Illustrera
Wikipedia
En guide för att bidra med innehåll till
Wikimedia Commons
commons.wikimedia.org
Jag tog det här fantastiska fotot
som jag kan illustrera Wikipedia med!
Det betyder att jag behöver ladda upp
det till Wikimedia Commons.

Med tiotals miljoner filer är Wikimedia Commons en av
de största samlingarna mediafiler som finns online. Byggt
på verk delade av tusentals frivilliga består Commons av
pedagogiska bilder, videoklipp och ljudfiler som används
av Wikipedia och andra projekt som drivs av den icke
vinstdrivande stiftelsen Wikimedia Foundation.
Alla verk på Wikimedia Commons är under en “fri licens”.
Det innebär att de kan användas och delas av alla, utan
kostnad, så länge licensreglerna följs – vanligtvis genom att
skaparen skall ges erkännande samt att licensen skall bevaras
så att andra också kan återanvända verket.

Varför bidra till Wikimedia Commons?
Tänk dig en värld där varje enskild människa fritt kan dela
summan av all kunskap. Dina bidrag kan vara en del av
det. När du delar dina bilder och andra filer på Wikimedia
Commons och illustrerar Wikipedia-artiklar med dem kan
ditt verk ses av tusentals – till och med hundratusentals –
människor över hela världen. Du hjälper även till att bygga
en gemensam resurs som når en ännu bredare publik;
media från Commons används av utbildningswebbplatser,
nyhetsmedia, bloggare, konstnärer, filmmakare, studenter,
lärare och många andra.

Saint Peter’s Basilica, Sant’Angelo
bridge, by night, Rome, Italy /
Jebulon / CC0

commons.wikimedia.org
Är du förvirrad om huruvida något är tillåtet eller inte
på Wikimedia Commons? Skriv in Commons:Help Desk
i sökfältet på Wikimedia Commons.Wikigemenskapen
bidrar till att sköta om filerna på Commons, gemenskapen
tar bort filer som inte är tillåtna, och kan svara på frågor
som huruvida en viss fil är public domain.
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Bidra till Wikimedia Commons
När du delar ditt verk på Wikimedia Commons under en fri
licens ger du alla tillåtelse att använda, kopiera, modifiera, och
sälja verket (så länge de följer reglerna för licensen).

Vad är tillåtet på Wikimedia
Commons

Vad är inte tillåtet på Wikimedia
Commons
Wikimedia Commons kan inte
acceptera verk som skapats av eller
bygger på andras verk – vilket även inkluderar
fotografier av andras verk. Som standard kan
du inte ladda upp någon annans verk. Detta
inkluderar material såsom:
• logotyper
• CD/DVD-omslag
• reklamfoton
• skärmbilder av tv-program, filmer, DVDskivor och programvara
• teckningar av figurer från tecknade serier, från
TV eller filmer - även om du ritade dem
• de flesta bilder publicerade på Internet

Du kan ladda upp verk som du har
skapat helt själv. Detta inkluderar
foton och videos av:
• naturlandskap, djur, växter
• offentliga personer samt personer som
fotograferas på offentliga platser (endast med
samtycke i vissa fall, berorende på lokala
lagar)
• användbara eller icke-konstnärliga objekt
Du kan också ladda upp originaldokument
såsom grafer, kartor, diagram och ljud.

Men, det finns några undantag:
• Du kan ladda upp någon annans verk
om skaparen beviljat tillstånd för alla att
använda, kopiera, modifiera, och sälja den –
genom att släppa verket under en fri licens.
(Var noga med att ge en länk till källan, där
licensen anges.)
• Du kan ladda upp någon annans arbete
om är i public domain (oftast mycket gamla
verk).
• Du kan ladda upp dina foton av verk som
saknar upphovsrätt, såsom gamla byggnader,
statyer och konst.
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Hur man laddar upp en fil
1

För att bidra till Commons behöver
du ett användarkonto. Om du
redan har ett Wikipedia-konto kan
du använda det för att logga in,
annars kan du skapa ett nytt konto
(som du även kan använda på
Wikipedia och andra Wikimediaprojekt).

Gå till commons.wikimedia.
org, och klicka på “Ladda
upp fil.”
(Se till att du är inloggad.)
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Tryck på “Nästa” i sidans
nedre högra hörn.

Tillåtna filformat

Commons tillåter bara filer i
format som inte är begränsade av
patent. Detta inkluderar:
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Välj en fil från din dator
att ladda upp.

För foton: .jpg
För grafik: .svg, .png
För animation: .gif
För ljud: .ogg (eller .oga), .flac
För video: .ogg (eller .ogv),
.webm

För mer information om vilka
typer av filer Wikimedia
Commons accepterar, skriv in
Commons:File types i sökfältet
på Wikimedia Commons.

4

Välj om filen är ditt eget
verk eller någon annans.
Om det är någon annans,
ange skaparen och källan,
välj sedan den tillämpliga
upphovsrättsliga statusen.
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Ange en unik titel som
beskriver filen och en
detaljerad beskrivning av
den.

... finns att beskåda på National
Bonsai & Penjing Museum

Lägg till en eller flera
kategorier som anger
filens ämne.

bonzai no. 52,
Description
Date
Category

Lägga till kategorier
Wikimedia Commons har en kategorifunktion som gör att det går att samla
relaterade filer. Till exempel samlar Category:Bonsai foton av bonsaiträd som
har laddats upp på Wikimedia Commons. Du kan lägga till kategorier under
uppladdningen (uppladdningssidan föreslår kategorinamn medan du skriver), eller
efteråt genom att redigera en filsida och lägga till kod likt den här i slutet av sidan:
[[Category:Bonsai]]
Sökrutan på Commons ger både filer och kategorier med ditt sökord som svar;
filer som liknar dina har troligtvis de kategorier du behöver. Det är viktigt att
kategorisera alla filer du laddar upp så att andra kan hitta dem när de letar efter
media om ämnet.
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Efter att din uppladdning
är färdig hittar du
instruktioner för hur du
kan använda filen på
wikisidor eller på andra
platser på webben.
Du kan gå till den permanenta
wikisidan för din fil genom att
klicka på dess titel.
Titeln du angav tillsammans
med filändelsen blir namnet
på filsidan.
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Lägga in filer i Wikipedia-artiklar
När du har laddat upp filen till Wikimedia Commons kan du använda
VisualEditor för att lägga till den i en Wikipedia-artikel utan att behöva
använda wikitext. Följ bara dessa steg.
1

Klicka på “Redigera”,
“Infoga” och klicka sedan
på ikonen “Media”

“Bonsai” / Wikipedia-bidragsgivare /
CC BY-SA 3.0
Japanese Black Pine, 1936-2007 / Sage Ross /
CC BY-SA 3.0
BBG - Carissa macrocarpa var. Horizontalis Cascade by Frank Okamura / PierreSelim /
CC BY 3.0
Bonsai at the gardens of pagoda Yunyan Ta /
Mr. Tickle / CC BY-SA 3.0
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Gör en sökning och klicka
på den bild du vill ha.
BonsaiTridentMaple / Peggy Greb, USDA /
public domain
Trident Maple bonsai 132, 2001-May 29, 2011 &
Trident Maple bonsai 203, May 29, 2011 a &
Trident Maple bonsai 203, May 29, 2011 b /
Missvain / CC BY-SA 3.0
Alla de övriga / Sage Ross / CC BY-SA 3.0
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För att lägga till en bildtext
till en bild: markera den och
klicka på Media-ikonen.
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Dra bilden för att flytta den.

5

Spara sida.
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Placera filer med wikitext
Om du försöker lägga till en bild eller mediafil till en wikisida utan att
använda VisualEditor måste du använda wikitext. Det grundläggande
wikitextformatet för att lägga in bilder ser ut så här:

två inledande
hakparenteser

vertikalstreck: varje
alternativ (kallad parameter)
är åtskilt av en av dessa

standardinställningen är
att bilder är högerställda, två avslutande
hakparenteser
vänster och mitten är

Fil:John Naka’s Goshin, October 10, 2008.jpg | miniatyr | 260px | höger | Bonsai-mästerverket “Goshin”.

filnamnet: från Commons
börjar med “File:” och slutar
med ett filtillägg (såsom
“.jpg”)

miniatyr: genom
att lägga till det här
ordet använder du
det miniatyrformat
som är standard

storlek: för att sätta en
en bildtext: texten efter
specifik pixelbredd på
det sista vertikalstrecket är
bilden kan du lägga till det bildtexten
här, eller utlämna det vilket
leder till en standardstorlek

Du kan kopiera den grundläggande koden för filen från den sista sidan
i guiden Upload Wizard eller från länken Använd denna fil på filsidan. Sätt
in koden på en wiki-sida genom att placera det i texten, där du vill att
den ska visas.

“Washington, D.C./Northeast” / Wikivoyagebidragsgivare / CC BY-SA 3.0

När du har lagt till wikitexten klickar du på Spara sida. Din bild
kommer nu ligga i texten.

Nu ska vi se ... Jag ska
lägga till mitt foto här.
Kopiera wikitexten. Klistra
in den i artikeln. Lägg till
bildtext. Och ... spara sidan!

on display at the
National Bonsai &
Penjing Museum

John Naka’s Goshin, October 10, 2008 / Sage
Ross / CC BY-SA 3.0
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Använda filer på andra webbplatser
Verken på Wikimedia Commons är tillgängliga för alla att använda på
andra webbplatser. På filsidan för verket anges dess upphovsrättsliga
status. För vissa verk finns det inga upphovsrättsliga restriktioner alls
(även om vissa begränsningar som inte har med upphovsrätt att göra
fortfarande kan tillkomma, exempelvis vissa begränsningar för att
publicera bilder där personer går att känna igen). För verk med fria
licenser måste du följa licensvillkoren – vanligen genom erkännande av
skaparen och genom att bibehålla licensen. I vilket fall är det god sed
att också ange en länk till originalfilen på Wikimedia Commons.
Det bästa sättet att använda en Commons-fil på en annan webbplats är
med ett erkännande som detta:

Pair of Merops apiaster feeding, Pierre Dalous, CC BY-SA 3.0

Verkets titel som givits av
dess skapare
Med en länk till filsidan så att
andra kan hitta och använda
den ursprungliga versionen

Skaparens namn
Med en länk till
deras profilsida
eller webbsida, om
sådan finns

Licensen som skaparen har
tilldelat detta verk
Med en länk till den specifika
Creative Commons-licensen

Om du vill använda en bildfil direkt från
Commons kan du använda koden som
tillhandahålls på Använd denna fil-länken
på filsidan.
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Hur man laddar upp från mobila enheter
Om du har en smartphone eller annan mobil enhet med en kamera kan du
ladda upp dina bilder direkt från din enhet, antingen genom att använda
Wikimedia Commons-appen för Android eller iOS eller via den mobila
versionen av en Wikimedia-webbplats.

Mobilapplikationer
Med Wikimedia Commons-appen för Android eller iOS kan du:
• Ladda upp, beskriva och kategorisera dina bilder
• Se alla dina uppladdningar
För att få gratisappen, sök efter
“Wikimedia Commons” i valfri
appbutik, eller skanna den här
QR-koden.

Mobilwebb
Om du använder mobilversionen av Wikipedia eller andra Wikimediawebbplatser kan du logga in och:
• Ladda upp och lägga till originalbilder direkt till artiklar som saknar
illustrationer
• Dela en pedagogisk bild som du har skapat med Commons
• Se dina senaste uppladdningar

“Bonsai” / Wikipedia-bidragsgivare / CC BY-SA 3.0

1

2

3

Se var en bild skulle
vara till hjälp.

Ladda upp och beskriv din
bild.

Se resultatet.
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Vad är en fri licens?
Missuppfattningar om
upphovsrättslicenser
“Jag släppte mitt foto under
en fri licens. Det betyder att jag
gav upp min upphovsrätt.”
“Jag äger en kopia
av ett foto, därför jag är
upphovsrättsinnehavaren.”
“Jag tog själv fotot av detta
upphovsrättsskyddade verk, så
det är inte täckt av någon annans
upphovsrätt.”
“Jag skannade in och ändrade
detta verk, så jag ensam äger
upphovsrätten till denna version.”

Wikimedia Commons kan inte
acceptera verk licensierade
med IckeKommersiell (NC)
begränsning. Syftet med
Commons och Wikipedia är att
dela vårt utbildningsmaterial
i så stor utsträckning som
möjligt. Författare, förläggare,
filmmakare, konstnärer och
andra bygger på fritt licensierade
verk för att skapa sina egna,
och friheten att kunna sälja
vad de gör är viktigt. (Genom
begränsningen DelaLika
förhindras kommersiellt
utnyttjande av personer som
är ovilliga att dela sina verk på
samma sätt.)
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Den person som skapar ett verk är ägare av verkets upphovsrätt – såvida de
inte producerat verket åt sin arbetsgivare eller juridiskt överfört rätten till
någon annan. Folk använder upphovsrättslicenser för att ge andra tillåtelse
att använda deras verk.
En fri licens är en slags upphovsrättslicens som säger att skaparen kommer
att tillåta 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 ErkännandeDelaLika-licensen (CC BY-SA), som anger att
för ett verk som släppts under licensen, kan vem som helst:
• använda det, kopiera det och dela det; eller
• ändra det och dela det nya verket så länge som den person som använder det:
• attribuerar till den ursprungliga skaparen (Erkännande) och
uppmärksammar licensen; och
• släpper alla verk baserade på detta under samma licens (DelaLika, även
känd som copyleft).

CC BY-SA
Erkännande-markeringen och DelaLika-markeringen
tillhandahålls av Creative Commons för att du ska kunna ange
att du vill ges erkännande för ditt verk, och att eventuella verk
som härletts från ditt verk måste delas på samma villkor.
CC BY
Om du vill få erkännande när folk använder ditt verk,
men inte har något emot om någon ändrar eller
remixar det utan att dela deras nya version av verket
under samma villkor, då kan du använda Creative
Commons Erkännande-licens.
CC0
För att släppa ditt verk utan några som helst
restriktioner och utan att kräva att folk ger dig
erkännande för ditt verk så kan du använda CC0
public domain dedikation och avstå alla rättigheter till
verket.

Hitta fria foton
Det finns många platser där du kan hitta fritt licensierade foton, eller
public domain foton, som kan laddas upp till Commons och användas
i Wikipedia-artiklar. Flickr är ett bra ställe för alla ämnen som lätt
kan fotograferas, om inte objektet självt är upphovsrättsskyddat. Fritt
licensierade vetenskapliga journaler med öppen tillgång som till exempel
Public Library of Science journals har många användbara vetenskapliga
och medicinska illustrationer.
När du laddar upp dem till Wikimedia Commons, välj bara “Denna fil
är inte mitt eget verk.” och ange skaparen, en länk till källan, och rätt
fri licens. Prova att använda Creative Commons Search att hitta fritt

Ändra befintliga foton
på Commons
Du kan ladda upp modifierade
versioner (såsom beskärningar
eller digitala restaureringar)
av foton på Commons. För
något annat än mycket små
förändringar, bör du ladda upp
den ändrade versionen med ett
nytt filnamn och länka tillbaka till
den ursprungliga versionen.

Var noga med att kryssa i båda alternativen: “Jag vill ha något som jag kan
... använda för kommersiella ändamål; ändra, anpassa eller bygga på.”

Är verket public domain?
Ett verk som är public domain omfattas inte av någons
upphovsrätt. För vissa verk som är public domain har
upphovsrätten gått ut. Hur och när det händer är komplicerat,
och varierar beroende på land och typ av verk. Andra verk är inte
berättigade till upphovsrätt i första hand. I vissa fall har skaparen
frivilligt gett upp sin upphovsrätt.
Du kan ladda upp ett verk till Wikimedia Commons, om det är
public domain i både USA samt i verkets ursprungsland.
Här är några tumregler. Ett verk är oftast public domain om:
• det publicerades i USA före år 1923
• det publicerades utanför USA och skaparen har varit död i mer än
70 år
• det är ett verk av USA:s federala regering
• skaparen uttryckligen släppt det under public domain
För mer information om vad som är och inte är public domain, se
sidan Help:Public domain (på engelska) på Wikimedia Commons.

Missuppfattningar om
public domain
“Material utan ett meddelande
om upphovsrätten skyddas inte av
upphovsrätt.”
“Material från tiden innan
Internet är för gammalt för att
vara upphovsrättsligt skyddat.”
“Verkets skapare har dött så
upphovsrätten har upphört.”
“Jag behövde inte betala
för att komma åt detta, så det
är fritt från upphovsrättsliga
begränsningar.”
“Detta verk visas offentligt, så
det är public domain.”
“Detta är en PR-bild så den är
public domain.”
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Ordlista
upphovsrätt

Den exklusiva rätten att kopiera och använda ett kreativt verk.
Standarden är att alla kreativa verk omfattas av skaparens upphovsrätt
så snart de har skapats (även om det inte finns något uttryckligt
upphovsrättsmeddelande).

upphovsrättslicens

En formell överenskommelse från en upphovsrättsinnehavare vilket ger
andra tillstånd att använda ett upphovsrättsskyddat verk under vissa
villkor.

Creative Commons

En ideell organisation som distribuerar Creative Commons licenser
för att låta folk dela sina verk. Creative Commons licenser innefattar
Erkännande-licensen och Erkännande-DelaLika-licensen som är de två
huvudsakliga fria licenserna som accepteras av Wikimedia Commons.
Andra Creative Commons licenser inkluderar “Inga bearbetningar”- eller
“Icke-kommersiell”-paragrafer som inte kan användas på Wikimedia
Commons då de är för begränsande.

fri licens

En offentlig upphovsrättslicens som garanterar friheten att använda samt
studera ett verk, att skapa samt distribuera kopior av det, göra ändringar
och förbättringar, samt distribuera härledda verk, av vem som helst
för vilket ändamål som helst. De vanligaste fria licenserna är Creative
Commons Erkännande och Erkännande-DelaLika licenserna (men inte
versionerna IngaBearbetningar eller IckeKommersiell), samt Free Art
License och GNU Free Documentation License (GFDL). För en fullständig
definition av en fri licens, se freedomdefined.org.

public domain

Verk i public domain är fria från alla upphovsrättsliga begränsningar. Med
några få undantag blir verk endast public domain när upphovsrätten har
löpt ut (vilket händer många decennier efter dess publicering).

Wikimedia Foundation

Den ideella välgörenhetsorganisation som sköter Wikimedia Commons,
Wikipedia och andra utbildningsprojekt. Wikimedia Foundation är
baserat i San Francisco, Kalifornien. Dess uppdrag är “att stärka och
engagera människor runt om i världen till att sammanställa och utveckla
utbildningsmaterial under en fri licens eller i public domain och sprida den
på ett effektivt och globalt sätt.”

Alla filer från Wikimedia Commons
har en CC BY-SA-licens eller är
public domain, om inte annat
anges. Innehållet som omfattas är
tillgängligt under licensen Creative
Commons Erkännande-DelaLika
3.0 (http://en.wikipedia.org/wiki/
Wikipedia:CC_BY-SA) eller senare
versioner.

Varumärken och logotyper
tillhörande Wikimedia Foundation
och eventuella andra organisationer
ingår inte i villkoren för Creative
Commons-licensen. Wikimedia
Foundation, Wikipedia, Wikimedia
Commons, MediaWiki, Wiktionary,
Wikibooks, Wikidata, Wikisource,
Wikinews, Wikiquote, Wikiversity,
Wikivoyage, Wikispecies
och Meta-Wiki är pågående
varumärkesregistreringar eller
är registrerade varumärken
tillhörande Wikimedia Foundation.
För mer information, se vår sida
Trademark Policy (engelska),
http://wikimediafoundation.org/
wiki/Trademark_Policy.
För övriga frågor om
våra licensvillkor eller vår
varumärkespolicy, vänligen e-posta
legal@wikimedia.org

För den senaste versionen av detta
dokument samt för Wikimedia
Sveriges övriga trycksaker:
trycksaker.wikimedia.se

Texter av Wikimedia Foundation och bidragsgivare på Wikimedia Commons
Design av EXBROOK, San Francisco
Puzzly och illustrationer av Michael Bartalos

