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OM FREDRIKA RUNEBERG

INNEHÅLL
2. Kontaktuppgifter; 
impressum; varför vi 
valt att uppkalla oss eft er 
Fredrika Runeberg
3. Styrelseordförandens 
översikt
4. Vårt ändamål
5. Hur Projekt Fredrika 
uppstod
6. Disney vs. Nagu: Om 
värdet av öppen data för 
kulturell överlevnad
8. Wikidata: Grunden för 
vår gemensamma digitala 

På Wikipedia
▶ sv.wikipedia.org/wiki/
Wikipedia:Projekt_Fredrika
▶ sv.wikipedia.org/wiki/
Användare:PFredrikaBot 
Cogitato Lina_Fredrika Alpark 
Sofi aEk Robertsilen 

Utanför Wikipedia
twitter.com/projektfredrika
instagram.com/projektfredrika
facebook.com/projektfredrika

Kontaktuppgifter
Projekt Fredrika r.f.
info@projektfredrika.fi 
https://projektfredrika.fi 

Varför Fredrika? Allt emellanåt får vi frågan om varför vi valt 
att kalla vårt projekt just Fredrika.

Orsaken är enkel: Namnet Fredrika är enkelt att skriva, på 
svenska och andra språk. Kort, svenskt och enkelt att minnas.

Vi talar inte om Fredrika Bremer (född 1801 på Tuorla i Pikis 
socken) utan om Fredrika Runeberg (född Tengström, 1807 i Jakob-
stad). 

Fredrika Runeberg är en värdig förebild för Projekt 
Fredrika. Vi citerar ur hennes artikel på Wikipedia:

▶ Hon var nyfi ken och kunskapstörstig: Fredrika lärde sig läsa 
då hon var 5 år.

▶ Hon var språkkunnig: I Salmbergska fl ickpensionen i Åbo lärde 
hon sig tyska, franska och engelska.

▶ Hon utförde sin tids Wikipedia-arbete: Hon anses vara 
Finlands första kvinnliga journalist. I Helsingfors Morgonblad publicerade 
hon egna stycken, översatte artiklar från andra språk och svarade för 
korrekturläsningen. Därmed blev hon Finlands första kvinnliga tidnings-
redaktör.

▶ Hon reagerade på skevheter och missförhållanden, 
i hennes fall rörande kvinnans roll: Hon anses vara den första 
kvinnliga författaren som kritiskt analyserat kvinnans ställning i hem och 
samhälle.

▶ Hon skapade texter på svenska, som av andra anpassades 
till andra språk: Fredrika Runeberg skrev 1843 historieromanen Fru 
Catharina Boije och hennes döttrar. Romanen översattes till fi nska och 
tyska.

▶ Hon anpassade texter skrivna på andra språk till sven-
ska, och hon redigerade texter skrivna av andra: Hon hjälpte sin 
make i hans arbete som redaktör genom att översätta utländsk litteratur 
och skriva små berättelser och eft er hans död redigerade hon hans eft erläm-
nade skrift er.

▶ Hon är bekant för sina samhällsinsatser: Hon grundade 
1845 fi nsk läseförening för att Borgåfruarnas kunskapsnivå skulle höjas.

Koder
FO-kod 3082023-7
FI32 4055 0016 9925 35 

Impressum 
Fotografi er: Sofi a Ek, @fi afo-
tograf, Wikipedia: Sofi aEk,
SLS (Fredrika Runeberg),
Ankaret och segelbåten CC BY 
4.0, av Sofi a Ek, på förlaga av 
Vincent Le Moign
Ombrutet i InDesign, typsnitt 
Vollkorn och Open Sans
Copyleft  2020 Projekt Fred-
rika r.f., CC-BY SA 4.0
Tryckt i Tyskland, feb 2020
Flyeralarm.fi , Würzburg

världsbild
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rar artiklar och automatise-
rar ändringar
14. Verksamhetsplan 2020
15. Wikipedia, fria verk och 
upphovsrätt
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STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT
Projekt Fredrika r.f. är en förening grun-
dad i december 2017, med syfte att främja 
intresset för och tillgången på täckande 
och korrekt information om det sven-
ska i Finland på Wikipedia och andra 
webbplatser med öppen data, på sven-
ska och andra språk.

Varför? Wikipedia är den överläg-
set mest anlitade källan för vederhäftig 
information på Internet. Det som inte 
syns på Wikipedia, det faller i glömska. 
Å ena sidan är Wikipedia är den mest 
pålitliga källan, både i allmänhetens ögon 
och enligt objektiva jämförelser. Å andra 
sidan finns det stora luckor i representa-
tionen av det svenska Finland, på svenska 
och andra språk. Eftersom Wikipedia är 
baserat på öppna licenser och kan redige-
ras av allmänheten, är det möjligt att rätta 
till situationen. Fredrikas mål är att fylla 
luckorna och höja kvaliteten.

Föreningen fick sitt genomslag 2019, 
med sin första heltidsanställda funktio-
när, finansierad med understöd av Svenska 
Kulturfonden, Konstsamfundet och Svenska 
Folkskolans Vänner. 

Föreningen utgav under 2019 sin första 
bok, Uppslagsverket Nagu, med ett 
understöd av Sparbanksstiftelsen i Nagu. Bo-

ken är helt baserad på artiklar i Wikipe-
dia, och är avsedd att statuera exempel för 
utgivandet av andra uppslagsverk om det 
svenska Finland. Utgivandet föregicks av 
en uppstädning av de totalt ungefär 1400 
Nagu-relaterade artiklar som publicerats 
på Wikipedia.

Hittills har föreningen endast kunnat 
skrapa på ytan av vad som behöver göras 
för att det svenska Finland ändamålsen-
ligt ska avbildas på Wikipedia:

▶ Fredrikas lupp är ett Python-pro-
gram som kartlägger artiklarna på Wiki-
pedia, på svenska och andra språk: Vilken 
kvalitet har artiklarna? Hur ofta läses de? 
Syftet är att hitta de största luckorna, som 
bör fyllas först.

Under 2019 har Projekt Fredrika 
utvidgat luppen, så den inte bara läser 
utan också skriver. Den är en bot, som 
under året möjliggjort halvautomatisk 
editering av tusentals artiklar om det 
svenska Finland.

▶ Wikidata är den gemensamma basen 
för de olika språkversionerna av Wikipe-
dia. Wikidata kan läsas av människa och 
maskin, och Projekt Fredrika har 2019 

identifierat Wikidata som det mest cen-
trala verktyget för systematiskt höjande 
av kvaliteten på informationen om det 
svenska Finland på Wikipedia.

▶ Lärdomarna av vad vi hittills gjort 
och det nätverk av kontakter vi byggt 
upp inom det svenska Finland och inom  
Wikimedia-världen gör att vi med iver 
och handlingskraft ser fram emot verk-
samhetsåret 2020 som ett avgörande år 
för Projekt Fredrika.

Projekt Fredrika bygger på det som 
gjorts förr och görs nu i det svenska Fin-
land. Vi tillför närvaro med öppen data.

Nagu den 15 februari 2020

Kaj Arnö
Styrelseordförande

Det som inte syns 
på Wikipedia, det 
faller i glömska.
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ÄNDAMÅLET MED PROJEKT FREDRIKA
Ändamålet med »Projekt Fredrika» 
är att förstärka kunskapen och öka 
bildningen om det svenska Finland, via 
en förbättring av innehållet i Wikipedia, 
både till mängd och kvalitet. 

Varför Wikipedia?
Wikipedia är idag den centrala källan 

till högkvalitativ, trovärdig information 
för de bildade massorna, inom Svenskfi n-
land, nationellt och internationellt. När 
Wikipedia lanserades 2001 var kvaliteten 
till en början tveksam, men Wikipedia 
kom att växa till världens femte största 
webbplats, eft er Google, Youtube, Face-
book och kinesiska Google-motsvarighe-
ten Baidu, men före Twitter, Amazon, Ya-

hoo och Instagram. Wikipedias betydelse 
för opinionsbildning och utbildning kan 
föga överskattas, i kampen mot okunskap 
och falska nyheter.

Varför Projekt Fredrika?
Som ett resultat av »Projekt Fredrika» 

ska kvantiteten och kvaliteten av 
informationen i Wikipedia förbättras, 
på svenska och övriga språk, rörande 
artiklar med koppling till det svenska 
i Finland (personer, orter, organisatio-
ner, kulturyttringar etc.). Den ökade och 
breddade kunskapen avses förbättra 
självkänslan inom det svenska Finland, 
samt öka förståelsen och intresset 
för svenskan som minoritetens national-
språk i Finland, inom det fi nska Finland, 
i Sverige, i övriga grannländer, i Europa 
och världen.

Vi ser oss hålla på med ett bildnings-
projekt och medieprojekt, kring 
kultur, musik, litteratur, publicistik, 
bildkonst och teater. Vi ser oss hålla på 
med 2020 års motsvarighet till 1882 års 
utgivande av "skrift er till den svensksprå-
kiga befolkningen i Finland".

Behovet av information 
om det svenska Finland

Bakgrunden: Digitaliseringen för-
ändrar fundamentet för kunskapen om det 
svenska i Finland.

Den allmänna kunskapsbasen om det 

Artiklar Bilder Metadata

svenska i Finland – den minsta gemen-
samma nämnaren, det som man kan 
räkna med att folk känner till – urholkas 
och förfl yktigas. Tyngdpunkten fl yttas 
från det tryckta ordet till nätet, från den 
under en lång tid inlärda kunskapen till 
den för det aktuella ändamålet samman-
ställda. Före nätets tider måste man gå till 
bokhyllan eller biblioteket och slå upp, 
nu förlitar man sig långt på de källor som 
fi nns lätt tillhanda.

Visionen: Take-away-upplysning, just 
när folk stöter på den.

Förr var det skolböcker och uppslags-
verk som upplyste allmänheten, perma-
nent. Idag behöver allmänheten nya sätt 
att upplysas om och om igen, just där dess 
uppmärksamhet råkar fokuseras. 

Metoden: Korrekt och riklig informa-
tion, just där folk letar.

Tillhandahåll täckande och korrekt 
information om det svenska i Finland där 
den moderna bildade allmänheten letar: 
på Wikipedia. 

Målet utåt: Skapa förståelse och accep-
tans för det svenska i Finland, via objektiv 
kunskap.

Det heter »Tue Gutes und rede darüber». 
För Fredrika är det del två som gäller: att 
tala om det goda som gjorts och som görs 
på svenska i Finland.

Det fi nns forskning (jfr. Puhut sie ruot-
sia? – tutkimus suomenkielisten asienteista 
ruotsin kieleen ja ruotsinkielisiin 21.11.2017 av 
Ville Pitkänen och Jussi Westinen) som 
påvisar att okunskap om fi nlandssvenskhet 
(historia, arv, kultur) är den största bak-
omliggande orsaken till att majoriteten har 
svårt att acceptera och värna om det svenska 
i Finland. Enkelt tillgängliga, seriösa fakta 
kunde råda bot på detta.

Avvärjningsseger: Kompensera andra 
domänförluster med nya inmutningar på 
Wikipedia.

Svenskheten är på defensiven. Ett 
antal svenska rum har utrymts under de 
senaste årtiondena, till förmån för fi nska, 
engelska och ryska, i allt från gatubil-
den till umgänget. Nu har vi chansen att 
erövra ett antal nya rum, på den mest 
värdefulla virtuella fastigheten, mätt i 
infl ytelse över den bildade allmänhetens 
opinion: Wikipedia.

Erövrandet sker inte på någon annans 
bekostnad. Att vi skapar och förbättrar 
många artiklar om det svenska Finland är 
på intet sätt bort från någon annan.

Väl kuraterad information på Wikipe-
dia kan förvandla  eftersläntrare (som 
glöms bort) till förebilder (som koms 
ihåg).

Fredrika som en del av 
Wikimedia-rörelsen

Projekt Fredrika agerar på Wikimedias 
villkor. 

Alla får redigera information på 
Wikipedia. För att garantera möjligast 
hög kvalitet på artiklarna har Wikipedia 
skapat högt utvecklade processer, som va-
rierar något från språk till språk. Projekt 
Fredrika och dess medarbetare är  måna 
om att skapa och upprätthålla ett gott 
rykte bland andra redaktörer. Vi vill vara 
modiga men ödmjuka. Vi är inte rädda för 
att göra små misstag, men vi vill rätta till 
dem och inte göra om dem. 

Vi bearbetar information på tre ställen 
som förvaltas av Wikimedia Foundation:
▶ Wikipedia är själva uppslagsverken. 
De fi nns på olika språk, och vi arbetar inte 
bara med svenska Wikipedia, utan också 
med andra språk. Finska och engelska 
är under inga omständigheter de enda 
övriga språken Fredrika engagerar sig på.
▶ Wikimedia Commons är förrådet av 
bilder och ljud, som är gemensamma för 
de olika språkversionerna.
▶ Wikidata är metadatat som kopplar 
ihop informationen mellan de olika 
språkversionerna.

Informationen om 
det svenska Finland 
ska fi nnas där folk 
söker.
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HUR »PROJEKT FREDRIKA» UPPSTOD
Samtliga medlemmar i Projekt Fred-
rika r.f. har givetvis flitigt använt Wiki-
pedia som läsare. Var och en av oss har på 
olika vis utvecklats till redaktörer.

Kaj Arnö hade under årens lopp av 
olika anledningar gjort några redige-
ringar i olika delar av Wikipedia, och 
omedvetet skapat grogrunden för att 
bli initiativtagare till Projekt Fredrika. 
Dels byggde Wikipedia ursprungligen 
på databasen MySQL (och Kaj arbetade 
2001-2008 för MySQL AB) och numera 
på databasen MariaDB (och Kaj är en av 
grundarna till MariaDB Corporation, och 
numera VD för MariaDB Foundation). 
Dels hade Kaj kolleger och bekanta som 
jobbade som Wikipedia-redaktörer. Dels 
bygger Wikipedia-arbete på en kombina-
tion av kunskaper i IT (som är Kajs yrke) 
och i humaniora (som Kaj är nyfiken på). 
Dels kräver Wikipedia att man produce-
rar text; Kaj har i tio år varit kolumnist i 
Forum för ekonomi och teknik, och i fem 
år på Svenska Yles kultursidor.

Impulsen till grundandet av Projekt 
Fredrika kom i form av helig upprörd-
het, och vi tror att varje passionerad 
Wikipedia-redaktör måste gå igenom sin 
egen fas av helig upprördhet, för att mo-
tiveras att skriva på Wikipedia. I Kajs fall 
var det fem tavlor av två finlandssven-
ska konstnärer som gav impulsen. Jon 
Oscar Esti och Marius af Schultén 
stod det på tavlorna Kaj hade ärvt, och i 
sin nyfikenhet ville Kaj bilda sig. Givetvis 
via Wikipedia. Men nej! Bägge dessa up-
penbart finlandssvenska konstnärer hade 
fullgoda sidor på finska Wikipedia, men 
inget på svenska Wikipedia. Impulsen 
var född: här råder ett missförhållande 
som måste rättas till. Det svenska Finland 
är uselt avbildat på ett forum där dess 
stjärna borde lysa klart, på Wikipedia.

Uppgiften är så omfattande att arbetet 
måste utföras med avlönad personal, 
insåg Kaj genast. Och det svenska Finland 
borde ha ekonomiska resurser i form av 
fonder som kan bistå med medel.

Kaj talade med sin mångårige kol-
lega och vän Ralf Wahlsten, kusin till 
Henry Wiklund. Introduktioner skrevs, 
och Stiftelsen Tre Smeder beviljade ett första 
stipendium om 10.000 €. Denna ansökan 
hade gjorts av Robert Silén, Kajs forne 
kollega på MariaDB Corporation. 

Projekt Fredrika förankrades tidigt i 
Nagu. Matilda Åberg kom med, som ar-
betat med sociala medier i Nagu tillsam-
mans med Kaj, och som framgångsrikt 
ansökte om nästa bidrag, 20.000 € av 
Sparbanksstiftelsen i Nagu, för förbättring av 
artiklarna om Nagu. Detta arbete utfördes  
i sin tur av Anna Franzén, och under det 

arbetet lärde vi oss mycket konkret om 
hur Projekt Fredrika bäst engagerar per-
soner, om hur redaktörsarbetet lämpligen 
läggs upp och om hur man väljer rätta fö-
rebilder för sina artiklar. Anna var också 
den som ledde det konkreta arbetet med 
ansökningen av det stora bidrag vi erhöll i 
juni 2019, nämligen 50.000 € av Svenska 
kulturfonden, 30.000 € av Konstsamfun-
det och 20.000 € av Svenska folkskolans 
vänner.

Med i Projekt Fredrika kom an efter 
ett antal personer. Projektets generalist 
Robert Silén hade som en av sina många 
uppgifter att luska fram personer med 
långvarig erfarenhet som redaktör på 
svenska Wikipedia, och hittade omsider 
Lajos Parkatti från Åbo. Lajos är en 
av topp tio personer på hela det svenska 
Wikipedia (inklusive Sverige), och han 
visade fort intresse för att ta oss under 
sina vingars skydd. Han lärde oss äta med 
kniv och gaffel, och undvika många fällor 
vi annars hade råkat ut för.

Marcus Riska och Mikael Johnson, 
kollegor till Kaj från olika sammanhang, 
kom med och bidrog med sina egna kon-
takter och erfarenheter. Via Marcus fick vi 
kontakt med Henrik Ekberg, encyklo-
pedist och historiker samt framför allt 
mångårig huvudredaktör för Uppslags-
verket Finland. Henrik har givit oss 
den råg i ryggen man bara kan få av den 
främsta auktoriteten på tryckta uppslags-
verk om det svenska Finland. Henrik har 
också rent praktiskt redigerat ett antal 
Wikipedia-artiklar, och på ett sympatiskt 
sätt åskådliggjort ordspråket gammal är 
äldst.

Jessica Parland-von Essen har 
givit sin egen variant av råg i ryggen till 
projektet. Hon är den enda av oss med 
yrkeserfarenhet av digital humaniora, 
och har ett stort nätverk inom den aka-
demiska världen, inom öppen data och 
kulturarv. Fun fact: Jessica, Henrik och 
Kaj är de tre Fredrikor som just nu har en 
egen Wikipedia-artikel, visade det sig på 
Projekt Fredrikas julfest.

Tobias Jern är teknolog och kom 
med för att vidareutveckla Pyth0n-
programmet Fredrikas lupp, som Kaj 
ursprungligen skrivit. Då Tobias tog emot 
Python-skripten kunde de analysera 
Wikipedia, och berätta lässtatistiken för 
artiklar inom en kategori. Och beskriva 
deras kvalitet, jämfört mellan olika språk. 
Robert har gjort Fredrika skrivkunnig. 
Nu är Fredrikas lupp en bot, som ändrat i 
tusentals artiklar på Wikipedia.

Lina Winqvist blev Projekt Fredrikas 
medelpunkt från mitten av juli 2019, i och 
med att hon blev Projekt Fredrikas första 

heltidsanställda, med titeln innehålls-
chef. Lina kom med via Roberts nätverk 
och anställdes med de medel vi fick av 
Kulturfonden, Konstsamfundet och 
Svenska folkskolans vänner. Sedan Lina 
kom med har Projekt Fredrika profes-
sionaliserats. Lina är en katalysator för 
allt vad hela projektet får till stånd. Lina 
är Kajs vapendragare när vi går ut och 
berättar om Projekt Fredrika för diverse 
svenska institutioner i Finland, allt från 
Litteratursällskapet via Institutet för de 
inhemska språken, till Yle, där Lina job-
bat tidigare.

Sofia Ek kom med i ett tidigt skede av 
Projekt Fredrika, med bild och ljud som 
specialområden. Sofia har tagit hund-
ratals fotografier för Uppslagsverket 
Nagu och andra Wikipedia-artiklar, samt 
bandat .oga-ljudfiler med uttalsangivelser 
för svenska person- och ortsnamn. Sofia 
har, ensam och med stöd av Lajos, lärt sig 
vindlingarna i hur man för in bilder på 
Wikimedia Commons.

Via Sofias nätverk kom Daniela Holm 
med i Projekt Fredrika. Daniela layoutade 
boken Uppslagsverket Nagu, till vars 
tillblivelse förutöver Robert, Lina, Kaj, 
Matilda och Sofia även Hazel Salminen 
bidrog.

Med på ett hörn i Uppslagsverket Nagu 
var även Michael Rießler, som höjde 
kvaliteten på ett antal tyska artiklar, 
och som gav oss impulsen att börja leta 
efter språkambassadörer för Projekt 
Fredrika. Språkambassadörer har andra 
modersmål än svenska, men någon form 
av stark anknytning till det svenska 
Finland (och ofta mycket goda kunskaper 
i svenska).

Inom finska Wikipedia fick vi speciellt 
goda råd av Susanna Ånäs och Jyrki 
Lehtinen ("Urjanhai"), i svenska Wiki-
pedia av  Axel Pettersson ("haxpett").  
Vi har också fått stöd av Ian Gilfillan på 
engelska Wikipedia och av Harmonia 
Amanda på Wikidata. Signaturerna Per 
W och Yger som flitiga redaktörer förtjä-
nar också ett extra tack.

Varje passionerad 
Wikipedia-redaktör 
måste gå igenom 
sin egen fas av helig 
upprördhet.
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DISNEY VS. NAGU: OM VÄRDET AV ÖPPEN DATA FÖR KULTURELL ÖVERLEVNAD

Utarmas vi av likriktande amerikansk 
kultur? Skapar vi själva konstgjorda 
hinder för vår egen kulturs fortlevnad, 
genom att begränsa tillgängligheten på 
våra egna kulturalster?

Modern IT kan skapa digitala res-
triktioner. Men ska den kulturella 
mångfalden bevaras, hävdar jag att vi ska 
kämpa mot restriktioner och för fri och 
enkel tillgång på minoritetskulturalster.

Jag hävdar att det bästa sättet att skyd-
da vår kultur inte bygger på copyright, 
utan på copyleft. Och det här gäller film, 
foton, musik, texter och annat som lyder 
under lagen om upphovsmannarätt.

Min tankegång utbenades som en del 
av Nagus 620-årsjubileum. I augusti ord-
nades kulturseminariet “Lusta och finurla” 
i Nagus Sjöfartshus, ortens framlidna 
kulturombudsman Chrisse Bång till 
ära. Ett antal inledare funderade på hur 
den lokala kulturen bäst ska blomstra.

Jag kom med två teser och en slutsats, 
och avslutade med ett lösningsförslag.

Kultur bygger på  
kopiering

Goethe kläckte inte Faust ensam. Goe-
thes idéer bygger på Shakespeares, och 
Shakespeare hittade inte på allt själv han 
heller. Om han nu ens var en enda person.

Ny kultur bygger på gammal kultur, 
och påhittighet. Ibland är det påhittigare 
än ibland. En av mina Nagu-idoler, Ole 
Svahnström, brukar framföra balladen 
“Undi kockoträ”. Ole är en kulturbärare, 
som för vidare traditioner, lägger till sin 

egen tolkning och inspirerar andra. Men 
det är knappast han som har hittat på 
Undi kockoträ.

Och Vörågruppen med det förträffliga 
namnet KAJ har inte hittat på vare sig att 
uttrycket Pa to ta na kako no låter japanskt 
eller begreppet J-pop, men kombinerat 
dem på ett förträffligt påhittigt sätt. Man 
tager vad man haver. Kultur är kopiering 
och att bli kopierad är en utmärkelse.

Mitt eget lokala strå till stacken har 
jag dragit som ackuschörska till SoMe-
profilen Bertel Nagubo, som inte heller 
hittat på så mycket, utan ofta frejdigt 
plockat samman ur andras alster.

Att Bertel på webben publicerat Edit 
Mattssons En byfärd i tjocka är avsett 
som en hedersbetygelse, ett ode till Edits 
finurlighet, även om hennes dödsbo och 

eventuella kvarvarande kattor inte fått 
någon monetär ersättning för återan-
vändningen av hennes sparkstöttingsfärd 
över isen från Vallmolandet.

Amerikansk spontan- 
privatisering

Mindre gullig än Ole, KAJ och Edit är 
min andra tes, att global mångfald håller 
på att ersättas av amerikansk enfald. Tesen 
kan förefalla negativ, pessimistisk, ar-
rogant eller bara provokativ.

Är det nu nödvändigtvis något fel på 
Kalle Anka och Miley Cyrus? Är inte Sås 
och Kopp eller åtminstone Mumin 
bevis på att man kan vara framgångsrik 
också i Svenskfinland? Sitter jag på höga 
Nagu-hästar om jag ser ner på det ameri-
kanska?

Det finns åtminstone två skäl att se upp 
med amerikansk dussinkultur.

För det första leder nätverkseffek-

ten och globaliseringen till att det finns 
få men stora segrare. The winner takes 
it all, fastän vinnaren bara är lite bättre än 
förloraren. Eller så är vinnaren objek-
tivt sämre, men talar engelska, vilket 
alla förstår. The loser has to fall.

»Goethe kläckte 
inte Faust ensam»

För den andra är den amerikanska 
kulturen starkt subventionerad. 
Subventionerad av regler (lagstiftning) 
som ändrats under spelets (decenniernas) 
gång. På 1800-talet var USA piratkopie-
ringens förlovade land. På 1900-talet 
kopierade Disney hurtigt Bröderna 
Grimm, och tillfogade inte just något 
mer nytt än att korva om historierna i 
ritad form.

Ska det nu ha vad upphovsrätts-juris-
terna kallar “verkhöjd”? För se nu, nu får 
ingen bygga vidare på Disney på det sätt 
som Disney byggde på Bröderna Grimm. 
Nu är allmäneuropeiskt kulturgods 
spontanprivatiserat av Disney, på samma 
sätt som samvetslösa privatpersoner vid 
Sovjetunionens sönderfall norpade åt sig 
allmän samhällsegendom och kallade den 
sin egen.  

Sabotera inte mångfalden
Slutsatsen? Allmän egendom är inte 

allmän längre, utan tillhör dem som varit 
fräcka nog att först kopiera det allmänna, 
och sedan lobba fram regler enligt vilken 
denna form av kopiering inte längre är 
tillåten. Inte precis etiskt eller rättvist!

»Global mångfald hål-
ler på att ersättas av 
amerikansk enfald»

Och det blir värre: Disney-sponsorerad 
hjärntvätt förleder oss att tro att den 
enskilda europeiska kulturproducenten 
“skyddas” av upphovsrättslagar som 
tvärtom är skapta för att mjölka pengar 
ur likriktande masskultur. Det går illa om 
vi förfaller till att tillämpa Disney-ta-be-
talt-med-våld-tänkande på Nagu-kultur.

Först blir det elitism (för väldigt få har 
råd att betala för kultur som produceras 
åt väldigt få). Sedan blir det glömska 
(för ingen producerar kultur som ingen 
konsumerar).

Men med en sund logik och en rättvis 

Skapar vi själva 
konstgjorda hinder 
för vår egen kulturs 
fortlevnad ...

 

Denna artikel återpubliceras med 
Svenska Yles tillstånd. Ursprungligen 
publicerades den 9.9.2015, två år före 
Projekt Fredrika uppstod. Artikeln 
står ändå Fredrika-tankarna nära. 
Dels använde artikeln redan då Nagu 
pars pro toto för det svenska Finland 
(och Europa som helhet), dels beskrivs 
öppen data som det perfekta funda-
mentet för kulturell överlevnad.
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lagstiftning överlever mångfalden. I 
civilisationer skyddar lagen den svaga mot 
den starka: Karteller är inte tillåtna, utan 
vigulanta uppstickare ska få konkurrera 
mot tröga marknadsledare. Våldtäkt är 
inte tillåtet, utan könsumgänge ska bygga 
på båda parters fria vilja.

Det är i samhällets intresse att begränsa 
den starkes rättigheter. Då det gäller kul-
tur förutsätter skyddet av den svaga att 
man börjar med att erkänna att villkoren 
för begreppet “fri konkurrens” defi nierats av 
utomeuropeiska storföretag utan intressen 
att bevara kulturell mångfald.

Fri konkurrens må råda på valrossar-
nas äktenskapsmarknad. Vi människor 
har utvecklat en högre etik och en bättre 
känsla för rättvisa än gemene valross.

Copyleft framom 
copyright

Det fi nns faktiskt legala botemedel mot 
orättvis subventionering av likriktning: 
De juridiska strukturerna för en jämlik 
delning av kultur är redan skapta. Gläd-
jande nog kommer herrarna som skapat 
botemedlen oft a från USA, och Sverige är 
också långt hunnet.

Lawrence Lessig och Electronic 
Frontier Foundation, Cory Doctorow och 

Creative Commons, Eben Moglen och 
Soft ware Freedom Law Center samt Richard 
Stallman och Free Soft ware Foundation 
har byggt upp inte bara idealism utan 
juridiskt hållbara strukturer för kulturell 
samverkan.

»I vårt egenintresse 
är att just vår kul-
tur ska kopieras, 
annars dör den»

Juridisk sett handlar det om licenser, 
om avtal där upphovsmannen ger använ-
daren inte bara rättigheter (att framföra 
och kopiera verk), utan också skyldigheter 
(att det härledda verket också ska kunna 
framföras och kopieras av tredje part). 
Creative Commons heter den kultu-
rellt sett viktigaste legala strukturen, och 
Wikipedia är det mest kända verket som 
licenseras under Creative Commons.

Nytänkande kommer också från 
Sverige. Rick Falkvinge har grundat 
det första Piratpartiet och den som tror 
att Piratpartiet bygger på anarkistisk 

... genom att be-
gränsa tillgänglig-
heten på våra egna 
kulturalster?

rätt att stjäla andras egendom har fallit 
till föga för Disney-amsagor (och här får 
Disney pars pro toto stå också för andra 
maktcentra som drar nytta av ett regel-
verk som snarare gynnat de giriga än de 
kreativa).

Creative Commons-logiken tillämpas 
i praktiken av det närpesiska hårdrock-
bandet 1G3B. Jag har inte hittat någon 
original-CD från 2008, men på nätet står 
så här:

- None of the songs on this album has been 
submitted to Teosto, STIM or any such atrocity. 
This album has not and will not have anything 
to do with Gramex or similar leeches. Play it 
wherever and for whichever audience you desire. 
Cover it, copy it, spread it, share it – whatever 
gets you off ! Just admit to yourself who’s your 
daddy if you do!

Deras logik enligt Wikipedia:
- 1G3B är en musikgrupp från Närpes, 

Finland. Alla inspelningar, evenemang 
och webbsidor bekostas av bandet självt, 
och i och med den smala publik som dia-
lektunderhållning för med sig har bandet 

insett att försäljning av skivor inte skulle 
ge nämnvärd vinst. 1G3B har därför valt 
att gratis tillhandahålla samtliga inspel-
ningar via sina hemsidor.

Klarar sig Nagu mot 
Disney?

Inte bara Disney har ett egenintresse, 
utan också Nagu – som ställföreträdare 
för den europeiska mångfalden. I vårt 
egenintresse är att just vår kultur ska kopi-
eras, annars dör den.

Vi måste se till att just vår kultur 
konsumeras. Vi ska associera Nagu med 
den kultur som funnits här de senaste 
620 åren. Och vidarebärandet av kulturen 
bör ske med dagens metoder och dagens 
IT-verktyg.

Men utsocknes hjälp kan ibland be-
hövas, för Nagus kulturproducenter är 
svagare än Disney. Och hjälpen kan inte i 
längden enbart utgöras av statsstöd eller 
fondpengar, utan av en lagstift ning som 
garanterar att den starka inte utarmar 
den svaga.

Land ska med lag byggas. Och kultur med 
lag skyddas.

Eben Moglen
Bild: Creative Commons/Karora
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Är det viktigt att veta något om Wi-
kidata? I högsta grad menar Kaj Arnö i 
denna kolumn:

Jag vill bryta en lans för Wikidata, här 
för Svenska Yle och dess kulturredaktion.

Men redan namnet avskräcker. Vad 
ska “något med data” ha med kultur att 
skaff a?

Wikidata är en fri kunskapsdatabas, 
som beskriver världen. Både människa 
och maskin kan läsa och bearbeta Wiki-
data.

Strukturerna i Wikidata används av Wi-
kipedia, men också av Google och Apple, 
Yle och Svenska Litteratursällskapet.

Jaha, men vad angår det mig?

Formar en världsbild
Svar: En hel del. Wikidata formar vår 

världsbild. Närmare bestämt: Wikidata är 
vår gemensamma världsbild, som håller 
på att förhandlas fram, just nu.

Och förhandlingsbordet är öppet även 
för dig.

Mååhe? Kan det stämma? Om Wiki-
data är så viktigt, hur kan dess utveckling 
ske i lönndom? Varför syns inte Wiki-
data?

Svar: Nej, Wikidata utvecklas inte i 
skymundan. Wikidata är öppen data, 
och vem som helst får påverka Wikidata 
enligt samma vedertagna och etiskt högt-
stående principer som Wikipedia.

Tråkigt på ytan
Kruxet är bara att Wikidata på ytan är 

tråkigt. Få vill befatta sig med något som 
får frivilligarbete kring humaniora och 
vetenskap att bli lika skoj som att fylla i 
en skattedeklaration.

En massa siff ror ska plitas ned i be-
stämda format, och när man lämnat in 
sitt mödosamma arbete, kan det plötsligt 
bli back.

Den egentliga orsaken varför Wikidata 

syns så lite är ändå en annan. Wikidata är 
bara i början.

Tänk dig Internet i mitten av 1990-talet. 
Visst fanns det artiklar om Internet, som 
sades vara på kommande och bli något 
stort. Nördarna var ändå de enda som 
brydde sig, plus enstaka visionärer.

Problemet som Wikidata ska lösa heter 
metadata. Data om data. En databas som 
beskriver grundbegrepp och hur de förhåller 
sig till varandra.

En ny treenighet
Låt mig komma med en teologisk 

analogi. Jag vill jämföra treenigheten med 
Wikipedia, Wikimedia Commons och 
Wikidata.

Wikipedia är Gud, i denna drastiska 
liknelse. Alla har hört talas om Wikipedia.
Wikipedia tarvar ingen större förklaring, 
det är ett uppslagsverk, och alla har en 
uppfattning om vad ett uppslagsverk är.

Wikimedia Commons får rollen av 
Jesus, men man får inte ta liknelsen för 
bildligt. Bilder är vad Wikimedia Com-
mons handlar om, och ljud, alltså inne-
håll som kan illustrera Wikipedia, för att 
någon donerat bilden till allmänheten.

Wikidata blir därmed den Helige 
Ande. Endast förståsigpåare har någon 
närmare uppfattning om rollen Wikidata 
riktigt spelar, men Wikipedia vore inte en 
fullständig helhet utan både Wikimedia 
Commons (som ger innehållet) och Wiki-
data (som ger strukturen).

I hopp om att jag inte förlorat dig som 
läsare, utan ruskat dig vaken eller åtmins-
tone väckt din nyfi kenhet, vill jag dra 
några krigshistorier.

Jag har en anekdot om Despacito och tre 
exempel på icke-triviala frågor Wikidata 
kan besvara: Tove Janssons böcker, Sibelius 
verk och öar i Skärgårdshavet söder om 
60:e breddgraden, med namn som slutar 
på -skär.

Siri, Bulgarien och 
Despacito

Wikidata har omfattande användning 
redan i dag, även bland de allra största 
spelarna på nätet. Och på ett osynligt sätt, 
för licensen för Wikidata är öppen, vilket 
innebär att man kan använda Wikidata 
utan att behöva be om lov.

Ett dråpligt exempel är hur Wikidata-
folket fått reda på att Wikidata används 
av Apples assistent Siri.

Frågade man “Siri, vilken är Bulgariens 
nationalsång?” fi ck man svaret “Despacito” 
(örhänget av Luis Fonsi), under den 
korta tid då motsvarande Wikidata-sats 
var vandaliserad och ännu inte hun-
nit rättas till av Wikidata-allmänhetens 

granskande ögon.

Komplicerade sökningar 
blir möjliga

Wikidata ger svar på det man inte kan 
googla. Endel frågor är så svåra att de inte 
direkt kan besvaras av Wikipedia.

Ovanstående tabell innehåller alla i 
Wikidata lagrade Mumin-böcker, jämte 
utgivningsår.

Den får du fram med en rimligt enkel 
programsnutt, som kan köras oavsett om 
du kan läsa svenska eller ej, och oavsett 
om du kommer på att Google-översätta 
en sida där uppgift erna kan råka fi nnas.

Jag ska inte plåga läsaren med skattede-
klarationsbesvär mer än nödvändigt för 
att kort illustrera saken. Tabellen är skapt 
så här:

»Den som är med 
nu kan påverka 
framtida generati-
oners världsbild»

Wikidatas koder kan du klura ut genom 
att med kursorn sväva över de kryptiska 
Q- och P-koderna, där jag i exempelbilden 
svävat ovanför Q102071 varvid Wikidata 
Query Service vänligen meddelar mig att 

Vem ligger bakom 
den världsbild som 
du googlar fram? 
Därför bör du bry 
dig om Wikidata.

Denna artikel återpubliceras med 
Svenska Yles tillstånd. Ursprungligen 
publicerades den 3.11.2019.
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Wikidata-sidan för Nagu
▶ pekar på alla Wikipedia-artiklar som 
fi nns om Nagu (på svenska, nordsamiska 
och andra språk),
▶ förklarar i en kort text vad Nagu är, på 
ett antal språk,
▶ beskriver ett antal andra egenskaper 
hos Nagu, vilka i sin tur pekar på andra 
Wikidata-begrepp

Wikidata-begrepp är inte fl uffi  ga utan 
väldefi nierade och detaljerade.

De identifi eras av Q-koder, entydiga 
nycklar, som fungerar enligt samma prin-
cip som personnummer.

Alla på Wikipedia förekommande per-
soner (Albert Edelfelt, Donald Trump, 
Linus Torvalds) har Q-koder, orterna 
(Nagu, München, Galápagos) likaså, 
liksom ett otal andra begrepp (fi nlands-
svenskar, impressionism, skogs-
bässar).

Kråtigt eller bekvämt?
Vill man få upp ögonen för alla de 

svindlande möjligheter som Wikidata ger, 
tar det tid. Vore det klart som korvspad, 
hade det redan vuxit sig stort, och land-
namstiden hade varit förbi.

»Wikidata tram-
par i barnskorna»

Men nu är det så att pionjärarbetet 
ligger framför oss. Vi har nosat upp en ny 
trend medan den ännu är liten – men den 
kommer att växa sig stor.

Det säger min kristallkula, av rent 
logiska skäl: Wikidata är en sådan form av 
metadata som märkbart förenklar 
livet för allt ifrån forskare till journalis-
ter.

Att jag själv uppfattar Wikidata-skript-
språket SparQL som bekvämt är föga 
förvånande, uppvuxen som jag är med 
databaser och SQL.

Inte utan stolthet kan jag för övrigt 
konstatera att dagens Wikipedia och 
Wikidata lagrar alla sina data i “fi nlands-
svenska” MariaDB, eft er att tidigare 

Q102071 är just Tove Jansson.
Att Wikidata är på god väg men långt 

ifrån färdigt ifyllt illustrerar en liknande 
fråga kring kompositioner av Sibelius.

I den har jag valt kompositionens namn 
i första hand på svenska, sedan andra 
språk i tur och ordning, eft ersom ingen 
ännu fyllt i allt på Wikidata.

Landnamstid på Wikidata
Som exemplen illustrerar är det så att 

Wikidata trampar i barnskorna, och har 
sin största växtvärk framför sig. Det är 
långt ifrån entydigt hur vår värld skall 
avbildas på Wikidata, och det är nu det 
avgörs.

Den som är med nu kan påverka 
framtida generationers världsbild. Det är 
landnamstider, lite på samma sätt som 
då vikingarna delade upp det obebodda 
Island sinsemellan, och som då man på 
1990-talet för en spottstyver kunde köpa 
vilka .com-domäner som helst, innan 
allihop begripit sig på hur viktigt Internet 
skulle bli.

Den som först paxar får behålla. Wiki-
data är lite liknande, och till detta ska jag 
återkomma.

Kaj Arnö simmar, ibland kring den 60:e 
breddgraden

Låt mig börja småskaligt, kring Wikida-
ta-sidan för Nagu. Jag tog ju till lite stora 
ord om Wikidata, och måste först reda ut 
lite grundbegrepp.

som databas använt det “nästan men inte 
riktigt lika fi nlandssvenska” MySQL.

För Wikidata öppnar sig inte enkelt. 
KVG-metoden, kolla vänligen Google, krä-
ver inte mycket, medan man måste vara 
lite mer databevandrad för att klura fram 
öar i Finland som slutar på -skär, söder 
om 60:e breddgraden.

Å andra sidan: före Wikidata var en 
sådan fråga omöjlig att besvara utgående 
från öppna data.

Och nu kan vem som helst förbättra 
data, så att vi ska kunna reda ut “öar i Nagu 
som trafi keras av förbindelsebåt”. Det kan vi 
inte idag.

Facebook klarar inte 
konkurrensen

Kontrastera detta till de slutna kom-
mersiella spelare som inte gillar allmän-
hetens granskande ögon.

Jag har i över ett år förgäves försökt 
få rättat till Facebook och Instagram, som 
påstår att min sommarholme Älveskär 
befi nner sig i Korsnäs, inte i Nagu.

Sexhundra kilometer fel.
Inga instruktioner hur man ska göra 

själv, klumpigt gränssnitt för att be om 
ändringar offi  ciellt, inga offi  ciella svar, 
och – än värre – inget napp ens för mina 
interna kontakter bland nördarna på 
Facebook i Kalifornien, fyra kilometer 
från MariaDB-kontoret i Menlo Park, där 
jag jobbat många gånger.

Sens moralen: Ingen har förmåga att 
upprätthålla en korrekt världsbild på 
metadatanivå, inte ens de allra största 
digitala spelarna.

Men Wikidata är den gemenskap som 
gör det. Denna gemenskap har granskan-
de ögon, som möjliggör att fel rättas, och 
som ser till att vandalism blir kortlivad 
medan avsiktligt vilseledande informa-
tion får det svårt att överleva.

Maktvakuumet bör fyllas
Överlever gör i stället korrekt informa-

tion, som kan beläggas med referenser. 
Men också den korrekta informationen 
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måste matas in av någon, och tolknings-
frågor fi nns förstås alltid.

Där kommer vi in på analogin med 
landnamstiden, då det stod var och en 
fritt att ta för sig.

Det fi nns ett maktvakuum på Wikidata 
som kommer att fyllas av enskilda aktörer, 
på samma vis som enskilda invandrare 
märkte ut bondgårdar på Island för drygt 
tusen år sedan, och på samma vis som 
tidiga Internet-pionjärer hamstrade 
domäner för drygt tjugo år sedan.

»Det fi nns ett makt-
vakuum på Wikidata»

Dessa personer var inte i första hand 
rika, utan ute på rättan plats i rättan tid.

Visst måste de ha tillräckliga fi nan-
siella resurser att fara till Island och föda 
sina familjer, eller att anställa kunniga 
personer som visste hur man paxade 
domäner.

Men det rörde sig bara om arbets-
kostnader, inte kapitalkostnader. Kapi-
talet fanns där att plocka åt sig, om man 
blott avlönade de personer som behövdes 
för att plocka.

Envar sin egen Herodotos
Frågan blir då huruvida man kan dra 

nytta av det kapital som representeras 
av makten att defi niera metadatat för vår 
världsbild.

»Segrarna skriver his-
torien, det vet vi»

Rik blir man inte, i varje fall inte på så 
sätt att man skulle bygga upp en säljbar 
fårfarm eller internetdomän.

Däremot kan man försäkra sig om att 
ens egen världsbild blir beaktad av 
resten av världen. Och det är inte fy skam. 
Segrarna skriver historien, det vet vi.

Men via sättet på vilket Wikidata är 
uppbyggt – ett slags överstatliga rätts-
statsprinciper – blir envar sin egen Hero-
dotos, historieskrivare.

Huruvida ukrainska Wikipedia skiljer 
sig från ryska Wikipedia märker endast 
ett fåtal personer, som kan språken eller 
bryr sig om att Google-översätta artik-
larna.

På Wikidata kan slavisk historia däre-
mot representeras endast på ett sätt, och 
det sättet används av allihop.

Wikidata kan minska nackdelarna för 
de resurssvaga, även om det som kallas 
“white privilege” – alltså fördelen att födas 
till en rik kultur – fortsättningsvis gynnar 
de Herodotos-inkarnationer som repre-
senterar resursstarka kulturer.

Skoltsamer och tamiler
Exempel: Skoltsamiska talas av drygt 

trehundra personer, varav de fl esta fl yttat 
från Petsamo till Sevettijärvi eft er fortsätt-
ningskriget. Så pass få modersmålstalare 
räcker inte till för en egen Wikipedia-
språkversion på skoltsamiska.

Men det räcker bra till för att på Wiki-
data föreviga skoltsamiska renskötsels-
termer.

Samisk fl agga
Begreppsstrukturen inom renskötseln 

är i stort sett densamma som på nordsa-
miska, varvid Wikidata i detta fall mest 
liknar en skoltsamisk ordbok.

Kontrastera några hundra skoltsamer 
mot ungefär 70 miljoner tamiltalande.

»Wikidata är en bas-
tion mot utarmning 
av världens kulturer i 
anglosaxisk riktning»

Tamilerna har givetvis resurser nog 
för en egen Wikipedia på tamil, även 
om bildade tamiler oft a anlitar engelska 
Wikipedia.

Ändå gäller det också för de tamilta-
lande att hålla sig framme på Wikidata, 
så att den tamilska världen blir synlig för 
omvärlden.

Klart är att termer för renskötsel 
behövs lika lite på tamil, som hinduiska 
gudar på skoltsamiska, och det är okej, 
för Wikidata är ett levande nätverk av 
begrepp, som utvidgas enligt behov.

Den gemensamma nämnaren för ta-
miler och skoltsamer är hotet från extern 
monokultur.

Indien i stort har en enorm förkärlek 
för engelska som lingua franca.

“Kan ni inte sluta krångla till det hela 
med typ tyska och franska och vilka alla 
språk ni nu nämnt, och bara köra med 
engelska?” var attityden hos en högljudd 
indier på ett internationellt möte om tek-
niskt stöd för mångspråkighet i Wikidata.

Civiliserade européer lynchmobbade 
inte mannen, men gjorde det fullstän-
digt klart att bildning inte får förutsätta 

användning av engelska.

En bastion mot 
anglosaxisk monokultur

Det här rimmar väl med min uppfatt-
ning om Wikidata som en bastion mot 
utarmning av världens kulturer i anglo-
saxisk riktning.

Även välmenande anglosaxer ställer 
ibland till det. Britten Peter Franko-
pan (med kroatiska och svenska rötter) 
tror sig kanske vara kulturneutral i sin 
förträffl  iga bok Sidenvägarna, och förkla-
rar hur bildning fi nns och alltid funnits 
också i Kina och Fjärran östern, “inte bara 
i Oxford och Cambridge”.

Än Bologna? Prag? Sorbonne? Gällde 
det inte att kontrastera Fjärran östern 
mot Västerlandet som helhet?

Västerlandet är så mycket mer omfat-
tande än bara det anglosaxiska.

»Wikidata bygger på 
ett slags överstatliga 
rättsstatsprinciper»

Till all guds lycka, får man väl säga, nu 
då vi har vitsfi gurer i ledningen för både 
Förenade konungadömet och Förenta 
staterna.

Herreminje, inte skall ju allt behöva 
skrivas på monokulturspråket engelska, 
för att få spridning!

Hur brave new bleve inte en sådan world. 
I den likriktas allihop, och de få galliska 
byar som sätter sig till motvärn blir satta 
på undantag.

Sjukdomar sprider sig i monokulturer, 
därför har naturen skapat biodiversitet!

I analogi härmed är det svårare att lik-
rikta tänkande på många språk samtidigt.

Jag föredrar att låta tankar förankras 
lokalt.

Kan vi vår Fänrik Stål, kan tysken sin 
Faust och bygger vi våra värderingar på 
enskilda mormödrars visa talesätt – ja då 
uppstår och sprider sig förödande kultur-
revolutioner inte så lätt.

Wikidata och Svenska Yle
Wikidata handlar inte om att en gång 

för alla avbilda statisk historia, utan är 
ett levande sätt att avspegla världen, allt 
eft ersom den förändras.

Det syns på så nära håll som Svenska 
Yle. Wikidata används redan nu av 
Svenska Yle, och det fi nns tankar på vida-
reutveckling av användningen.

Redan nu fi nns det “taggar” i slutet av 
varje artikel, så även denna. Dessa meta-
data är pekare på allmänna begrepp, som 
i över hälft en av fallen är direkt kopplade 
till Q-koderna på Wikidata.
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Tag min Yle-artikel om matematik, 
Ett försvarstal till matematiken - “det är 
svårare att försvara en alfahanne”.

Den är taggad “MATEMATIK”, Q395 och 
“KAJ ARNÖ”, Q6348774. Klickar du på nå-
gon av koderna, får du se alla artiklar med 
samma kod. Klickar du på “KAJ ARNÖ”, 
finns en lista på artiklar där jag antingen 
omnämns eller själv är författaren.

Och längst uppe till höger finns ett ord 
“Definition”, vars länk går till motsva-
rande Wikidata-sida.

Speciellt intressant blir det den dag då 
pekarna går också åt motsatt håll, från 
Wikidata till Svenska Yles länksida.

»Wikidata är ett levan-
de sätt att avspegla 
världen, allt eftersom 
den förändras»

Det finns redan pekare från Wikidata 
till Guardian, BBC och Le Monde. Då 
Svenska Yle får sin egen ID, hittar varje 
Wikidata-sökning också indexartiklarna 

på Svenska Yle, som därigenom får mer 
uppmärksamhet.

Och Wikidata-sökningen blir mer vär-
defull, eftersom den som söker enkelt hit-
tar information som av Wikidata bedöms 
som relevant. Alla Svenska Yle-artiklar 
om matematik, typ.

Det därpå följande steget kan faktiskt 
bli ännu intressantare. Då får även själva 
artikeln en Q-kod.

Därigenom skulle Wikidata direkt 
kunna besvara frågan “vilka artiklar hand-
lar om matematik och staden Lemberg?”, och 
denna artikel skulle dyka upp.

Det är en väldigt specifik sökning, 
och man kan utgå ifrån att en journalist 
i Polen gärna skulle göra sig mödan att 
översätta denna artikel från svenska till 
polska.

Samma gäller en av funktionalanalys 
intresserad matematiker i Frankrike.

Knappast hade en Google-sökning fun-
nit artikeln, dels för att Google-sökningar 
är vaga, dels för att de ger svar som inte 
av Wikidata-gemenskapen klassats som 
relevanta.

Vid tanken på relevans kommer vi 
tillbaka till landnamstiden och de resurs-
starkas företräde.

Om Svenska Yle lägger in ett urval av 
sina artiklar på Wikidata, i synnerhet då 
det gäller artiklar som citeras på Wiki-
pedia (vilket exempelvis min tidigare 
Lemberg-artikel Kalla den vad du vill, Lviv, 
Lwów eller Lemberg – i den ukrainska staden 
har minoriteter levt sida vid sida i hundratals 
år gör), kommer ingen av de ansvariga på 
Wikidata att betvivla artikelns relevans.

Men låter Svenska Yle bli att lägga upp 
artikeln, är det osannolikt att någon an-
nan gör det åt dem.

Analogi: Märkte du inte ut någon bond-
gård åt dig för tusen år sedan på Island, 
var det inte heller så sannolikt att någon 
annan gjorde det för dig.

Wikidata skapar ordning 
på Internet

Digital humaniora lever i intressanta 
tider. Internet är som en slarvigt ordnad 
hårddisk, utan vettiga katalogstrukturer.

Metadata i form av Wikidatas Q-koder 
kan skapa ordning och reda.

Via sin öppenhet ger Wikidata frihet, 
jämlikhet och broderskap i Voltaires anda, 
och bygger på förnuftet i Kants anda.

Sådant behövs nådens år 2019.

FREDRIKA UTGER TRYCKTA BÖCKER
Projekt Fredrika utgav i decem-
ber 2019 Uppslagsverket Nagu som 
en förebild för andra uppslags-
verk, om orter, yrkesutövare 
eller andra temata i det svenska 
Finland.

Boken i siffror
▶ Upplaga: 800
▶ Sidor: 266
▶ Svenska: s. 1-198
▶ Suomi: s. 201-230
▶ English, Deutsch, français, 
eesti: S. 233-254
▶ Övriga språk: s. 256-257
▶ Bilder: 200
▶ Öar: 212
▶ Pris: 30 €

Dogm
Bokens samtliga artiklar kom-

mer ur Wikipedia.
Somliga artiklar har förkor-

tats. Andra har uppdelats, så 
att underrubriker i artikeln i 
Wikipedia blivit egna uppslags-
ord i boken. Men inga texter 
har lagts till enbart i bokens 
artiklar; all redigering har skett 
på Wikipedia.

Samtliga bokens bilder finns 

på Wikimedia Commons. Ett 
större antal bilder är tagna en-
kom för boken, men de laddades 
upp på Wikimedia Commons 
före de togs med i boken.

Redaktionsslut 2.11.2019.

Finansiering
Sparbanksstiftelsen i Nagu bevil-

jade medel i september 2019.

Kommentarer om 
boken
▶ »Boken kommer säkert att 
bli en förebild för hela den fin-
ländska hembygdsrörelsen och 
lika väl för hela den finländska 
Wikimediarörelsen» Jyrki Leh-
tinen, “Urjanhai”
▶ »Boken är ju suverän, och 
trots papperslösheten och 
smidigheten i att ha saker on-
line är det fortfarande nånting 
särskilt med böcker och att se 
allting i tryckt form.» Axel 
Pettersson, “Haxpett”, Projekt-
ledare GLAM/Outreach, Wikimedia 
Sverige 

Köp: https://projektfredri-
ka.fi/Uppslagsverket_Nagu
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FREDRIKAS LUPP ANALYSERAR ARTIKLAR OCH AUTOMATISERAR ÄNDRINGAR
Teknik och programmering är vad Fred-
rika bygger på, i lika hög grad som på en 
humanistisk grundsyn på hur det svenska 
Finland borde avbildas på Wikipedia.

Fredrikas lupp är ett program skrivet i 
Python, ursprungligen av Kaj Arnö, sedan 
vidareutvecklat av Tobias Jern – utgå-
ende från idéer av andra Fredrikor.

Målet med redskapet fredrikas_lupp.py 
är att möjliggöra enkel och detaljerad 
analys av Wikipediasidor: användnings-
statistik, länkar, språkvarianter, katego-
rier, redaktörer, bilder.

Redskapet är allmängiltigt för hela 
Wikipedia, men avsett att tillämpas i 
första hand på sidor med anknytning till 
det svenska i Finland (oavsett vilket språk 
de författats på). 

Den första varianten av luppen enbart 
läste Wikipedia, vilket på engelska kallas 
scraping. 2019 års version underlättade 

halvautomatiska ändringar, varvid man 
talar om en bot. 

Programmet är avsett att vara rela-
tivt enkelt att köra, men är avsett för en 
begränsad grupp användare inom Projekt 
Fredrika. Dels är programmen resurskrä-
vande och belastar Wikipedias servrar 
tungt (och god etikett kräver sparsam an-
vändning). Dels skall vi spara på utveck-
lingsarbetet, vilket vi kan genom att ställa 
högre krav på användarna.

Programmet är byggt med programme-
ringsspråket Python (som fi nns inbyggt i 
varje Mac och fås gratis för Windows och 
Linux), förstärkt med verktyget wikitools 
(som är gratis, men behöver installeras 
separat). 

Resultatet av Fredrikas lupp skrivs 
i Wikipedia-format och publiceras på 
http://projektfredrika.fi  i underkategorier. 
För Nagus del är sidan http://projektfred-
rika.fi /Nagu och för Helsingfors’ del 
http://projektfredrika.fi /Helsingfors. 

Om sidors infl ytande och 
relevans

Arbetsmetoden för att förkovra åter-
speglandet av det svenska Finland på 
Wikipedia blir att höja sidornas kvalitet.

Måttet på sidornas kvalitet är inte enty-
digt. För Projekt Fredrika defi nierar vi ett 
mått quality, som bygger på en (subjek-
tivt vald) formel för sidans komplexitet.

Den nuvarande formeln för en artikels 
quality:
▶ 3 x antalet kategorier artikeln hör till

▶ 4 x antalet bilder artikeln illustreras 
med
▶ 4 x antalet språkversioner artikeln 
har
▶ 1 x antalet länkar till andra artiklar på 
Wikipedia
▶ 1 x antalet länkar från andra artiklar 
på Wikipedia
▶ 2 x antalet länkar till sidor utanför 
Wikipedia
▶ 3 x antalet aliasar (”Reval” = ”Tallinn”)
▶ 1 x antalet redaktörer som bidragit 
till artikeln

Sidornas relevans beror inte bara av 
deras kvalitet, utan också på eft erfrågan. 
Det bästa måttet på detta är pageviews, 
antal sidvisningar. Wikipedia lagrar just 

nu antalet sidvisningar för de senaste 60 
dagarna. Också detta mått gäller enskilda 
språkversioner. 

Om sidors betydelse för 
det svenska Finland

För en godtycklig artikel räcker mått-
ten kvalitet (quality) och sidvisningar 
(pageviews) för att ge ett gott mått på dess 
allmänna relevans på ett visst språk.

En artikels relevans för Projekt Fredrika 
är svårare att mäta. Det saknas mått på 
sidvisningar från Finland; sidvisningarna 
för svenska Wikipedia gäller alla svenska 
läsare, där rikssvenskarna utgör en 
överväldigande majoritet (8 miljoner mot 

Fredrikas lupp har vi publicerat på Github, öppet licenserad med MIT License 
https://github.com/projekt-fredrika/Fredrikas-Lupp 

https://projektfredrika.fi /

Fredrikas_Lupp
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FREDRIKAS LUPP ANALYSERAR ARTIKLAR OCH AUTOMATISERAR ÄNDRINGAR

300.000 = >25x). 
Det är svårt att bedöma en sidas rele-

vans för det svenska Finland. Exempel: 
Av de tio mest lästa Wikipediasidorna 
om personer som av Wikipedia anges 
som fi nlandssvenskar är en subjektiv 
gissning att Allan Schulman och Sune 
Mangs har högsta andelen rikssvenska 
läsare. Stefan Ingves, Stina Ekblad 
och Mark Levengood har också väl-
digt många rikssvenska läsare, medan 
proportionerna kan vara rätt neutrala 
för Edith Södergran, Tove Jansson 
och Birgitta Ulfsson. I andra ändan 
av spektret torde Kjell Westö endast 
kunna slås av Gustaf Mannerheim 
då det gäller hög proportion fi nlands-
svenska läsare. Sverigefi nlandssvenskar 
är överrepresenterade i den rikssvenska 
lässtatistiken.

Huruvida yrkesverksamhet i Sverige 
gör en person mindre relevant för det 
svenska Finland är en kvistig fråga. Åt-
minstone kan subjektiva gissningar inte 
programmeras, så det behövs ett objektivt 
mått på sidornas fi nlandssvenskhet (fi sv-
ness), för att fånga tanken att artikeln 
på svenska om fi nlandssvensken Linus 
Torvalds kan anses mer relevant för 
Projekt Fredrika än artikeln om fi nlands-
svensken Allan Schulman, även om Allan 
med sina 7200 sidvisningar på svenska 
klår Linus’ futtiga 1920 sidvisningar med 

hästlängder (nästan 4x).
Ett botemedel vore att summera sid-

visningarna för samtliga språk. Då klår 
Linus Allan. Men det hjälper endast för 
att ge mått på artiklar som redan på något 
vis är kategoriserade såsom hörande till 
det svenska Finland.

Alltså kastar vi fram tanken på ett mer 
komplicerat mått som kan tillämpas på 
alla artiklar. Låt oss kalla det fi nlands-
svenskhet (fi svness). Måttet bör vara lika 
objektivt som quality, dvs. baseras på 
mätbara, objektiva och automatiserbara 
tal, där dock faktorerna kan justeras med 
subjektivt omdöme. Måttet behövs för 
att uppskatta en artikels relevans för det 
svenska Finland, och minimera distrak-
tionen av debatter om påvens skägg, av 
typ ”vad räknas som fi nlandssvenskt?”.

Hittillsvarande tankar om hur man 
räknar ut fi svness:

▶ Primär fi svness har artiklar som 
hör till Wikipedia-kategorier som direkt 
kopplas till det svenska Finland (svenska 
orter såsom Kökar, tvåspråkiga orter 
såsom Nagu, fi nlandssvenskar såsom 
Linus Torvalds); detta är ett binärt mått 
(ja/nej) för personer, medan orter kunde 
ha olika fi svness beroende på andelen 
svenskspråkig befolkning

▶ Sekundär fi svness har artiklar 
som hör till kategorier skapade för artiklar 
med primär fi svness (Kirjais är en ö i kate-

gorin Nagu); detta är ett binärt mått (ja/
nej) 

▶ Tertiär fi svness har artiklar 
som är länkade till eller från artiklar med 
primär eller sekundär fi svness (Linux är ett 
operativsystem skapat av Linus Torvalds); 
detta är ett numeriskt mått av samma typ 
som det tidigare beskrivna quality

▶ Varje artikel kan få ett numeriskt mått 
på total fi svness om vi summerar dess pri-
mära, sekundära och tertiära fi svness

▶ Artiklar med indirekt anknytning till 
det svenska Finland får, helt logiskt och 
tillika ändamålsenligt, en fi svness större 
än noll. Kulneff  via sin koppling till 
Fänrik Stål. Sumio Shiratori via Mumin-
musiken. Av sådana artiklar är det fullt 
möjligt att det svenska Finlands existens 
kunde och borde framgå, på även på ryska 
och japanska. 

Om behovet av ett enda 
numeriskt mått på sidors 
fi nlandssvenskhet

Huvudsyft et med uträkningen av 
fi svness är att elegant undvika frågor av 
typen ”vad räknas som ett fi nlandssvenskt 
företag?”.  Wärtsilä och Helsingfors 
Aktiebank torde få högre fi svness än 
Valmet och Kansallis-Osake-Pankki.

Meningslösa debatter uppstår lätt kring 
enskilda artiklar: Upplevde Edith Söder-
gran sig själv som fi nlandssvensk? En 
sådan principiell debatt kan vara delvis 
oundviklig, men den bör inte fl amma upp 
i tid och otid. 

Begreppet fi nlandssvensk är sentida; 
att tillämpa det på Finlands svenska 
befolkning under århundraden långt före 
1800-talet är därför vågat, men det vi 
förlorar i precision (”var Per Kalm den 
första fi nlandssvensken i Nya Zeeland?”) vin-
ner vi i enkelhet.

Kontentan: En riktgivande objektiv 
siff ra kan hjälpa att undvika debatter för 
varje artikel. Verktyget kan hjälpa genom 
att räkna ut ett numeriskt mått.

Med tiden kan Wikidata eventuellt 
ta emot noggrannare defi nitioner av 
fi svness, beroende på tidsepok. Det är i så 
fall någonting som Projekt Fredrika inte 
själv avgör, utan högst kan vara med och 
påverka, i samverkan med Wikidata-ge-
menskapen och diverse svenska institu-
tioner i Finland, såsom Folktinget.

»Genom ett bygga ut ”fi svness” stär-
ker vi det svenska Finlands digitala 
närvaro, länkar och källkritiska djup»

prof. Henrik Meinander

En exempelutskrift  ur Fredrikas lupp ; se https://projektfredrika.fi /Nagu
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grad, däremot juridik och väckelsearbete 
i hög grad.

Kartor: Vi uppfattar det som viktigt att 
öppen data om det svenska Finland också 
ska omfatta geografi ska data. Dessa förval-
tas på Open Streetmap, inte av Wikime-
dia Foundation, även om tätt samarbete 
fi nns. År 2020 vill vi pröva våra vingar 
och lära oss vad som bör göras inom 
kartdata.

Skrivstugor: Vi vill via skrivstugor och 
kurser öka antalet aktiva Wikipedianer och 
höja artiklarnas kvalitet. Vi har märkt att 
det bland skrivkunnigt och välvilligt folk 
fi nns en onödig rädsla för att ändra i Wi-
kipedia. Vi vill sänka tröskeln genom att 
förteckna enkla uppdrag, munsbitar av 
vad som “borde göras”. Vi hoppas speciellt 
kunna inspirera pensionärer att bli aktiva 
Wikipediaredaktörer.

Antingen blir det svenska Finland bort-
glömt, eller tvärtom – en förebild för 
resten av världen, för hur man med 
öppen data kan stöda sammanhållning, 
beslutsfattande och verksamhet in real life.

VERKSAMHETSPLAN 2020
Ytskrap är vad vi gjort hittills. Under 
2020 vill vi nå djupare, inom ett antal 
områden - samtliga med syft et att det 
svenska Finland ska avspeglas väl på Wi-
kipedia, på svenska och andra språk.

Lägesrapport: Vi behöver en täckande 
överblick. Det fi nns minst 2043 fi nlands-
svenskar på Wikipedia, av vilka somliga 
har artiklar enbart på svenska, andra 
enbart på fi nska, mest som ett resultat av 
brist på systematik. Det fi nns tiotusentals 
övriga artiklar som beskriver det svenska 
Finland; enbart Uppslagsverket Nagu har 
långt över tusen artiklar. 

Ett mål för 2020 är att skapa en åskåd-
lig överblick över artiklarna. Personer, 
uppdelade enligt tidsepoker (typ svenska 
tiden, ryska tiden, före kriget, före EU-
anslutning, nutid) och yrkeskategori. 
Orter, uppdelade enligt landskap och 
socken. Övrigt, såsom skolor, idrottsför-
eningar, företag. 

Väckelse: Vi vill väcka envars heliga 
upprördhet, rörande brister på Wikipedia. 
Var och en bör själv upptäcka bristerna, 
och känna eft er hur fel det är. Endast hos 
den som tänkt tanken “Varför behandlas just 
min ort / mitt yrke / mitt intresse så styvmo-
derligt?” uppstår motivation att ändra. 
Projekt Fredrikas uppgift  är att bena ut 
objektiva fakta på detaljnivå, för varje 
enskild sparbanksstift else, författar-, 
hembygds- och idrottsförening. För detta 
har vi skapat Fredrikas lupp, och den ska 
stå till tjänst med analyser. Dessa distri-
buerar vi tillsammans med helhetsbilden 
som framgår av lägesrapporten.

Forskning: Vi vill att universitet och 
högskolor organiserar progradun, diplom-
arbeten och doktorsavhandlingar kring 
Wikipedia, Wikidata och öppen data. Vi vill 
hjälpa och stöda universiteten i detta. Vi 
vill bygga broar till forskare inom digital 
humaniora: Hur skiljer sig bilden på 
Wikipedia från den akademiska världs-
bilden? Och vi vill ge begreppet “fi svness” 
en akademisk rykt, så vi har ett mått på 
en enskild Wikipedia-artikels betydelse 
för det svenska Finland.

Bokutgivning: Vi vill ge ut fl ere upp-
slagsverk. Nagu är bara början. Vi tänker 
längre än Korpo och Kimito, och faktiskt 
längre än Korsholm, Kökar och Karis. Vi 
tror att yrkesgrupper kan vara betjänta 
av uppslagsverk: författare, konstnärer, 
idrottare, musiker.

Wikidata: Vi vill systematiskt bygga 
upp metadata i Wikidata, för att stöda lä-
gesrapporten, väckelsen, forskningen och 
bokutgivningen. Wikidata underlättar 
även kartläggningen av vilka artiklar som 
behöver översättas, och vilka artiklars 
kvalitet är mest undermålig.

Kategorisering: Vi tror att väl katego-
riserade artiklar spontant och naturligt fäs-
ter uppmärksamhet vid det svenska Finland. 
Många artiklar försummar kopplingen 
till det svenska Finland, rörande både 
kategorisering (“Finlandssvenska författare”) 
och löptext (“Tove Jansson var en fi nlands-
svensk författare”). Detta gäller främst 
artiklar på andra språk än svenska.

Ambassadörskap: Vi ser Wikipedia 
vara det potentiellt bästa visitkortet för det 
svenska Finland, för den fi nska allmän-
heten, för svenskar från Sverige, för 
norrmän, tyskar, ester, araber. Vi har inte 
språkkunskapen eller resurserna att rätta 
alla språkversioner själva, men via vårt 
arbete med ambassadörer kan vi förverk-
liga målen om kategorisering, översätt-
ning och kvalitetshöjning även på andra 
språk än svenska.

Bilder och ljud: Vi ser en möjlighet att 
via bild och ljud göra det svenska Finland 
mer framstående på Wikimedia Com-
mons, vilken är källan för bilder och ljud 
som refereras till från Wikipedia. Denna 
fråga omfattar informationsteknik i låg 

OSM

Det svenska Finland

Makt

Dödsdömt

Heimlaga

Upplysning Neutralitet

Trafik Snålskjuts

Världsbild

Evigt liv

i sin digitala skepnad

Hosting

Konsensus

Artiklar Bilder Metadata Kartor

Wikimedia Foundation och Open Streetmap bygger på Creative Commons och öppen data. 
Heimlaga nätresurser kräver mycket av dess innehavare. Öppna data som förvaltas av Wikimedia 
eller OSM kräver mindre: hosting ingår, data lagras gratis, trafi ken är gratis. Redaktörerna får på sätt 
och vis åka snålskuts på Wikimedia och Open Streetmap. Deras verk uppnår en form av evigt liv.
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WIKIPEDIA, FRIA VERK OCH UPPHOVSRÄTT
Wikipedia är ett fritt verk i betydel-
sen att vem som helst, förutom att gratis 
utnyttja det, har rätt att kopiera det och 
bygga vidare på det. Detta är en central 
egenskap. Juridik och praxis kring detta 
garanterar Wikipedias existens obero-
ende av någon enskild aktör.

Wikimedia Foundation driver 
servrarna och har stort infl ytande på 
hur Wikipedia utvecklas. Det betyder 
ändå inte att de kan styra utvecklingen 
mot gemenskapens vilja; om stift elsen 
förlorar gemenskapens förtroende så 
kommer någon att kopiera allt innehåll 
och få med sig en stor del av gemenska-
pen, som fortsätter arbetet under ett 
nytt varumärke och med en ny huvud-
man. Så hände t.ex. med Wikitravel, 
där den tyska språkversionen lösgjorde 
sig och fortsatte som Wikivoyage, 
numera del av Wikimedia-familjen (se 
[[voy:en:Wikivoyage:Wikivoyage and 
Wikitravel]]).

»Alla upphovsrättsin-
nehavare måste licen-
sera sina bidrag under 
en lämplig fri licens»

För att innehållet skall kunna kopieras 
och behållas tillgängligt är det viktigt att 
alla upphovsrättsinnehavare licenserar 
sina bidrag under en lämplig fri licens, 
för Wikipedias text Creative Com-
mons CC-BY-SA 3.0. Licensen tillåter 
användning för vilket som helst ändamål, 
inklusive kommersiellt utnyttjande. 
Avsikten är att andra aktörer skall kunna 
sprida Wikipedia eller mindre artikel-
samlingar också mot betalning. Tack vare 
detta kan Projekt Fredrika sälja exemplar 
av Uppslagsverket Nagu för att täcka 
tryckkostnaderna.

Creative Commons har också andra 
licenser, varav -ND och -NC inte kan be-
traktas som fria: de tillåter inte ändringar 
i verket respektive kommersiellt utnytt-
jande. Om man vill ha en fri licens räcker 
det alltså inte att be om ”CC”-licensering. 
CC-zero är problematisk p.g.a. den ideella 
upphovsrätten i EU.

För Wikipedias del håller man sig för 
enkelhetens skull till en enda licens för 
texten. Historiskt använde man GNU 
GFDL, vilket ännu kan avspeglas någon-
stans. För bilderna är det mer komplice-
rat, eft ersom de fl esta bilder inte skapats 
enkom för Wikipedia. På Wikimedia 

Commons, som tillhandahåller bilderna 
för bland annat Wikipedia, tillåts vilken 
som helst tillräckligt fri licens (och 
verk som inte står under upphovsrätt).

Ironiskt nog är de som arbetar med 
fritt innehåll oft a mycket mer strikta 
vad gäller upphovsrätt än andra. Orsaken 
är att man dels vill förhindra en situa-
tion där någon får en hållhake på dessa 

projekt, dels vill att andra som utnyttjar 
sin rätt att använda materialet skall 
kunna göra det utan rädsla för att bli 
stämd av någon upphovsrättsinnehava-
re. Hur skulle det kännas om upplagan av 
Uppslagsverket Nagu måste dras in för att 
en fotograf  hävdar upphovsrättsintrång?

»CC-BY-SA 3.0 tillåter 
användning för vilket 
som helst ändamål, 
inklusive kommer-
siellt utnyttjande»

Upphovsrätten är komplicerad. Ännu 
mer komplicerad blir den för Wikipedia 
genom att många olika jurisdiktio-
ner är inblandade: fotografens, den där 
bilden först publicerats, den därifrån 
bilden kopierats till Wikimedia Com-
mons, uppladdarens, redaktörens som 
lägger in bilden, den där servrarna ligger, 
deras ägares, och eventuellt några till. 
Det fi nns internationella avtal som lite 
förenklar det hela, men avtalen handlar 
i första hand om att respektera enskilda 
länders lagstift ning. I Wikimedia-projek-
ten är det i praktiken landet där bilden 
först publicerades och USA som gäller, i 
vissa fall upphovsmannens hemland eller 
länderna där en viss språkversion i första 
hand läses.

Då vi vill ladda upp och använda 
fi nska bilder måste de vara fria enligt 
lagstiftningen i Finland och USA. 
Det är lätt om upphovsrättsinnehava-
ren godkänt en lämplig fri licens: det 
räcker att för Wikimedia Commons visa 
att det verkligen är upphovsmannen 
som godkänt licensen, vid behov genom 
OTRS-proceduren. För bilder som är 
tillräckligt gamla gäller det att veta de 
relevanta årtalen, vilket inte alltid är 
lätt. För bilder som är fria för att de ingått 
i myndighetsbeslut eller av andra speci-
ella skäl gäller det att tolka lagen.

Det med lämplig licens är ibland kom-
plicerat. Vissa licenser har mycket specifi -
ka krav på hur upphovsmannen, licensen 
etc. skall uppges. För CC-BY-SA räcker det 
att göra det på ett för mediet rimligt sätt, 
men licensen tillåter att man kräver att 
verkets titel och en sponsor nämns. PD-
self  och CC-zero gäller inte som sådana 
i Finland, utan man måste fortfarande 
respektera den ”ideella” upphovsrätten, 
d.v.s. använda verket på ett hänsynsfullt 
sätt och ange upphovsmannen.

För gamla verk är samspelet mellan 
Finlands och USAs lagstift ning viktigt. 
USA har en avvikande upphovsrättslag-

stift ning och gick sent med i det interna-
tionella upphovsrättsavtalet (Bernkon-
ventionen). I avtalet ingår att ett land 
skall ge samma skydd åt utländska verk 
som åt sina egna, dock inte retroaktivt åt 
verk som redan var fria i ursprungslan-
det. Därför är det avgörande huruvida ett 
verk var fritt i Finland 1996. För verk som 
blivit fria senare är det viktigt att notera 
att publiceringsåret är det avgörande i 
USA, för de bilder det kan vara fråga om. 
Också i Finland gäller skilda bestämmel-
ser om bilder som inte publicerats under 
skyddstiden.

Skyddstiden har successivt förlängts, 
vilket betyder att tidigare lagstift ning 
spelar in. En komplikation är att det fi nns 
tre årtal som kan vara viktiga: året då 
verket skapades, året det publicerades 
och året då upphovsmannen dog. För 
fotografi er gör man dessutom skillnad 
mellan ”fotografi ska bilder” och ”foto-
grafi ska verk”, och vad som krävs för att 
uppnå ”verkshöjd” är inte väletablerat 
(och skiljer sig mellan länder).

Lajos Parkatti
Projekt Fredrika r.f.
Wikimedian in Residence

tion där någon får en hållhake på dessa 

Juridik och praxis garanterar 
Wikipedias existens oberoende 
av någon enskild aktör. 
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BOKSLUT FÖR PROJEKT FREDRIKA R.F.
Resultaträkning 1.1-31.12.2019

Antal editeringar 2019 Antal Artiklar Antal artikelediteringar på

Användare Namn språk Nya Totalt Editeringar Lagt till Tagit bort sv fi en de fr ru et no ar

PFredrikaBot Tobias Jern 1 1 424 4 750 7 997 426 982 −9 725 7 997

Michael.riessler Michael Rießler 8 16 338 576 112 467 −21 128 148 1 91 326 2 5 3

Lina_Fredrika Lina Winqvist 6 15 169 289 88 099 −1 279 267 7 11 3 0 1

Cogitato Kaj Arnö 41 16 124 362 41 373 −2 583 252 9 10 22 17 4 3 1 4

Rusalotjka Anna Franzén 7 16 49 250 180 441 −10 746 201 18 9 1 11 10 0

Haasalmi Hazel Salminen 2 7 42 109 32 491 −251 97 12

Robertsilen Robert Silén 3 1 25 34 8 208 −403 20 5 9

Alpark Lajos Parkatti 2 0 23 21 580 −264 18 3

SofiaEk Sofia Ek 2 0 20 40 3 900 −373 40 0

MCAVAT Matilda Åberg 4 0 7 28 2 197 −243 22 3 0 3

Totalt 1 495 5 540 9 678 894 541 −46 752 9 062 55 133 352 31 7 18 4 4

WIKIPEDIA-AKTIVITET 2019

Balansräkning 31.12.2019

KOMMENTARER TILL STATISTIKEN NEDAN:
1. ”Artiklar totalt” betyder antalet editerade artiklar. ”Edi-
teringar” är antalet gånger man editerat (samma artikel 
möjligen fl ere gånger). 
2. Michael Rießler har gjort många editeringar som inte 
har att göra med Projekt Fredrika. Det har Lajos Parkatti 
också, men Lajos har två Wikipedia-identiteter, och Alpark 
innehåller enbart Fredrika-aktiviteter.
3. Sofi a Ek (och Lina Winqvist) har laddat upp ett större 
antal bilder och ljudfi ler på Wikimedia Commons. Vår sta-
tistik nedan beaktar tyvärr inte dem.
4. De tre sista språken är estniska, norska och arabiska. 
Endast sådana språk är med, som fl ere än en person utfört 
editeringar på. Siff ran ”0” betyder ungefär ”editering utförd 
men inte accepterad”.
5. De 1424 ”nya” bot-artiklarna är strängt taget inte nya, 
utan endast artiklar som fått nya, mer beskrivande namn.



17

Årsberättelse 2019    Projekt Fredrika r.f.

STADGAR FÖR PROJEKT FREDRIKA R.F.
1. Föreningens namn, 

hemort och språk
Föreningens namn är Projekt Fredrika 

r.f. och dess hemort är Nagu. Föreningens 
språk är svenska.

2. Syfte och 
verksamhetsformer

Föreningens syfte är att främja intres-
set för och tillgången på täckande och 
korrekt information om det svenska i 
Finland på Wikipedia och andra motsva-
rande webbplatser.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom 
att

▶ uppdatera artiklar och annan infor-
mation i uppslagsverket Wikipedia, på 
svenska och andra språk

▶ underlätta allmänhetens arbete att 
uppdatera i Wikipedia, på svenska och 
andra språk,

▶ driva andra liknande initiativ 
rörande intresset för och tillgången på 
täckande och korrekt information om det 
svenska i Finland även utanför Wikipedia.

För att stöda verksamheten kan fören-
ingen

▶ ordna skrivstugor, evenemang, dis-
kussioner och kurser

▶ bedriva forsknings-, informations- 
och publikationsverksamhet

▶ rikta initiativ till olika myndigheter
▶ ta emot understöd, donationer och 

testamenten
▶ äga för verksamheten nödvändig fast 

och lös egendom
▶ samarbeta med andra motsvarande 

föreningar och organisationer.

3. Medlemmar
Var och en som antar föreningens syfte 

och stadgar kan bli medlem i föreningen. 
Medlemmar godkänns av föreningens 
styrelse på ansökan.

4. Anslutnings- och 
medlemsavgift

Årsmötet beslutar om storleken av den 
anslutningsavgift och årliga medlemsav-
gift som tas ut från medlemmarna.

5. Styrelse
Föreningens angelägenheter sköts av 

styrelsen som har en ordförande och 
2-4 andra ordinarie ledamöter som alla 
utses vid årsmötet. Styrelsens mandat-
tid är tiden mellan årsmötena. Styrelsen 
väljer inom sig en vice ordförande och 
utser inom eller utom sig en sekreterare, 

en kassör och andra nödvändiga funk-
tionärer. Styrelsen sammanträder på 
kallelse av ordföranden eller, om denna 
är förhindrad, på kallelse av vice ordfö-
randen när de anser att det behövs eller 
när minst hälften av styrelseledamöterna 
så kräver. Styrelsen är beslutför när minst 
hälften av dess ledamöter, ordföranden 
eller vice ordföranden medräknade, är 
närvarande. Omröstningarna avgörs med 
absolut majoritet. Om rösterna faller 
jämnt, avgör ordförandens röst, vid val 
avgör emellertid lotten.

6. Tecknande av 
föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrel-
sens ordförande, vice ordförande, sekre-
terare eller kassör, var för sig. 

7. Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfat-

tar ett kalenderår. 

8. Föreningens möten
Då styrelsen eller föreningens möte 

så beslutar, är deltagande i föreningens 
möte också möjligt per post, genom 
datakommunikation eller med något 
annat tekniskt hjälpmedel före eller 
under mötet.  Föreningen håller två 
ordinarie möten om året. Föreningens 
vårmöte hålls i januari-maj och höstmöte 
i september-december på en av styrelsen 
närmare fastställd dag. Vid föreningens 
möten har varje medlem en röst.  Som 
mötets beslut gäller, om inte något annat 
bestäms i stadgarna, den åsikt som har 
understötts av mer än hälften av de av-
givna rösterna. Om rösterna faller jämnt, 
avgör ordförandens röst, vid val avgör 
emellertid lotten.

9. Kallelse till föreningens 
möten 

Styrelsen ska sammankalla förening-
ens möten senast sju dagar före mötet 
genom att skicka ett kallelsebrev till varje 
medlem per post eller per e-post. 

10. Ordinarie möten
Vid föreningens vårmöte behandlas 

följande ärenden:
1. mötet öppnas
2. val av mötesordförande, sekreterare, 

två protokolljusterare och vid behov två 
rösträknare

3. mötets laglighet och beslutförhet 
konstateras

4. föredragningslistan för mötet god-
känns

5. bokslut, årsberättelse och verksam-

hetsgranskarnas/revisorernas utlåtande 
presenteras

6. beslut fattas om fastställande av 
bokslut och beviljande av ansvarsfrihet 
för styrelsen och andra ansvariga

7. övriga i möteskallelsen angivna 
ärenden

Vid föreningens höstmöte behandlas 
följande ärenden:

1. mötet öppnas
2. val av mötesordförande, sekreterare, 

två protokolljusterare och vid behov två 
rösträknare

3. mötets laglighet och beslutsförhet 
konstateras

4. föredragningslistan för mötet god-
känns

5. verksamhetsplan, budget samt 
anslutnings- och medlemsavgifternas 
storlek för följande kalenderår fastställs

6. val av styrelseordförande och övriga 
medlemmar i styrelsen

7. val av en verksamhetsgranskare och 

dennes suppleant samt en revisor och 
dennes suppleant

8. övriga i möteskallelsen angivna 
ärenden

Om en föreningsmedlem önskar att ett 
ärende ska behandlas vid föreningens 
vår- eller höstmöte ska han eller hon 
skriftligen meddela detta till styrelsen i så 
god tid att ärendet kan tas med i mötes-
kallelsen.

11. Ändring av stadgar och 
upplösning av förening

Beslut om ändring av stadgarna och 
om upplösning av föreningen ska fattas 
vid två på varandra följande förenings-
möten med minst tre fjärdedelars (3/4) 
majoritet av de röster som avgetts vid 
omröstningen. Stadgeändringen eller 
upplösningen av föreningen ska anges i 
möteskallelserna. Om föreningen upp-
löses används föreningens tillgångar för 
att främja föreningens syfte på ett sådant 
sätt som bestäms av det möte som fattar 
beslutet om upplösning. Om föreningen 
blir upplöst används dess tillgångar för 
ett ändamål som motsvarar föreningens 
syfte, så som mötet besluter.

Projekt Fredrika anmäldes 
till Patent- och registersty-
relsen den 31.12.2017, och 
godkändes 26.3.2018.
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PORTRÄTT AV NÅGRA FREDRIKOR

Kaj Arnö
Styrelseordförande
München / Nagu 

kaj@arno.fi

Matilda Åberg
Rådgivare från början 

Nagu
matilda@refusedesign.fi

Jessica Parland-von Essen
Styrelsemedlem 

Grankulla
jessicapve@gmail.com

Henrik Ekberg 
Uppslagsverket Finland 

Raseborg 
Henrik.Ekberg7@gmail.com

Lajos Parkatti 
Styrelsemedlem

Åbo
lajos.parkatti@abo.fi

Robert Silén
Generalist 

Helsingfors
robert.silen@iki.fi

Marcus Riska
Ideolog

Helsingfors
marcus.riska@pressdoor.fi

Sofia Ek
Bild, ljud, grafik

Helsingfors / Nagu
fiafotograf@gmail.com

Lina Winqvist
Innehållschef 
Helsingfors

lina@projektfredrika.fi

Tobias Jern
Programutveckling 

Helsingfors
tobiasjern24@gmail.com

Daniela Holm
Layout 

Helsingfors
danielaholmhej@gmail.com

Michael Rießler
Tysk ambassadör

Helsingfors
m.riessler@gmail.com
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FREDRIKA I PRESSEN OCH VIMLET

Julfest 10.12.2019

Ovan Pär Stenbäck; Henrik Meinander, Henry Wik-
lund; TV-nytt  23.10.2019
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På Wikipedia

sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Projekt_Fredrika

Utanför Wikipedia

twitter.com/projektfredrika
instagram.com/projektfredrika
facebook.com/projektfredrika

FO-KOD: 3082023-7

FI32 4055 0016 9925 35
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