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Wikimed
ia 

Sverige

Wikimedia Sverige är en 
svensk ideell förening som 
verkar för att sprida 
upphovsrättsligt fri kunskap.

Du kan också bli medlem: 
https://wikimedia.se/engagera-dig/



Wikimedia
projekten

Vi arbetar med 
Wikimediaprojekten 
(Wikipedia, Wikidata, Wikimedia 
Commons…) och samarbetar 
med flera 
kulturarvsinstitutioner: museer, 
bibliotek och arkiv.



Univ bibl stockh
Joho commons, CC-BY-SA-3.0

Samarbete 
med KB

Sedan 2018 har vi ett pågående 
samarbete med Kungliga 
biblioteket kring bibliografiska 
data på Wikidata, som 
sammafaller med utvecklingen 
av nya Libris XL.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Univ_bibl_stockh.jpg


Wikidata

Wikidata är en fri och öppen 
plattform för strukturerade 
länkade data.

Wikidata kan användas och 
redigeras av alla. Innehållet är 
tillgängligt under licensen CC0 
och är både människo- och 
maskinläsbar.



Wikidata som 
databasEn väldigt stor databas.



Välkommen till 
Wikidata



Wikidatas relevans för biblioteken
Varför är Wikidata relevant 

för biblioteken?



Wikidata som en 
del av 

Wikimedias 
ekosystem

Wikidata är en viktig del av Wikimedias 
ekosystem. Alla som läser eller redigerar 

Wikipedia kommer i kontakt med 
Wikidata.



Wikipedia



Språk i Wikipedia



Språk i Wikidata



Öppet och 
kollaborativtWikidata är ett öppet, kollaborativt 

projekt. Datat ägs inte av någon 
organisation eller företag. Det kan 

återanvändas av alla.



Semantiska 
webben

Strukturerade data gör den semantiska 
webben möjligt. Data från Wikidata 
används av bl. a. Google och virtuella 
assistenter som Siri (Apple) och Alexa 

(Amazon).



Hubb
Wikidata är en central hubb där data från 

olika källor samlas på en plats. Det 
innehåller även många länkar till andra 

resurser.



Auktoritetsdatabas
Världens gemensamma 

auktoritetsdatabas



Q1563204
1

VIAF

minna-canth

Libris 
URI

ISNI

Encyclopædi
a Britannica 

NE.se

76434180

zw9cc6lh4b4bhwp

0000 0000 8156 6583

biography/Minna-Canth

Auktoritetspost

https://www.wikidata.org/wiki/Q298027
https://www.wikidata.org/wiki/Q298027


Wikidata i bibliotekWikidata i varje 
bibliotek?



Wikidata från 
grunden

Tillsammans med Kungliga biblioteket 
organiserade vi ett webbinarium om 

Wikidata för biblioteksverksamma.

På eventsidan finns vårt 
utbildningsmaterial: Wikidata från 

grunden.

https://w.wiki/fYm


Har Wikidata en 
definierad målgrupp?

Hur uppdateras 
Wikidata när de olika 

källorna ändrar 
information?

Egenskaper för 
personer, hur ser 
diskussionen ut i 

relation till dataskydd?

Hur använder 
forskare Wikidata?

Frågor 
kring 

Wikidata



Bibliografiska data på WikidataBibliografiska data på 
Wikidata år 2020



Vanligaste 
Wikidata-

objekt

Källa: SPARQL-query, 2020-10-12

https://w.wiki/gVM


Vanligaste 
Wikidata-

objekt

Källa: SPARQL-query, 2020-10-12

36 miljoner36 miljoner

26 miljoner26 miljoner

8 miljoner8 miljoner

Sammanlagt: 89 miljonerSammanlagt: 89 miljoner

https://w.wiki/gVM


Bibliografiska 
objekt

● Storskaliga importer av 

metadata om vetenskapliga 

artiklar från öppna databaser: 

PubMed, Crossref, ArXiv…

● Betydligt mindre data om 

böcker



Svenska 
litteraturresurser 
på Wikidata

● Libris auktoriteter (72 000)

● Libris ID (47 000)

● Libris URI (79 000)

● Projekt Runeberg (5 000)

● Litteraturbanken (3 000)



Q1563204
1

Wiki
data-

ID



Litteraturbanken

Libris

Wikisource

Projekt Runeberg

Q1563204
1

Länk
ade 
data

källor



Stort 
internationellt 
intresse

LIBER 2020 Annual Conference: 

Wikidata as an open, collaborative 

bibliographic database: the case of 

the National Library of Sweden 

tilldelades LIBER Award for Library 

Innovation

Presentationen finns publicerad på 

Zenodo

https://zenodo.org/record/3907332


Den bibliografiska 
allmänningen?



“

”

Citat
Rather than focusing on directly enhancing our own local 
data repository silos […], libraries and archives should 
invest their limited resources in enriching Wikidata […] to 
maximize the visibility of those entities and the reusability 
of that data in the world at large…

And then pull that data back into our local repositories to 
enrich our displays and integration with the broader world 
of data.

Dan Scott, bibliotekarie, Laurentian University

https://coffeecode.net/wikidata-canada-150-and-music-festival-data.html
https://coffeecode.net/wikidata-canada-150-and-music-festival-data.html


Tack.
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