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Vad är vad?

Wikipedia

WikidataWikimedia Commons

Encyklopedi med 300 
språkversioner

Bild- och mediadatabas med 
70 miljoner filer

Strukturerad databas 
med 93 miljoner objekt

Wikimedia logo family complete-2021, CC-BY-SA-3.0

Wikimedia
Rörelse med volontärer och 

organisationer

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_logo_family_complete-2021.svg


● Fri och öppen databas för 
Länkade Öppna Data

● Alla kan bidra

● 93 miljoner objekt – mycket 
tack vare importer

● CC0 – inget attribueringskrav

● https://www.wikidata.org/wiki/
Wikidata:Licensing 

https://www.wikidata.org/ 

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Licensing
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Licensing
https://www.wikidata.org/


Vad finns 
på 
Wikidata?

● 93 miljoner objekt

● Människor, konstverk, orter, 
böcker, stjärnor, sjöar, 
fornlämningar, händelser…

● Relevanskriterier: en klart 
identifierbar begreppsmässig eller 
materiell entitet som kan beskrivas 
med hjälp av seriösa och offentligt 
tillgängliga källor. 
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Notability

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Notability


Vad finns 
på 
Wikidata?

● Att finnas med i en (tillförlitlig),  
katalog brukar räcka för att 
uppfylla relevansen, t.ex...

● Personer i VIAF

● Publikationer i Libris

● Fornlämningar i RAÄ:s databas

● Konstverk i Nationalmuseums 
databas



Wikidata 
och 
Wikipedia?

● Information om samma 
ämne

● Artikel vs. databas med 
faktauppgifter

● Varje Wikipediaartikel 
ska vara kopplad till ett 
Wikidataobjekt



Wikipedia och Wikidata

● Varje Wikipedia-artikel skall ha ett item…

● Men de skapas inte automatiskt!

● Har du skrivit en ny artikel? Du kan skapa ett 

nytt item eller länka till ett befintligt.



Wikidata och 
Wikipedia

Om ett Wikidataobjekt är kopplat till några 
Wikipediaartiklar så visas det i en separat 
spalt i objektet.



instans av (P31) människa (Q5)

engelska Marina Tsvetaeva Russian poet and writer

svenska Marina Tsvetajeva rysk författare och poet

ryska Марина Цветаева русский поэт, прозаик

9 oktober 1892födelsedatum (P569)

Moskva (Q649)födelseplats (P19)

Q188526

Termer

Uttalanden

https://www.wikidata.org/wiki/Q188526 

https://www.wikidata.org/wiki/Q188526


Källor
https://www.wikidata.org/wiki/Help:Sources 

● De flesta uttalanden (som inte är 
allmän vetskap) bör innehålla 
källhänvisning.

● Brukar anges med anges i (om det är 
en bok/databas som har 
Wikidataobjekt) och/eller 
referens-URL.

● I Wikidatas barndom importerades 
mycket data från Wikipedia. 
Importerat från Wikimediaprojekt ska 
inte läggas till manuellt utan helst 
ersättas med "riktig" källa. 

https://www.wikidata.org/wiki/Help:Sources


Strukturerade data?



En artikel – faktauppgifter uttrycks 
medelst naturligt språk



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

subject objectpredicate

Hur beskriver vi världen?



Göta och Nordre 
älvs dalgångar

naturreservatär en / ett

1974

bildades

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

subject objectpredicate

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
● ~93M (2021)

Properties
● P och siffror

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

● Kontrollerat och begränsat ordförråd
● Skapas efter ansökan och diskussion
● 8 694 (2021)



Vanliga egenskaper

P31
instans av

människa

målning

skeppssättning

insjö

tätort

konstmuseum



Instans (P31) och underklass (P279)

Göteborgs konstmuseum konstmuseum

naturhistoriskt museum

historiskt museum

museum
instans av

underklass till

under
kl

ass
 ti

ll

underklass till



Vanliga egenskaper
Människa Konstverk Geografiskt objekt Publikation

● Födelse / 
dödsdatum

● Födelse / 
dödsplats

● Yrke
● Medborgarskap
● Barn
● Fader / moder
● Make / maka
● Kön

● Skapare
● Skapandedatum
● Motiv
● Samling
● Höjd / bredd

● Land
● Administrativ 

tillhörighet
● Koordinater
● Area
● Invånarantal

● Författare
● Översättare
● Utgivningsdatum
● Utgivningsplats
● Språk
● Titel
● Ämne
● ISBN



Externa 
identifierare

● En speciell typ av uttalanden: 
ämnets identifierare i andra 
resurser.

○ Bibliotekskataloger

■ P906 SELIBR-ID

○ Databaser

■ P1260 K-Samsök

○ uppslagsverk

● Både fastställer relevans och gör 
Wikidata till en central hubb för 
information på webben.



Externa 
identifierare
● P1260 K-Samsök

https://www.wikidata.org/wiki/Property_talk:P1260

https://www.wikidata.org/wiki/Property_talk:P1260#Institutions_using_Kulturarvsdata


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
○ [Riksantikvarieämbetet] <officiell 

webbplats> [http://www.raa.se/] 

http://www.raa.se/


Uttalanden
Varje uttalande kan ha:
● flera värden

● bestämningsord (qualifiers)

○ det här värdet gäller under 
dessa omständigheter...

● källhänvisningar



Att söka
Hur hittar jag bland dessa ~93M items?



Ponera att jag vill hitta…

Alla lingvister beskrivna i minst 5 
Wikipediaversioner men inte den 

svenska

Alla naturreservat 
inrättade på 1970-taletAlla fyrar i Norge

Alla konstmuseer med 
användarnamn på Twitter



CC by SA 4.0, Jeff ElderSabu with his Tandy 1000 Computer
Craig Howell, CC-BY-SA-2.0

SPARQL
● Ett semantiskt frågespråk vi använder för att ta fram 

data från Wikidata som uppfyller vissa kriterier.

● Används av andra databaser som är strukturerade på 
samma sätt.

● Dataexport i standardformat.

● Ge mig alla…

○ kyrkor i Göteborgs kommun

○ kvinnliga norska författare utan artikel på 
svenskspråkiga Wikipedia

○ objekt med Nationalmuseum konstnär ID

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sabu_with_his_Tandy_1000_Computer.jpg
https://query.wikidata.org/#SELECT%20%3Fitem%20%3FitemLabel%20%0AWHERE%20%0A%7B%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP31%20wd%3AQ16970.%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP131%20wd%3AQ52502.%0A%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22%5BAUTO_LANGUAGE%5D%2Csv%2Cen%22.%20%7D%0A%7D
https://query.wikidata.org/#SELECT%20%3Fitem%20%3FitemLabel%20WHERE%20%7B%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP31%20wd%3AQ5%3B%0A%20%20%20%20wdt%3AP21%20wd%3AQ6581072%3B%0A%20%20%20%20wdt%3AP27%20wd%3AQ20%3B%0A%20%20%20%20wdt%3AP106%20wd%3AQ36180.%0A%20%20FILTER%28NOT%20EXISTS%20%7B%0A%20%20%20%20%3Farticle%20schema%3Aabout%20%3Fitem%3B%0A%20%20%20%20%20%20schema%3AisPartOf%20%3Chttps%3A%2F%2Fsv.wikipedia.org%2F%3E.%0A%20%20%7D%29%0A%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22sv%2C%20en%2C%20%5BAUTO_LANGUAGE%5D%22.%20%7D%0A%7D
https://query.wikidata.org/#SELECT%20%3Fitem%20%3FitemLabel%20WHERE%20%7B%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP31%20wd%3AQ5%3B%0A%20%20%20%20wdt%3AP21%20wd%3AQ6581072%3B%0A%20%20%20%20wdt%3AP27%20wd%3AQ20%3B%0A%20%20%20%20wdt%3AP106%20wd%3AQ36180.%0A%20%20FILTER%28NOT%20EXISTS%20%7B%0A%20%20%20%20%3Farticle%20schema%3Aabout%20%3Fitem%3B%0A%20%20%20%20%20%20schema%3AisPartOf%20%3Chttps%3A%2F%2Fsv.wikipedia.org%2F%3E.%0A%20%20%7D%29%0A%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22sv%2C%20en%2C%20%5BAUTO_LANGUAGE%5D%22.%20%7D%0A%7D
https://query.wikidata.org/#SELECT%20%3Fitem%20%3FitemLabel%20%3Fnatmus_id%20WHERE%20%7B%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP2538%20%3Fnatmus_id.%0A%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22%5BAUTO_LANGUAGE%5D%2Csv%2Cen%22.%20%7D%0A%7D


query.wikidata.org

SPARQL

https://query.wikidata.org/


Hur SPARQL tänker

SELECT ?item
WHERE
{
    ?item wdt:P119 wd:Q10551065.
}

Ge mig alla 
items…

Som uppfyller dessa 
villkor:

[länk]

https://query.wikidata.org/#SELECT%20%3Fitem%0AWHERE%0A%7B%0A%20%20%20%20%3Fitem%20wdt%3AP119%20wd%3AQ10551065.%0A%7D%0A


Museer i Sverige
länk

Alla objekt med instans 
av = museum och land = 

Sverige

https://query.wikidata.org/#SELECT%20%3Fitem%20%3FitemLabel%20WHERE%20%7B%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP31%20wd%3AQ33506.%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP17%20wd%3AQ34.%0A%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%0A%20%20%20%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22%5BAUTO_LANGUAGE%5D%2Csv%2Cen%22.%7D%0A%7D


CC by SA 4.0, Jeff Elder

Verktyg
● Mix'n'Match 

https://mix-n-match.toolforge.org/

○ Lägg till identifierare från externa 
kataloger

○ Alla kan lägga till nya kataloger: 
https://mix-n-match.toolforge.org/
#/import/ 

https://mix-n-match.toolforge.org/#/
https://mix-n-match.toolforge.org/#/import/
https://mix-n-match.toolforge.org/#/import/


Verktyg
● QuickStatements 

https://quickstatements.toolforge.org/ 

● https://www.wikidata.org/wiki/Help:Q
uickStatements  

○ Redigera stora antal 
Wikidataobjekt

○ Kommandon kan förberedas i ett 
kalkylark

https://quickstatements.toolforge.org/
https://www.wikidata.org/wiki/Help:QuickStatements
https://www.wikidata.org/wiki/Help:QuickStatements


CC by SA 4.0, Jeff Elder

Verktyg
● OpenRefine https://openrefine.org/ 

○ https://www.wikidata.org/wiki/Wi
kidata:Tools/OpenRefine 

○ Datastädning, analys och 
redigering

○ Stödjer många format

○ Matcha mot Wikidata och andra 
databaser

○ Redigera Wikidata

https://openrefine.org/
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Tools/OpenRefine
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Tools/OpenRefine


CC by SA 4.0, Jeff Elder

Verktyg
● Reasonator 

https://reasonator.toolforge.org/  

○ Visualisera Wikidataobjekt på ett 
snyggare sätt

○ Inkluderar data från kopplade 
objekt

https://reasonator.toolforge.org/


Kustvattenförekomster på Wikidata - 
inte så torrt som det låter - 

Josefina Algotsson (SMHI)



Vilse i Litteraturkartan - Wikidata hjälper 
dig att hitta rätt 

Johan Roxendal 
(Litteraturbanken/Göteborgs universitet)



TACK!


