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“Imagine a world in which 
every single human being 

can freely share in the sum 
of all knowledge.

That’s our commitment.”
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Fem pelare
● Encyklopedi
● Neutral
● Fri
● Respekt
● Inga regler



Wikimedia Commons
● ~55 miljoner

○ Bilder
○ Filmer
○ Ljud



Creative Commons
● Attribution (BY)
● Share alike (SA)
● Non-commercial (NC)
● No derivatives (ND)
● © Copyright



Wikidata
● ~59 miljoner objekt

○ Strukturerad data
○ Unika identifierare
○ CC0
○ Öppet API



En artikel – faktauppgifter uttrycks 
medelst naturligt språk



Göta och Nordre 
älvs dalgångar

naturreservatär en / ett

Hur beskriver vi världen?



Göta och Nordre 
älvs dalgångar

naturreservatär en / ett

subjekt objectpredikat

Hur beskriver vi världen?



Göta och Nordre 
älvs dalgångar

naturreservatär en / ett

1974

bildades

821 hektar

omfattar

Hur beskriver vi världen?



Göta och Nordre 
älvs dalgångar

naturreservatär en / ett

subjekt objektpredikat

item property item

Hur beskriver vi världen?



Items och Properties

Items
● Q och siffror

○ Q5 – människa
○ Q35 – Danmark
○ Q15279144 – WMSE

● Kan skapas av alla
● Avgränsad entitet
● 59 miljoner (2019)

Properties
● P och siffror

○ P31 – instans av
○ P17 – land
○ P569 – född

● Kontrollerat och begränsat ordförråd
● Skapas efter ansökan och diskussion
● 7000 (2019)



Hur är ett item uppbyggt?



Typer av properties

● Item
○ [Uleåborg] <är> [stad]

● Koordinater
○ [Uleåborg] <koordinater> [65°1'0"N, 25°

28'0"E]

● Fil på Commons
○ [Selma Lagerlöf] <bild> 

[Selma_Lagerlöf.jpg]

● String
○ [Bank of England] <address> 

[Threadneedle Street, London, EC2R 
8AH]

● Siffra
○ [Uleåborg] <folkmängd> [200,526]

● Punkt i tiden
○ [Uleåborgs konstmuseum] 

<invigningsdatum> [1963-10-12]

● Extern identifierare
○ [Selma Lagerlöf] <Svenskt 

kvinnobiografiskt lexikon> 
[SelmaLagerlof]

● URL
○ [Riksarkivet] <officiell webbplats> 

[https://riksarkivet.se/] 



Gäller det alltid?

● Världen förändras

● Med hjälp av qualifiers kan vi 
beskriva sakernas tillstånd vid 
olika tidpunkter



Infobox
från Wikidata 
{{Faktamall 
kustvattenförekomst WD
|q1=Q61779198
|q2=Q61779713
}}

https://sv.wikipedia.org/wiki/Template:Faktamall_
kustvattenförekomst_WD

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kungsbackafjorden 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Template:Faktamall_kustvattenf%C3%B6rekomst_WD
https://sv.wikipedia.org/wiki/Template:Faktamall_kustvattenf%C3%B6rekomst_WD
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kungsbackafjorden


#FindingGLAMs
● Kulturarvsinstitutioner
● Importera data
● Crowdsourca data







Histropedia - tidslinjer



Tack!
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Länkar
Wikipedia

● https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Grundprinciperna

Systerprojekt
● https://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias
● https://commons.wikimedia.org
● https://wikidata.org

Projekt
● https://tools.wmflabs.org/monumental-glam/
● http://histropedia.com/

Wikimedia Sverige
● https://wikimedia.se

https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Grundprinciperna
https://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias
https://commons.wikimedia.org/
https://wikidata.org
https://wikimedia.se/

