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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/



Wikipedia är en av världens mest besökta 
webbplatser, och det mest kända 
Wikimediaprojektet.

Det finns ett antal andra projekt under Wikimedias 
paraply som är lite mer specialiserade än 
uppslagsverket.

Till exempel Wikimedia Commons, den 
gemensamma multimediadatabasen, där många 
GLAM-institutioner har sina samlingar.



Wikidata är en fri och öppen 
plattform för strukturerade data.

Det är ett systerprojekt till 
Wikipedia.

Det startades 2012 – och har vuxit 
mycket snabbt.

https://wikidata.org 

https://wikidata.org


Wikidata kan redigeras av alla.

Allt innehåll är tillgängligt under en 
öppen licens och kan återanvändas 
på olika sätt.

https://wikidata.org 

https://wikidata.org


Wikidata är ett självständigt projekt som är tätt 
sammankopplat med Wikipedia.

Ett strukturellt problem med Wikipedia: hur kan vi 
hålla språkversionerna synkade?

Uppgifter som en stads befolkningsmängd eller en 
persons födelsedatum är språkoberoende och 
lämpar sig bra för att förvaras i en central databas.

https://wikidata.org 

https://wikidata.org


Uppgifter från Wikidata kan transkluderas på 
Wikipedia.

Innehållet i denna infobox (i artikeln 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Veikko_Ihamuotila)  
kommer från Wikidata →

Wikidata kan alltså användas som en resurs för 
Wikipedia… men det är så mycket mer!

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


De flesta av Wikidatas 70 miljoner objekt har 
ingen koppling till Wikipedia.

Wikidata innehåller kunskap om personer, 
orter, böcker, artiklar, bakterier, 
naturreservat, stjärnor, museer, bibliotek, 
konstverk…



Wikidata har mycket tillåtande 
relevanskriterier.

Wikipedia: bevisa att ämnet är särskilt 
viktigt.

Wikidata: bevisa att ämnet finns och går 
att identifiera. T.ex. med externa 
identifierare – Libris-nummer för bok, 
inventarienummer för museiföremål…



Hur ser ett 
Wikidataobjekt ut?

Ett unikt Q-nummer identifierar objektet: 
https://www.wikidata.org/wiki/Q18602055

 

Etiketter och beskrivningar – kan finnas på 
många olika språk. Gör det lättare att 
identifiera objektet.

https://www.wikidata.org/wiki/Q18602055


Hur ser ett 
Wikidataobjekt ut?

Påståenden: med tripletter kan man uttrycka 
fakta om objektet.

Objekt → egenskap → värde.

Egenskaper: instans, bild, datum för skapande, 
skapare…

Värden: en siffra om det är ett årtal, en 
textsträng om det är en adress – eller ett annat 
objekt.

Länkade data på ett enkelt sätt.



Länkade data – en 
resurs.

En kulturarvsinstitution som vill skapa en 
rikare upplevelse genom att inkludera mer 
bakgrundsinfo om konstnärerna behöver inte 
lägga till den manuellt.

Utvecklare av appar, webbplatser m.m. kan 
enkelt ladda ner och bearbeta data från 
Wikidata.



Sök med SPARQL

Utnyttja strukturerade data till fullo och hitta 
precis det du behöver.

Tänk om jag vill ha alla naturreservat i Europa 
som instiftades på 90-talet – även om 
informationen finns på Wikipedia så är den 
inte strukturerad eller lätt att ta fram!

SPARQL – ett semantiskt frågespråk för 
databaser som använder sig av datamodellen 
RDF (t.ex. Wikidata).

På https://query.wikidata.org kan man köra 
frågor och här finns även många exempel om 
man vill lära sig SPARQL.

https://query.wikidata.org


Externa identifierare

Wikidata är också ett nav av externa 
identifierare.

Det finns många egenskaper för att länka 
objekten med andra databaser och 
webbplatser.



Sverigerelaterade egenskaper

https://www.wikidata.org/wiki/Category:Sweden-related_properties 

https://www.wikidata.org/wiki/Category:Sweden-related_properties


Var 
kommer all 
denna data 
ifrån?

Wikidata kan redigeras av alla, det är bara att 
klicka på redigera-knappen… men det finns 
bättre sätt!

Merparten av innehållet kommer från 
storskaliga importer från andra databaser.

Wikidata finns tack vare öppna data – bland 
annat från GLAMs!

Sådana importer kan Wikimedia Sverige hjälpa 
till med.



Wikipedia – CC-BY.

Wikidata – CC0. Kräver inte 
attribuering.

Licensiera dina öppna data korrekt 
om du vill att de ska bli en del av 
Wikidata!



TACK!


