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1. Bakgrund 

2012 inledde centralmuseerna ett samarbete med Wikimedia Sverige. Syftet var att man aktivt 
skulle verka för att producera sakinnehåll inom museernas ämnesområden på Wikipedia.  

Samarbetet startade som ett pilotprojekt under hösten 2012. Syftet var att höja kompetensen inom 
museerna kring hur Wikimedias olika tjänster fungerar och pröva på att producera innehåll på 
Wikipedia m.fl. tjänster. Pilotarbetet avlutades i mars 2013.  

2. Utvärdering 

Resultatet av projektet måste som helhet sägas vara mycket positivt. Projektet har även haft en 
starkt kompetenshöjande effekt då en klar majoritet av de personer som deltog helt saknade 
tidigare erfarenhet av att producera material för Wikipedia. Det är naturligtvis en betydande 
framgång att museerna utbildat sina medarbetare inom ett område som mycket effektivt ökar 
möjligheterna att nå en stor publik med samlingar och specialistkunskap. Insatsen är särskilt viktig 
med tanke på att Wikipedia dagligen används av mängder av ungdomar och skolelever. 

Sammanställningen av resultatet visar emellertid att produktionen av text och leveransen av bilder 
varit ojämnt fördelad mellan museerna, flera av deltagarna i projektet upplevde det som svårt att 
redigera textmaterial och att ladda upp bilder och att många av deltagarna ansåg att arbetet hade 
för svag styrning i den egna organisationen. Från ledningshåll förmedlades inte tillräckligt tydliga 
målsättningar för arbetet och medarbetarna som skulle producera material för Wikipedia fick inte 
möjlighet att avsätta tid för detta uppdrag i den omfattning som skulle behövts. Redigeringsarbetet 
på Wikipedia kunde därför upplevas som en extra arbetsuppgift som lades på en redan tung 
arbetsbörda. Enkätsvaren visar också att det hade varit önskvärt med avstämningar under arbetets 
gång och att möjlighet funnits till kompletterande utbildning genom hela projekttiden.  
 
För mer information om utvärderingen se rapporten Centralmuseerna + Wikipedia = Sant – 
utveckling av pilotverksamheten och förslag till fortsatt samarbete, 2013-10-01. 

4. Samarbete 2014 

4.1 Kunskapsproduktion på Wikipedia  

Under 2014 är ambitionen att stärka samarbetet mellan centralmuseerna och Wikimedia Sverige 
genom att utveckla arbetet med att producera museirelaterad kunskap på Wikipedia. Det kan röra 
sig om exempelvis utställningsproduktion, katalogiseringsarbete och forskning.  
 
Exempel på sådan produktion kan vara att ett urval av de bilder som produceras i 
digitaliseringsprojekt rutinmässigt levereras till Wikimedia Commons och att delar av den kunskap 
som produceras för utställningar också görs tillgängliga på Wikipedia, där så är lämpligt. 
Publicering av material på Wikipedia ger också möjlighet att länka vidare till museernas egna 
webbplatser och samlingsdatabaser. Wikipedia kan därigenom fungera som plattform för att 
upptäcka och skapa nyfikenhet på museernas samlingar och verksamhet med en ökad användning 
som följd. 

4.2 Museispecifik produktion utifrån egna kunskapsteman 

Målet är att det för varje nytt större tema/kunskapsområde som lyfts fram och kommuniceras under 
2014, för respektive museum, redigeras eller skrivs minst en ny artikel på Wikipedia. Varje 
nyskriven/redigerad artikel länkas samman med kunskapskällor på museernas webbplatser och 
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samlingssystem. Centralt är att länkarna finns både på Wikipedia och på museernas 
kunskapssidor.   

Målet är också att centralmuseerna tillsammans publicerar 5000 bilder på Wikimedia Commons.  

4.3 Museiövergripande produktion utifrån gemensamma teman 

Välja ut ett par tvärsgående kunskapsteman, där de museer som ser synergieffekter i sin 
verksamhet, producerar kunskapsinnehåll tillsammans på tvärs över museigränserna. Centralt är 
att välja teman utifrån hur det ser ut i läroplanen på skolan. Målet är sedan att producera innehåll 
på Wikipedia för minst två tvärsgående kunskapsteman.   

4.4 Kompetensutveckling 

Utvärderingen av pilotstudien visade att behovet av kompetensutveckling fortsatt är mycket stort. 
För att bredda och fördjupa kompetensen bland både chefer och produktionsansvariga är målet att 
under 2014 genomföra följande insatser: 

 Fördjupningsutbildning (2 immar) för CMS chefer. Fokus på nyttoanalyser och användbara 
verktyg för analys. 

 Grundutbildning av operativt ansvariga chefer på museerna. Förslagsvis en halvdag vid tre 
olika tillfällen.  

 Workshops med producenterna med fokus på nyttoanalyser och användbara verktyg för 
analys samt fler skrivarstugor för fortsatt stöd i skrivandet på Wikipedia. När det gäller 
workshopen hålls denna förslagsvis under en halvdag vid två olika tillfällen under året.  

 Informationsmöte för att informera hur det fungerar om man vill ladda upp stora volymer 
bilder på Wikimedia Commons. Utgångspunkten för mötet är att visa på hur arbetet 
bedrevs inom ramen för LSH projekt. 

 Etablera återkommande nätverksmöten för uppföljning och stöd till producenterna 

Wikimedia Sverige håller i utbildningarna, workshoparna och skrivarstugorna. Planering av upplägg 
och genomförandet genomförs i nära samverkan med CMS digitaliseringsgrupp. 

4.5 Utvärdering och nyttoanalys 

Utvärdera och analysera hur det kunskapsinnehåll som publicerades på Wikipedia och Wikimedia 
Commons, inom ramen för 2012-2013 års pilotstudie, har används och samtidigt hitta en modell 
som kan återanvändas vid återkommande analyser. 
 
Utvärdera 2014 års verksamhet och analysera hur måluppfyllelsen ser ut vad gäller framför allt 
produktionsmålen. 
 

Förslaget till fortsatt samverkan med Wikimedia Sverige och produktionsmålen på Wikipedia för 
2014 är framtagen av centralmuseernas samarbetsråds (CMS) arbetsgrupp för digitalisering i 
samarbete med Wikimedia Sveriges GLAM projektledare, på uppdrag av CMS. Planen 
godkänndes och beslut togs om att arbeta efter den på centralmuseernas samarbetsråd den 26 
mars 2014. 

 

 


