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1. Bakgrund 

2012 inledde centralmuseerna ett samarbete med Wikimedia Sverige. Syftet var att aktivt verka för 

att producera sakinnehåll inom museernas ämnesområden på Wikipedia.  

Verksamheten har sedan dess bedrivits som ett pilotprojekt och har framförallt fokuserat på att höja 

kompetensen inom museerna kring hur Wikimedias olika tjänster fungerar och pröva på att 

producera innehåll på Wikipedia m.fl. tjänster. Under 2014 bedrevs bl.a. en omfattande 

utbildningsverksamhet anpassad för framförallt chefer och skribenter.  

4. Samarbete 2015 

Under 2015 är ambitionen att bredda och utveckla samarbetet mellan centralmuseerna och 

Wikimedia Sverige. Målet med 2015 års samarbete är att fortsätta bedriva verksamheten i pilotform 

och än mer förstärka kompetensen hos de som deltar i arbetet. Målet är också att alla museer vid 

årets slut ska ha deltagit i aktiviteter och kommit igång med produktion på Wikipedia. Vid utgången 

av 2015 planeras pilotprojektet att avslutas och då ska verksamheten på Wikipedia vara en naturlig 

del av museernas linjeverksamhet. 

4.1 Kompetensutveckling och innehållsproduktion   
Under 2015 är ambitionen framförallt att i ökad grad komma igång med skrivandet på Wikipedia. 

Erfarenheten av tidigare insatser visar att skrivarstugor är det bästa sättet att stimulera och få 

igång skrivandet. Målet är därför att under 2015 arrangera minst 5 större skrivarstugor där 

Wikimedia Sverige och flera institutioner arbetar tillsammans. Målet är också att museerna i egen 

regi arrangerar interna skrivarstugor. De interna skrivarstugorna kan antingen genomföras med 

stöd av egen personal eller med stöd av personal från Wikimedia Sverige. 

 

Vid sidan av skrivarstugorna kommer det att finnas möjlighet för de institutioner som så önskar att 

bjuda in Wikimedia Sverige att delta på ledningsmöten och stormöten. Under ledning av Wikimedia 

Sverige kommer ett nätverk med samtliga wikimediasamordnare från de olika museerna att startas 

upp. Avsikten med att etablera nätverket är att skapa en varaktig form för samverkan där denna 

grupp kan möts regelbundet för att utbyta erfarenheter och diskutera olika gemensamma insatser 

även efter att pilotstudien avslutats.    

 

Målet är att det för varje nytt större tema/kunskapsområde som lyfts fram och kommuniceras under 

2015, för respektive museum, redigeras eller skrivs minst en ny artikel på Wikipedia. Varje 

nyskriven/redigerad artikel länkas samman med kunskapskällor på museernas webbplatser och 

samlingssystem. Centralt är att länkarna finns både på Wikipedia och på museernas 

kunskapssidor. Målet är också att fortsätta att arbeta med tvärsgående kunskapsteman, där de 

museer som ser synergieffekter i sin verksamhet, producerar kunskapsinnehåll tillsammans på 

tvärs över museigränserna. 

 

4.4 Kompetensutveckling och uppladdning av bilder 
Erfarenheterna från Nordiska museets och LSH:s arbete med att ladda upp bilder på Wikimedia 

Commons är mycket positiva. Bilderna används flitigt i artiklar på Wikipedia och visningsfrekvensen 

är mycket hög. För att ytterligare bredda kompetensen och få fler museer att bidra med bilder 

kommer en särskild skrivarstuga för uppladdning av bilder på Wikimedia Commons att anordnas. 

Även specifik utbildning vad gäller batchuppladdning av större volymer bilder kommer att erbjudas.  

Målet är att alla centralmuseer ska ha kommit igång med publicering av bilder på Wikimedia 

Commons vid utgången av 2015. 

4.6 Kommunikation 
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Årets tema på museernas vårmöte är Museet – ett nav i demokration. Avgörande i en demokrati är 

att kunskap och information är tillgänglig och användbar på öppna och fria plattformar. Den icke 

kommersiella, användardrivna och fria encyclopedin Wikipedia utgör här en viktig nod för 

kunskapsspridning. I samverkan med Wikimedia Sverige och Digisam kommer 

kulturarvsinstitutionernas arbete med kunskapskommunikation via Wikipedia att presenteras.  

 

4.5 Utvärdering  
Resultatet av 2014 års verksamhet kommer att utvärderas i början av 2015 och avrapporteras på 

CMS mötet i anslutning till Vårmötet i början på april. I samband med utvärderingen av 2014 års 

verksamhet kommer det även att göras en analys av hur materialet som har producerats på 

Wikipedia har används under perioden 2012-2014. Målet är också att hitta en modell som kan 

återanvändas vid återkommande analyser. 

Slutligen kommer 2015 års verksamhet att utvärderas. En mer övergripande analys av hela 

projektperiodens resultat med rekommendationer inför framtiden kommer också att sammanställas. 

Analysen och rapporten ska vara färdigställd senast i början av 2016.  

 

Förslaget till fortsatt samverkan med Wikimedia Sverige och produktionsmålen på Wikipedia för 
2015 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 23 
februari 2015. 

 

 


