 
nomenklatur i 
arkivförteckningarna. 

Maskininlärning, 
NLP, 
rekommendations- 
system 

Mer likvärdighet och högre kvalitet i 
arkivförteckningar och bättre 
beslutsstöd för förteckningsarbeten 
samt vid kontroller av 
arkivförteckningar vid leveranser 
och tillsyn.  
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7.2. Bilaga 2. Metodredogörelse 
 
Omvärldsbevakning:  
Urvalet av myndigheter med erfarenhet av AI har skett genom en kombination av ändamålsenligt 
urval (att förmodad relevans, erfarenhet och kunskap hos informanterna driver urvalet) 
(Denscombe 2014 i Forskningsstrategier) och snöbollsurval (där tidigare informanter 
rekommenderar andra informanter). Eftersom detta inte givit upphov till en stor grupp informanter 
bör det dessutom snarast beskrivas som ett utforskande urval. Då syftet med utredningen varit att 
göra en småskalig omvärldsbevakning kring vilka satsningar som gjorts inom områden som 
relaterar till de utvecklingsaktiviteter som studeras har denna metodik haft för- och nackdelar. 
Fördelen är att det underlättat arbetet att genom rekommendationer kunna sålla fram relevanta 
informanter snarare än att lägga tid på att ta en mängd kontakter som inte leder till något. 
Nackdelen är att metoderna kan ge en snedvriden bild då det finns en risk att man endast fångar 
upp informanter knutna till de satsningar som varit lyckade, avslutats eller skapat ett kontaktnät 
genom sin omvärldsbevakning.  
 
Kunskapsinhämtning genom möten med informanter inom akademin och andra myndigheter samt 
studier av relaterad dokumentation har genomförts löpande och iterativt under hela 
utredningsarbetet. Djupet och inriktningen på intervjuer och dokumentation har varierat beroende 
på hur långt respektive myndighet kommit i sitt utvecklings- och implementationsarbete.  
 
Invärldsbevakning: 
Kontakt togs under utredningens första veckor med samtliga ansvariga för genomförande av de 
identifierade utvecklingsaktiviteterna. Under den här fasen blev det tydligt att aktiviteternas 
tidsplaner och tidsplanen för denna utredning överensstämde i varierande grad. Vissa aktiviteter 
skulle hinna avslutas inom tidsplanen för KAM2018 medan andra, som löper över flera år, inte 
hade några planerade leveranser under tiden. Under utredningens gång har förutsättningarna för 
vissa utvecklingsaktiviteter ändrats genom att de slagits samman med andra eller minskat i 
omfattning. Det har också förekommit att leveranser eller slutdatum för aktiviteterna skjutits fram 
vilket påverkat möjligheterna till kunskapsinhämtning inom denna utredning. 
 
Det blev tydligt under arbetets gång att det förelåg en pedagogisk svårighet i att koppla samman 
utvecklingsaktiviteterna till olika AI-tekniker och -tillämpningar då det fanns stora överlappningar i 
att samma tillämpning eller teknik kunde vara relevant för flera utvecklingsaktiviteter och vice 
versa. Detta samtidigt som gränserna mellan utvecklingsaktiviteterna kunde bli flytande eftersom 
de påverkar varandra. För att underlätta redovisningen av detta sorterades olika aspekter av 
utvecklingsaktiviteterna in i sju olika invärldsområden för att kunna åskådliggöra sambandet till AI-
tekniker och -tillämpningarna. Dessa samband åskådliggörs i tabellen i bilaga 1.
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7.3. Bilaga 3. Termordlista 

 

Term Förkortning Term på engelska Förklaring 

Artificiell intelligens AI Artificial intelligence Gren inom datavetenskapen som behandlar “intelligent” beteende som uppvisas 
av datasystem. 

Beslutsstöd   System som sammanställer och analyserar data för att underlätta mänskligt 
beslutsfattande. 

Big data, stora datamängder  Big data Datamängder eller dataset i en storleksordning som omöjliggör traditionella 
statistiska analyser eller databasmetoder. 

Bildigenkänning  Image recognition, image content 
recognition, image content analysis 

Forskningsområde inom computer vision som behandlar tolkning och 
klassificering av objekt i bilder med hjälp av programvara.  

Crowdsourcing  Crowdsourcing Att genom samverkan från många parter lösa ett problem eller sträva mot ett 
gemensamt mål. 

Dataset, datamängd  Data set, dataset En mängd data som är sammanställd enligt vissa kriterier. 

Dataskyddsförordningen GDPR General Data Protection 
Regulation 

EU-förordning som syftar till att reglera behandling av personuppgifter 

Digital assistent, chattbot  Virtual assistant, chat bot System eller agent som kan utföra tjänster eller uppgifter åt en människa.  

Digitalisering, digitalisera  Digital transformation Att göra en verksamhet, arbetsprocess eller aktivitet digital, exempelvis förändra 
ett arbetsflöde genom att automatisera vissa moment och genomföra andra på 
nya sätt med hjälp av nya digitala verktyg. 
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Term Förkortning Term på engelska Förklaring 

Digitisering, digitisera  Digitization, digitize Att göra ett dokument, handling, upptagning eller objekt digital, exempelvis 
genom skanning. 

Handskriftsigenkänning, 
handskriftstolkning 

HTR, HWR, 
ATR 

Handwritten text recognition, 
handwriting recognition, automated 
text recognition 

Forskningsområde som behandlar tolkning och översättning av handskriven text 
till maskintolkbar form. 

Indexering  Indexing Uppmärkning i metadata enligt förutbestämda kriterier av digitala objekt för att 
underlätta återsökning. 

Klusteranalys  Clustering En typ av analyser som grupperar entiteter enligt olika aspekter. 

Maskininlärning ML Machine learning Ett sätt att ta fram algoritmer genom att träna nätverk på data istället för att 
programmera dem. 

Medborgarforskning  Citizen science Forskning som genomförs genom insatser och deltagande från allmänheten. 

Metadata  Metadata Data eller information om data. 

Ordvektoranalys  Word vector analysis En analysmetod som bland annat använder maskininlärning för att räkna ut 
numeriska värden för ord för att möjliggöra vidare statistiska analyser. 

Perceptron  Perceptron En typ av algoritm som klassificerar en input med ett binärt värde och viktar 
dess output.  

Rekommendationssystem  Recommender systems System som ger rekommendationer på objekt eller företeelser baserat på data 
kring användaren eller andra användares beteende. 
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Term Förkortning Term på engelska Förklaring 

Språkteknologi NLP Natural language processing Forskningsområde som behandlar analyser, förståelse eller genererande av 
mänskligt språk medelst datorprogram. 

Sökmotor  Search engine Verktyg som väljer ut nyckelord för att indexera exempelvis webbsidor för 
söktjänster. 

Söktjänst  Search engine Teknologier som återsöker och sammanställer sökträffar bland indexerat 
material. 

Termfrekvensanalyser Tf Term frequency analysis En grupp av analysmetoder som används för att räkna ut förekomsten av ord i 
förhållande till varandra för att därigenom upptäcka djupare samband mellan 
företeelser i text. 

Visualiseringsteknik  Data visualization technique Teknik för att visuellt åskådliggöra samband mellan data. 

Öppna data PSI Public sector information Data som genererats inom offentlig verksamhet som görs tillgänglig för 
vidareutnyttjande. 

 
 


