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Wikimedia Sverige är en svensk 
ideell förening som verkar för att 
sprida upphovsrättsligt fri kunskap.

Vi arbetar med 
Wikimediaprojekten (Wikipedia, 
Wikidata, Wikimedia Commons…)

Du kan också bli medlem: 
https://wikimedia.se/engagera-dig/



● Wikidata – den grundläggande 
strukturen

● Wikipedia och Wikidata – hur hänger 
de ihop?

● SPARQL – ett semantiskt query language 
för Wikidata

● Wikimedia Commons – fria 
multimediafiler.

● Lite om fria licenser – vad får jag göra 
egentligen?

Wikimedia Foundation Servers
VGrigas (WMF), CC-BY-SA-3.0

Agenda

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1_WiR_Rydberg_L%C3%B6wenfeldt_Hellegren_Foto_Gitta_Wilen_CC_BY-SA.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_Foundation_Servers_2015-63.jpg


Wikidata är en fri och öppen 
plattform för strukturerade data. 
Det är ett systerprojekt till 
Wikipedia och kan redigeras av alla. 
Innehållet är tillgängligt under 
licensen CC0.

https://wikidata.org 

https://wikidata.org


Wikidata startades som ett sätt att 
centralisera språklänkar – alla 
Wikipediaartiklar skall ha ett item 
på Wikidata.

Men i dag innehåller Wikidata 
mycket mer eftersom 
relevanströskeln är betydligt lägre.

https://wikidata.org 

https://wikidata.org


Wikipedia innehåller artiklar som är skrivna 
av människor och anpassade till deras 
förväntningar om hur ett uppslagsverk skall 
se ut.

Wikidata är en databas – innehållet uttrycks 
medelst strukturerade påståenden.

https://www.wikidata.org/wiki/Q18290568 

Data på Wikidata är 
strukturerat

https://www.wikidata.org/wiki/Q18290568


Arbetslivsmuseer i Västra Götalands län: 
https://w.wiki/8qS 

Med hjälp av 
SPARQL kan man ta 
fram data från 
Wikidata

https://w.wiki/8qS


Varje Wikipediaartikel skall ha 
ett item.

Man kan gå från en 
Wikipediaartikel direkt till 
dess item.

Hur hänger 
Wikipedia och 
Wikidata ihop?



Data från Wikidata kan visas på 
Wikipedia.

Wikipediaartikeln behöver då inte 
uppdateras manuellt när uppgifterna 
på Wikidata ändras. 

Se t.ex. 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arthur_Engberg

Hur hänger 
Wikipedia och 
Wikidata ihop?



● Wikimediaprojektens centrala mediadatabas – 
här bor Wikipedias illustrationer…

● Och mycket mer!

● Bilderna kan användas utanför Wikimedia – i 
din app, tidningsartikel, doktorsavhandling 
(men tänk på licensen!)

● Många bildsamlingar från 
kulturarvsinstitutioner – RAÄ, Musikverket, 
Nationalmuseum, Nordiska Museet…

● https://commons.wikimedia.org 

Devon rex-kattungar
Brett Taylor, CC-BY-SA-2.0

Wikimedia 
Commons

https://commons.wikimedia.org
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1_WiR_Rydberg_L%C3%B6wenfeldt_Hellegren_Foto_Gitta_Wilen_CC_BY-SA.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_kitties_take_it_easy_(2399069687).jpg


● Artiklarna på Wikipedia: CC BY-SA 
(Attribution-ShareAlike). Du måste 
attribuera författarna och ange licensen. 
Modifierat material skall distribueras 
under samma licens som originalet.

● Det samma gäller för de flesta filer på 
Wikimedia Commons – kolla den exakta 
licensen för varje fil.

● Data på Wikidata har licensen CC0. De 
enskilda uppgifterna behöver alltså inte 
attribueras.

Carpeted Commons
Brett Taylor, CC-BY-2.0

Lite om fria licenser

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1_WiR_Rydberg_L%C3%B6wenfeldt_Hellegren_Foto_Gitta_Wilen_CC_BY-SA.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carpeted_Commons.jpg


● http://www.zone47.com/crotos/ – 
utforska konstsamlingar

● http://histropedia.com/ – the timeline of 
everything…

● http://graves.wiki – något för 
släktforskaren

Möjligheterna med 
länkade data

http://www.zone47.com/crotos/
http://histropedia.com/
http://graves.wiki


Tack


