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Öppen kunskap kan ta olika former

Artiklar – som på 

Wikipedia…

Bilder, video, ljud – som på 

Wikimedia Commons…

Strukturerad data – som på 

Wikidata



En fri och öppen databas

● Grundades 2012
● Linked Open Data
● Systerprojekt till Wikipedia – alla kan 

redigera!
● CC0
● Data om ALLT

○ Personer
○ Platser
○ Organisationer
○ Taxa
○ Verk

■ Böcker
■ Vetenskapliga artiklar
■ Tidningar



Kungliga biblioteket
I99pema CC BY-SA 3.0
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Kungliga biblioteket
I99pema CC BY-SA 3.0

Svenska Nationalbibliografin

733 000
poster

15 000
nya böcker 2017

CC0
licens
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Kungliga Biblioteket satsar på 
Länkade Öppna data

CC by SA 4.0, Jeff ElderGöteborgs universitetsbibliotek, Humanistiska biblioteket 
Alicia Fagerving, CC BY-SA 4.0

Strukturerade öppna data är bra, och länkade 
öppna data är ännu bättre.

En ny version av Libris utvecklas – baserat på 
Bibframe 2.0, en plattform som stödjer länkade 
data.

Nya möjligheter att söka i och länka till 
information.
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Kungliga Biblioteket satsar på 
Länkade Öppna data

CC by SA 4.0, Jeff ElderGöteborgs universitetsbibliotek, Humanistiska biblioteket 
Alicia Fagerving, CC BY-SA 4.0

Utforska vilka möjligheter Wikidata ger som en 
bibliografisk databas.

“Strategisk inkludering av biblioteksdata på 
Wikidata” – ett samarbetsprojekt med Wikimedia 
Sverige.

Svenska Nationalbibliografin – kompatibel med 
Wikidata.
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Wikidata länkar till Libris 
auktoritetsdatabas

CC by SA 4.0, Jeff Elder

…och VIAF länkar tillbaka till Wikidata



Böcker – från Libris till 
Wikidata…

● 500 poster importerades till Wikidata
● Mest källhänvisade böcker på 

svenskspråkiga Wikipedia
● Wikidata skulle kunna tjäna som en central 

bibliografisk databas bakom Wikipedia för 
att göra det lättare att hänvisa:

{{Cite Q|Q59189482}}

Martin Stugart (2004), Fråga om Stockholm, Stockholm, 
ISBN 91-7588-510-7, Wikidata Q59189482



Varför 
Wikidata?

1. Länkarna skapar mervärde – ny 

kunskap skapas

2. Stor volontärgemenskap som 

aktivt utvecklar datan

3. Kombinerar data från många 

olika källor

4. Stor internationell betydelse



Vad kan jag 
göra?

● Gå till http://wikidata.org
● Hitta ett intressant objekt (din 

favoritförfattare, hemby, sjö, 
konstverk…), undersök och 
redigera

● Läs mer om 
Biblioteksdataprojektet: 
http://bit.ly/biblioteksdata2018 

● Förbered dina data för Wikidata

http://wikidata.org
http://bit.ly/biblioteksdata2018


Wikidatavänliga 
öppna data?

● Måste vara public domain – CC0.
● Maskinläsbart format

○ Gör det enkelt att ladda ner hela 
datasetet – tvinga ej användaren att 
scrapa en webbplats

○ Ej proprietary (xls), utan vanliga 
öppna format som csv, json, rdf…

● Gärna ett API för att ta fram enskilda 
poster

● Länka till andra samlingar
○ Kulturnav
○ Wikidata



TACK!



Creative Commons-bilder

● https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G%C3%B6tebor
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