Checklista: Vad passar på Wikimedia Commons?
Den här checklistan är framför allt tänkt som ett stöd för arkiv, bibliotek och museer som vill
tillgängliggöra större mängder material, i synnerhet som förberedelse för batchuppladdningar
av bilder, textfiler, ljudklipp eller filmer på Wikimedia Commons. Vem som helst kan dock
bidra till både Wikimedia Commons, Wikipedia och Wikidata.
Vägledning för att bidra med information på Wikipedia:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Introduktion_till_redigering
Vägledning för att ladda upp enstaka bilder, textfiler, ljudklipp eller filmer på Wikimedia
Commons: https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ladda_upp_filer
Introduktion för att ladda upp rena faktamängder på Wikidata (CC0):
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Introduction
Kunskapsspridning
För att kunna användas i Wikimediaprojekten måste materialen ha informativt värde. Allt
material kan vara intressant, men stora, mer unika och högkvalitativa samlingar är särskilt
välkomna. Av särskilt intresse är även t.ex. bilder av sådant som allmänheten inte kan se på
annat sätt - kanske för att de visar otillgängliga objekt och miljöer eller historiska platser som
nu är borta.
 Har institutionens material potential att användas för att illustrera, förklara eller på annat
sätt informera om begrepp, personer, händelser och företeelser av allmänt intresse?
Upphovsrätt
För att kunna användas i Wikimediaprojekten måste materialen ha fria licenser. Det betyder
att de ska kunna spridas och användas utan begränsning, även i kommersiella sammanhang,
samt kunna omarbetas fritt och användas för nytt skapande. Det förutsätter något av följande:
 Är materialet gammalt nog att ha utslocknad upphovsrätt (Public Domain)?
 Är materialet skapat inom institutionen – och fritt licensierat?
 Är materialet förvärvat/mottaget på villkor som gör det möjligt för institutionen att
disponera rättigheterna – och fritt licensierat?
Metadata
För att kunna användas i Wikimediaprojekten måste materialen vara försedda med tillräcklig
och tillförlitlig beskrivande metadata.

 Är metadata om materialet väl strukturerad och, om möjligt, länkbar på objektsnivå?
 Är eventuell inbäddad data (t.ex. EXIF-data) samstämmig med övriga metadata?
Mängd och kvalitet
Det finns inga begränsningar för hur mycket material som kan få plats på Wikimedia
Commons, men vissa kriterier kan göra storskalig hantering mer intressant:
 Är materialet stort och likformigt nog för att motivera automatiserat tillgängliggörande
framför manuellt?
 Är materialet hittills otillgängligt i digital form?
 Är materialet av högsta tillgängliga kvalitet?
Fördjupningstips
För vidare råd om materialinventering, krav på filformat, metadataanalys och mappning etc.,
se:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Samarbete_kring_inneh%C3%A5llsspridning.
Där finns också information om hur en informationsförvaltande institution eventuellt kan få
stöd och vägledning av Wikimediarörelsens volontärer och personal.
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