
Vad du kan hjälpa till med!
Wikimedia Commons är Wikipedias 
mediadatabas och alla foton, illustrationer 
och filmer på Wikipedia hämtas därifrån. 
Det är inte bara Wikipedias mediadatabas 
utan också en av världens största fria 
mediadatabaser där forskare, lärare, 
organisationer och privatpersoner hämtar 
fria bilder. Samlingen växer med flera 
miljoner bilder varje år. De allra bästa 
bilderna utses till ”Featured Pictures” 
och du kan hitta dem här:
http://bit.ly/CommonsFeatured.
Vilka av dina bilder skulle platsa där? 
Ladda upp och nominera!

Wiki Loves Monuments
Wiki Loves Monuments är enligt Guinness 
World Record världens största fototävling 
och äger rum i september varje år. Hjälp 
oss att illustrera Wikipedia med bilder på 
byggnadsminnen, k-märkta fartyg, kyrkor 
och fornminnen så att hela världen kan ta 
del av Sveriges historia. 
Du har chansen att vinna 
fantastiska priser!

wikilovesmonuments.org
wikilovesmonuments.se

Wiki Loves Public Art
Wiki Loves Public Art är en fototävling som 
äger rum i maj varje år. Många offentliga 
konstverk, till exempel statyer som står i 
parker och på torg, finns det inga fria bilder 
på. Plocka fram kameran och var med och 
illustrera all den fantastiska, och mindre 
fantastiska konst som smyckar Sverige!

wikilovespublicart.org
wikilovespublicart.se

Vad är fria licenser?
En fri licens är en upphovsrättslicens 
som innebär att skaparen tillåter alla att 
använda deras verk för alla ändamål, 
utan att be om tillstånd först. Genom att 
använda en fri licens gör du det enklare att 
dela ditt verk med andra.
Wikimedia Commons standardlicens är 
Creative Commons Erkännande-DelaLika 
(CC BY-SA). Ett verk som släppts 
under den licensen kan vem som helst 
använda, kopiera, dela och ändra, under 
förutsättning att den:

ger erkännande (attribuering) till den                  
ursprungliga skaparen
uppmärksammar licensen
släpper alla ändringar under samma licens

 •  

 •
 •



Jag är fotograf och vill delta!
Skapa konto på:
http://commons.wikimedia.org
och börja ladda upp bilder eller 
använd Commons-appen 
(på Google Play + iTunes).

Var kommer bilderna ifrån?
Ett uppslagsverk utan bilder vore tråkigt. 
Wikipedia varken stjäl bilder eller köper 
dem, istället kommer alla bilder antingen 
från frivilliga eller från samarbeten med 
organisationer. Många museer och 
arkiv har laddat upp sina samlingar på 
Wikimedia Commons. I Sverige har bland 
annat Livrustkammaren och Nordiska 
museet bidragit.
I gengäld är alla bilder (liksom all text) 
tillåtna att sprida vidare, så länge man 
anger källa och inte hävdar att man själv 
äger dem. Det går alldeles utmärkt att 
använda dem i böcker, föreläsningar eller 
på sociala media. Det finns flera miljoner 
bilder som är gratis att sprida vidare. Dela 
gärna med dig av dina egna bilder tillbaka.

Wikimedia Sverige
Wikimedia Sverige är en allmännyttig 
ideell förening som verkar för att sprida fri 
kunskap. Vi är stödförening till Wikipedia 
och Wikimedia Commons i Sverige och vi 
stödjer projekt som syftar till att skapa och 
sprida fri kunskap. Bland annat arrangerar 
vi fototävlingar, hjälper fotografer med 
pressackreditering och att komma upp i 
luften och ta flygbilder!
Vi fungerar också som en 
samarbetspartner för organisationer 
som vill göra kunskap och material 
fritt tillgängligt, bland annat arbetar vi 
tillsammans med Centralmuseerna och 
Arbetslivsmuseerna. Vi arbetar även 
aktivt med Wikipedia i utbildningen, såväl 
inom grundskolan som på gymnasie- och 
universitetsnivå.

Bli medlem
http://blimedlem.wikimedia.se
Vi har många projekt för att sprida 
mer kunskap till allmänheten och du 
kan hjälpa till genom att bli en av 
våra frivilliga eller skänka pengar på
http://wikimedia.se/sv/donera
Tack för ditt stöd – du behövs!
Vill du veta mer om oss, gå till 
http://wikimedia.se, eller fråga 
på info@wikimedia.se

Du kan också bli medlem genom att sätta in 
100 kronor på föreningens bankgiro 5822-9915, 
ange ”Medlem, namn och e-post”.


