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Wikimedia 
Sverige

● Svensk ideell förening

● Verkar för att sprida upphovsrättsligt fri 

kunskap

● Lokal avdelning till Wikimedia 

Foundation

● Fokus på Wikipedia och dess 

systerprojekt (Wikimedia Commons, 

Wikidata, etc.)

● Hjälper andra (museer, universitet, 

skolor, bibliotek…) att bidra till fri 

kunskap



Wikipedia är 
fantastiskt! 
Men det finns 
också andra 
plattformar…

● Wikipedia är ett uppslagsverk. Det 

betyder att det är utformat på ett visst 

sätt – artiklar, brödtext, illustrationer…

● Uppslagsverk är till för att läsas av 

människor.

● Men de är inte lika tydliga för maskiner 

– prosatexten måste bearbetas för att 

extrahera rena faktauppgifter



Strukturerad 
data då?

● Kan användas av både människor och 

maskiner

● Kan sorteras, analyseras, sökas på olika 

sätt

● Detta kräver en särskild infrastruktur. 

Textsjok sparade i stora textfält är inte 

särskilt datavänliga!





Över 200 språkversioner…



Över 200 språkversioner…



En fri och öppen 
databas
● Skapades 2012

● Systerprojekt till Wikipedia

● Redigeras av frivilliga – alla kan vara med

● All data på Wikidata är licensierad som CC0

○ Det betyder att externa data också måste vara 

det för att kunna inkluderas

○ Kan användas av vem som helst, till vad som 

helst – utan att källan anges

○ Tack vare detta kan data från olika källor 

kombineras och berikas på ett smidigt sätt



Strategisk inkludering av 
biblioteksdata på Wikidata

Hur kan KB:s fria data 
(Auktoritetsdatabasen, 
Nationalbibliografin) göra mer nytta?

In i framtiden med länkade data och 
Libris XL!



Bibliografiska 
data på 
Wikidata

● Wikidata är flexibelt – självklart finns 

det plats för bibliografiska data

● WikiCite [http://wikicite.org/] – ett 

initiativ för att skapa världens största 

(och mest fria!) databas av 

bibliografiska uppgifter

● Data om vetenskapliga artiklar har 

importerats från öppna källor – 19 

miljoner objekt

http://wikicite.org/


http://tinyurl.com/y97fa9x9 

http://tinyurl.com/y97fa9x9


https://www.wikidata.org/wiki/Q59188502



Ett nav för externa 
identifierare

CC by SA 4.0, Jeff Elder

…och VIAF länkar tillbaka till Wikidata



Carl Milles – en biografi
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Länkade data – stora möjligheter



Länkade 
öppna data 
och bibliotek

● Länkarna skapar ny kunskap
● Komplexa sökningar möjliga 

utifrån användarens behov
● Skapa intressanta tjänster och 

lyfta fram bibliotekets samlingar
● Bibliotekets egna tjänster kan 

använda sig av data på Wikidata



{{Cite Q|Q57415723}}

Lars Ahlin; Jens Zander; Ben Slimane (2018), Principles of wireless 
communications, Lund: Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-12653-1, 
Wikidata Q57415723

https://en.wikipedia.org/wiki/Studentlitteratur
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-91-44-12653-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikidata
https://www.wikidata.org/wiki/Q57415723


Framtiden?

● Samarbetet kan fortsätta 
samtidigt som Wikidata växer

● Kontinuerlig uppdatering av 
biblioteksdata på Wikidata

● Använda bibliografiska data på 
svenskspråkiga Wikipedia

● Importera mer data!



Tack!
Mer info om projektet:

 http://bit.ly/biblioteksdata2018 

http://bit.ly/biblioteksdata2018

