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Abstract: The aim of this thesis is to study social tagging in an OPAC by
looking at the tags of Ann Arbor District Library’s catalogue. In
this thesis I analyse the possibilities of social tagging. The main
questions to be answered are what is the distribution of tags in
different categories, what are the differences between fiction and
non-fiction and how do the social tags differ from the terms of the
professional indexing practice. Studying 500 tags I find that
subject matter was the most frequent category for tags assigned to
fiction and non-fiction. The tags assigned to fiction were more
multi-dimensional than the tags assigned to non-fiction. The tag
categories experience and task, which are unique to the social
tagging practice, were not used frequently. I suggested that they
still had potential to be of interest to users with common interest
and taste. The study shows that the users did not, to any higher
extent, use the terms of the catalogue. The tags were in general less
specific than the professional terms. In the thesis I use
communication theory to analyse the social tagging practice and
two different terminologies. I find that the social tagging practice
has the potential of being a complement to the professional
indexing, allowing users to use more associations and their own
terms. I find that the manga and anime community used their own
terms that in many ways were different from the professional
terms.
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1 Inledning

Bibliotekens roll som huvudsaklig informationsförsörjare i samhället ställs ofta i
relation till modern informations- och kommunikationsteknik (IKT). IKT anses kunna
öka möjligheterna för biblioteken att få en mer betydande roll som informations-
experter, men IKT upplevs även som ett hot som konkurrerar ut biblioteken med
moderna Internettjänster som Google och Amazon. Hotet från IKT har gett upphov till
olika förslag på förändring för att biblioteken ska utvecklas och möta användarnas nya
behov.

De virtuella bibliotekens och enligt somliga det fysiska bibliotekets framtidshopp har
sedan ett par år benämnts bibliotek 2.0. Vad begreppet innebär är under diskussion inom
biblioteksvärlden. Bibliotek 2.0 har sina rötter i begreppet webb 2.0 och de båda
begreppen beskrivs verka för ökad kommunikation och genomsyras av en tanke där
användaren sätts i centrum. Intentionerna är att skapa tjänster som är enkla att använda,
som utgår från användarnas egna behov och låter användarna delta i
kunskapsproduktionen snarare än att vara passiva mottagare.

Webb 2.0 är förknippad med en rad tjänster så som bloggar, wikis, RSS och sociala
taggningspraktiker. Det senare fenomenet benämns populärt folksonomier. På webben
har det sedan ett tag tillbaka funnits folksonomier i form av bland annat sociala bok-
märkesverktyg som exempelvis del.icio.us. Användarna kan där tagga webbsidor med
nyckelord som de sedan kan dela med andra. Inom ramen för bibliotek 2.0 innebär
social taggning att användarna i anslutning till OPAC själva kan indexera verken i
katalogen med sina egna termer. Social taggning i OPAC sker idag på ett fåtal bibliotek.
På testversionen av Stockholms stads stadsbibliotek webbsida1 har det sedan våren 2007
funnits möjlighet för användarna att tagga materialet i bibliotekets samling. I Michigan
har användarna på folkbiblioteket Ann Arbor District Library2 sedan januari 2007
möjlighet att tagga verk i anslutning till OPAC. En vanlig inställning till social taggning
i OPAC är att taggningen anses kunna komplettera den professionella indexeringen
(Fox 2006, Mannes 2006, Spiteri 2006, Speller 2007). Forskningen av taggning i OPAC
är dock begränsad och Edith Speller efterlyser såväl forskning som mer experiment
inom området (2007). Det är min förhoppning att jag med denna studie kan bidra till ett
föga studerat område.

Förutom frågor kring hur en taggad OPAC kan se ut är en given fråga hur man inom
biblioteks- och informationsvetenskap och andra områden ska förhålla sig till detta
fenomen. Med vilka metoder ska man undersöka taggningen? Från vilka perspektiv ska
man studera fenomenet? Är det en demokratisk process eller oorganiserad anarki? I
jämförelse med traditionella indexeringssystem ter sig social taggning som
ostrukturerad. Flera forskare (Mathes 2004, Golder & Huberman 2006, Spiteri 2006,
Merholz 2004) har uppmärksammat bristen på kontroll av termer och hierarkiska
relationer. Andra forskare (Golder & Huberman 2006, Guy & Tonkin 2006, Kipp och
Campbell 2006, Shirky 2005) uppmärksammar fördelarna med denna brist. De menar
att de dynamiska och kommunikativa aspekterna av social taggning kan var en fördel.
Taggning anses då vara en meningskapande process som skapar kommunikativa
möjligheter för användare från olika språkgemenskaper. Användarna kan med andra ord
kommunicera med varandra och resurserna på webben på ett sätt som skapar taggar som
är relevanta och meningsfulla för dem.

De dynamiska och kommunikativa aspekterna av social taggning och webb 2.0 bygger
på en syn på information och kunskap vilken är genererad från sociala och dynamiska

                                                  
1 http://www.biblioteket.se
2http://www.aadl.org



processer. Denna syn bryter mot den traditionella synen på information vilket ses som
ett objekt vilkens betydelse kan förstås objektivt (Tredinnick 2006). Som en konsekvens
av detta traditionella perspektiv inom indexeringsteorin har målet varit att utföra
indexeringen så objektivt och neutralt som möjligt. På senare tid har ett intresse för
kontextbegreppet inom B&I dock ökat menar Tennis. Kontext anser Tennis kan vara av
många typer och innebär allt från en uppgift till sociopolitisk diskurs (2006).
Indexeringsteoretiker som exempelvis Lancaster menar att en användarcentrerad
indexering som tar hänsyn till olika gruppers intressen och behov är viktig (1998). Inom
områden som domänanalys finns intressen för de olika terminologier som domäner
finner relevanta. Det är min mening att social taggning måste förstås som en del av
webb 2.0 där användarorienterade idéer och kommunikativa aspekter är centrala. I
uppsatsen försöker jag därför placera in social taggning som ett led i en
användarcentrerad och kontextorienterad syn på indexering.

De kommunikativa aspekterna av social taggning har också bidragit till att jag funnit det
intressant att använda mig av språkteori för att förstå vilka kommunikativa möjligheter
taggarna skapar. De teorier som jag vänder mig till är relaterade till semiotik och
sociolingvistik. De semiotiskt relaterade teorierna i uppsatsen utgörs dels av Mais
ramverk för hur man kan förstå indexeringsprocessen som en rad tolkningsprocesser där
användarnas erfarenheter är en viktig del (2001). Dels av Raber och Budds analys av
information med hjälp av semiotiska begrepp (2003). Jag använder mig också av
Volosinovs språk teori. För Volosinov är ett ords betydelse något som påverkas av den
sociala situationen och som skapas i mötet mellan talare och läsare. Ett ord menar
Volosinov inte betyder något i sig själv utan besitter bara potential att betyda något i en
social kontext (1974, s.73). Jag ska i denna studie undersöka några av de
kommunikativa möjligheterna som skapas genom den sociala taggningen och som är ett
resultat av kommunikationen mellan användarna och deras interaktion med materialet
och termerna i AADLs katalog.

1.1 Problemformulering

I USA har man sedan början av 1990-talet haft gemensamma riktlinjer för indexering av
fiktionsverk. I Ann Arbor District Library (AADL) har man därför en omfattande sådan
indexering. Fokus i denna uppsats är sålunda inte avsaknaden av indexering av
fiktionsverk. Problemet är att användarna inte alltid delar indexeringssystemets val av
sökingångar eller har kunskap om indexeringspraktiken.

Indexeringen av facklitteratur har i jämförelse med indexeringen av skönlitteratur en
lång bakgrund. I AADLs folksonomi har användarna möjlighet att tagga katalogposter
tillhörande såväl fiktionsverk som faktaverk. Taggningen av fiktionsverk och faktaverk
utvecklas därmed parallellt. Vilket inte har varit fallet med indexeringen av
skönlitteratur som ofta beskyllts för att vara anpassad efter indexeringssystem
utvecklade för att passa faktaverk. I empiriska studier (Pejtersen & Austin 1983,
Andersson & Holst 1996) har det visat sig att användare beskriver skönlitteratur på ett
mångdimensionellt sätt och utifrån ett flertal olika aspekter än vad som traditionellt
benämns som ämnesord. Liknande resultat har framkommit i en empirisk studie (Golder
& Huberman 2006) där taggar från del.icio.us undersöktes. Resultatet visade att social
taggning delvis har andra funktioner än professionell indexering och därför skapar andra
typer av sökord. Av intresse för denna uppsats är därför att se vilka beskrivningar
användarna taggar med och som inte täcks in av den professionella indexeringen. Jag
kallar de olika beskrivningarna och funktionerna för kategorier av taggar.



1.2 Syfte och frågeställningar

Huvudsyftet i uppsatsen har varit att undersöka hur en taggad OPAC kan se ut i
praktiken genom att studera de taggar som användarna skapat i anslutning till AADLs
katalog. Detta för att undersöka några av de kommunikativa möjligheter som uppstår
genom den sociala taggningen och som inte skapas av den professionella indexeringen.
Ett bisyfte i uppsatsen har varit att fördjupa mig i två typer av kontexter genom att
studera den sociala taggningspraktiken och två terminologier. Detta för att undersöka
hur den sociala taggningspraktiken skiljer sig från indexeringspraktiken och hur taggar
från de undersökta kontexterna skiljer sig från termer skapade av den professionella
indexeringen.

För att uppnå detta syfte utgår jag från följande frågeställningar:

• Hur fördelar sig taggarna som användarna tilldelat verken i AADLs katalog
utifrån ett antal kategorier av taggar och finns det någon skillnad mellan
fiktionsverk och faktaverk?

• I vilken utsträckning förekommer taggarna i AADLs katalogposter och vilka
kommunikativa möjligheter har taggarna som inte täcks in av den professionella
indexeringen?

1.3 Ordförklaringar

För att underlätta för läsaren presenteras här ett antal termer som förekommer i
uppsatsen. Ordförklaringarna är inspirerade engelska Wikipedia3

Folksonomi: är en användargenererad taxonomi som används för att kategoriserar och
återvinna resurser på webben. I uppsatsen använder jag ordet synonymt med social
taggningsspraktik.

Social taggning: är en process där användare tilldelar resurser på webben metadata i
form av nyckelord. Social taggning sker i en social miljö. I uppsatsen använder jag
ordet synonymt med taggning. Social taggning är en översättning av den engelska
termen social tagging.

Taggar: är metadata i form av nyckelord eller termer som tilldelats en resurs på
webben. I Sverige så används ibland termen etiketter istället för taggar. Jag har dock
valt att översätta det engelska ordet tags. Taggar behöver inte vara sociala utan kan även
vara privata i betydelsen att ingen annan har tillgång till dem. I den här uppsatsen
intresserar jag mig dock enbart för taggar som skapas i en social miljö.

Taggmoln: är en förteckning över taggar på en webbsida. Oftast visas taggarna
alfabetiskt och viktat. Det vill säg att ju mer en tagg har använts desto större typsnitt har
den.

Wiki: är en öppen webbplats där användarna själva kan redigera sidorna.

Wikipedia: är en online encyklopedi där alla kan ändra innehållet på webbsidorna.

                                                  
3 http://en.wikipedia.org/wiki



1.4 Disposition

I kapitel 2 ges en överblick över webb 2.0 och bibliotek 2.0. I kapitlet beskrivs även
några av de åsikter som uttryckts kring social taggning och dess möjligheter i ett
bibliotekssammanhang.

I kapitel 3 beskrivs relaterad forskningen som är av intresse för uppsatsens ämne.
Framförallt har jag funnit det relevant att beskriva empiriska studier av taggning.

I kapitel 4 beskrivs de teoretiska begrepp och utgångspunkter som används i den
kvalitativa analysen. Teorierna ger även ett perspektiv med vilket jag för håller mig till
materialet.

I kapitel 5 ges en bild av teorier och forskning inom området ämnesrepresentation som
jag finner är relevanta för uppsatsen och som jag knyter an till i diskussionen. I kapitlet
ges en kort beskrivning av indexering av fiktionsverk samt en beskrivning av forskning
kring hur användare beskriver skönlitteratur. Här presenteras även domäninriktade
förslag till indexering av skönlitteratur. Forskningen av användarnas beskrivningar och
de domäninriktade förslagen ligger till grund för utformningen av kodschemat.

I kapitel 6 motiverar jag mitt metodval. Jag redogör också för datainsamling, analys och
kodning.

I kapitel 7 presenteras resultatet från den empiriska undersökningen. Materialet
analyseras med teorier presenterade i kapitel 4.

I kapitel 8 redovisas slutsatserna i relation till frågeställningarna. Resultatet diskuteras i
relation till tidigare forskning. Här presenteras också förslag till fortsatt forskning av
social taggning i ett bibliotekssammanhang.

I kapitel 9 sammanfattas uppsatsens teoretiska utgångspunkter, problem, syfte,
frågeställningar, metod, resultat och slutsatser.



2 Webb 2.0

2.1 Introduktion till webb 2.0

Webb 2.0 är ett begrepp som är under diskussion inte minst på olika bloggar. De
begrepp och definitioner som presenteras här bygger dock i huvudsak på ett antal
artiklar i ämnet. Webb 2.0 har såväl entusiastiska anhängare som mer skeptiska
avståndstagare.

Tim O'Reilly beskrivs av Luke Tredinnick som en av grundarna av begreppet.
Tredinnick menar dock att begreppet inte är nytt utan har funnits några år inom
webbvärlden som ett ord för att beskriva uppgraderingen av mjukvaruprogram på
webben. Tredinnick menar att webb 2.0 ändå har viktiga kunskaper om information
sedd som en process (2006, s.163).

Centralt i webb 2.0 är användarna själva och deras kollektivt genererade kunskap och
användande av webben. Jack M. Maness beskriver webb 2.0 som en webb vilken är
inriktad mot användarna och som framförallt främjar kommunikation och interaktion
framför textpublikation (2006). I begreppet är tjänster som wikis, bloggar, RSS, social
taggning och samlande av användargenererat innehåll centralt. Nedan ska jag kortfattat
gå igenom några av de begrepp och termer som förknippas med webb 2.0. Framförallt
ska jag fokusera på de mer användarrelaterade egenskaperna och inte fördjupa mig i
teknologiska aspekter.

 2.2 Centrala aspekter i webb 2.0

2.2.1 Enkla att använda och kombinera
Webb 2.0 tjänster är enkla att använda. Det är lätt att få tillgång till tjänsterna, oftast
behöver användarna inte installera programmen på den egna datorn (O’Reilly 2005).
Miller anser att användare utan större ansträngningar eller kunskap kan föra samman
olika tjänster och blanda dem för att skapa nya egna tjänster. Den här kombinationen av
olika typer av tjänster kallas mash-ups (2005a). Maness menar att bibliotek 2.0 är en
mash-up som av bloggar, wikis, sociala nätverk med mera. Bibliotek 2.0 är också en
mash-up av traditionella bibliotekstjänster och nya webb 2.0 tjänster (2006).

2.2.2 Användarcentrerad
I stället för att användarna anpassas till utvecklarnas och företagens system så utgår
webbresurserna från användarnas behov (Miller 2005b). O’Reilly anser att användarna
har en större och mer direkt betydelse i utvecklingen av webbtjänster. Istället för att
släppa en nästan färdig betaversion av programvaran så utvecklas webbtjänsten under
tiden som användarna nyttjar webbtjänsten. O’Reilly kallar denna process ständig
betaversion. Detta kan gå till på det sätt att en funktion testas i en del av webbtjänsten
för att se om den används mycket av användarna innan den blir en del av applikationen i
helhet (2005).

2.2.3 Delaktighet och social interaktion
Webb 2.0 beskrivs av Miller som en webb som stödjer tvåvägskommunikation och
delaktighet. I stället för ett ensidigt förhållande till webben där användarna endast tar
emot information är de med och skapar information (2005b). Ju fler som nyttjar de här
användargenererade programmen desto bättre värde skapar de åt användarna. O’Reilly
kallar det här för fenomenet för architeture of participation (2005).



En del av den ökade kommunikationen på webben bidrar de olika sociala nätverken
med. Med de sociala nätverksteknologierna kan användarna exempelvis dela
information om sig själva och sina intressen, exempel på sociala nätverk är MySpace.
Med nätverk som den sociala bokmärkestjänsten del.icio.us kan användare skapa taggar
och dela webbresurser med varandra (Mannes 2006).

2.2.4 Social kunskapsprocess
I konferensrapporten Anarchy and the organisation: Intranet 2.0 menar Luke
Tredinnick att det innovativa med webb 2.0 inte är dess teknologi. Det innovativa med
webb 2.0 är istället ett skifte från att se information som ett objekt, vars betydelse kan
förstås objektivt, till en förståelse för hur information och kunskap genereras i sociala
processer. Webb 2.0’s kärna är en syn på kunskap och information som ständigt skapas
och återskapas i våra sociala aktiviteter. Webb 2.0 drar nytta av den dynamiska
kunskapsprocessen för att förbättra sin service. Kunskap byggs på av nya texter utan att
kunskapen faktiskt ändras, texter skrivs om. Den stabilitet som information haft i
användandet av tryckt media ersätts enligt Tredinnick av ett ständigt återskapande av
information på textnivå (2006, s.164).

Det bästa exemplet på den här dynamiska förståelsen av information och kunskap är
wikin menar Tredinnick. Kunskap byggs upp och läggs till i användandet av wikin.
Texter ändras och skrivs om och innehållet återspeglar förändringar av händelser men
också olika förståelser av ämnen. Social taggning anser Tredinnick är ytterligare ett
exempel på en dynamisk kunskapsprocess där interaktionen mellan
informationssystemen och användarna bygger upp en dynamisk klassifikationsstruktur
(2006, s.165).

O’Reilly anser också att en viktig del av webb 2.0 är att tjänsterna byggs upp kollektivt
och dynamiskt genom att ta till vara på kommunikations- och
informationsbeteendemönster. Det är därför viktigt att utvecklare av webbtjänster
samlar kollektiv kunskap från användarna som exempelvis social taggning (2005).

2.3 Bibliotek 2.0 och vad det innebär

Som tidigare nämnts är begreppet bibliotek 2.0 under pågående diskussion.
Definitionerna av bibliotek 2.0 i de artiklar jag tagit del av sker inte sällan genom en rad
principer och jag ska här ta upp några av dessa.

2.3.1 Användarcentrerad
En viktig del i bibliotek 2.0 är dess användarcentrerade perspektiv. Michael Habib anser
att en del av de försök som har funnits att definiera bibliotek 2.0 har fokuserat så
mycket på det användarcentrerade perspektivet att det blivit svårt att se något radikalt
nytt med perspektivet. Inom B&I är det användarcentrerade perspektivet inte något helt
nytt och därför anser en del kritiker att bibliotek 2.0 inte heller är det. Det som är nytt
med bibliotek 2.0 är dock att biblioteken låter användarna delta i skapandet av
innehållet menar Habib (2006, s.8). Mannes anser att det användarcentrerade
perspektivet inom bibliotek 2.0 har påverkat användarnas roll i biblioteket. Från att ha
varit passiva mottagare av kunskap förflyttas rollen till att vara aktiva deltagare i
kunskapsproduktionen. I det användarcentrerade perspektivet är skapandet och
mottagandet av innehållet är dynamiskt. Rollen mellan bibliotekarier och användare är
inte heller tydlig i bibliotek 2.0 (2006). Miller poängterar också delaktighet för både
personal och användare. De tjänster som förknippas med delaktighetsaspekten i webb
2.0 benämns ofta som read/write. Tjänsterna som nämns är bloggar, wikis, RSS och
användarrecensioner (2005a, s.11). Såväl Mannes (2006) som Habib (2006, s.9) anser
att det framförallt är de användarcentrerade webbtjänsterna som är centrala i bibliotek
2.0. De vänder sig från åsikter där bibliotek 2.0 inkluderar andra typer av
bibliotekstjänster.



2.3.3 Närvaro, samarbete och förändring
Biblioteket ska vara närvarande och finnas tillgängligt var man än behöver det. Till
exempel kan biblioteket finnas tillgängligt på en e-handelsida som Amazon där
biblioteket kan erbjuda användarna att låna boken. Biblioteken ska också kunna erbjuda
användarna att köpa boken om den inte finns tillgänglig att låna (Miller 2005a, s.9).

Bibliotek 2.0 innebär också att biblioteken samarbetar med olika partners för att öka
tillgängligheten av information. Ett exempel är en global katalog med olika lokala och
regionala gränssnitt (Miller 2005a, s.10).

Att bibliotek 2.0 innebär en medvetenhet om att biblioteken måste förändas är något
som såväl Miller (2005) som Mannes (2006) tar upp i sina artiklar. Miller menar att en
av anledningarna till att biblioteket behöver ändras är att användarna har vant sig vid de
möjligheter som Internet erbjuder. De har därför högre förväntningar på IT-tjänster.
Dessutom är webb 2.0 tjänsterna gratis och kan användas utan att behöva installera
program på den egna datorn (2005a, s.5).

2.4 Social taggning

Mycket av den litteratur som har skrivits om taggning består av mer eller mindre
välgrundade åsikter. I detta avsnitt ska jag ta upp några av de för- och nackdelar som
förknippas med taggning. I huvudsak ska fokus ligga på taggningens kommunikativa
möjligheter. Empirisk forskning av taggning tas upp i kapitel 3.

2.4.1 För- och nackdelar med taggning
Oftast jämförs taggning med traditionell klassifikation och taxonomier. Taggning kallas
därför även för folksonomier (kombination av folk och taxonomier), etnoklassifikation,
social klassifikation och folk klassifikation. En uppenbar skillnad mellan taggning och
professionell indexering är att taggning inte är hierarkisk. Den här skillnaden
uppmärksammas av såväl Mathes (2004) som Tony Hammond, Timo Hannay, Ben
Lund och Joanna Scott (2005) de menar att taggning inte är en hierarkisk ”top-down”
praktik utan en platt ”bottom-up”praktik.

Flera författare däribland Mathes (2004), Golder och Huberman (2006, s.12), Spiteri
(2006, s.85) och Merholz (2004) anser att det i en folksonomi inte finns någon kontroll
av akronymer, synonymer, homonymer eller olika singular-pluralformer av termer,
vilket de finner problematiskt. Clay Shirky finner dock att bristen på vokabulärkontroll i
folksonomierna är en fördel. Som exempel tar författaren upp människor som använder
termerna ”film”,”movie” eller ”cinema”. Trots att termerna kan anses vara synonymer
behöver de olika individerna inte vara intresserade av samma sorts film. Samma sak
gäller för termerna ”queer politics” och ”homosexual agenda”, de behöver heller inte
referera till samma begrepp (Shirky 2005).

Denna fördel uppmärksammas även av Marieke Guy och Emma Tonkin. Författarna
menar att en del av kritiken som finns av taggarna anser att de är tvetydiga och oprecisa.
Flera kritiker menar Guy och Tonkin anser att man bör ”städa upp” bland
folksonomierna. Guy och Tonkin menar att detta bör ske med viss försiktighet. En av
anledningarna till deras åsikt har sin grund i det som författarna anser är en av de största
skillnaderna mellan folksonomier och den vetenskapliga taxonomin. Denna skillnad
består i att den vetenskapliga taxonomin präglas av opersonlighet medan den sociala
taggningspraktiken i stället präglas av kontext och domän. I Internetsammanhang pratar
man enligt författarna istället för domän och kontext ofta om språkgemenskaper vilket
är grupper av människor som använder sig av en viss vokabulär och jargong. Ifall man
”städar upp” folksonomier för att få stabila och väldefinierad taxonomier riskerar man



att ta bort dialekter som är relevanta för användargrupper. Guy och Tonkin gör en
parallell med försök att standardisera det engelska språket, vilket de anser vara om än
välmenta så misslyckade försök. I slutsatsen frågar sig Guy och Tonkin: ”do we really
want a world where everyone speaks a collaboratively defined analogue to the Queen's
English?” (2006).

Golder och Huberman anser att de kommunikativa aspekterna av taggning även kan
vara problematiska. Detta är speciellt fallet med polysemiska ord och
basnivåvariationer. Polysemiska ord som exempelvis fönster kan referera till en mängd
olika begrepp. De polysemiska orden anser Golder och Huberman är snarlika
homonymer men är mer problematiska i ett taggningssammanhang. Detta eftersom
polysemiska ord inte kan tas bort genom att lägga till flera ord i en sökning.
Basnivåvariationer anser Golder och Huberman är en av de grunder som vi använder för
att skapa mening och kategorisera vår omvärld med. Golder och Huberman förklarar
basnivå som de olika grader av specificitet och generalitet som relaterade termer kan
uttrycka om relaterade begrepp. Beroende på de erfarenheter vi har om fenomenet
varierar den specificitet som vi finner är en basnivå. I folksonomier anser Golder och
Huberman att det kan uppstå konflikter kring vad som är en basnivå. Exempelvis
kanske somliga tycker att ett bokmärke som är taggat javascript är för specifikt medan
andra tycker att programmering är för generellt. Meningsskapandet kring folksonomier
är enligt Golder och Huberman till stor del kollektivt. Detta kan leda till konflikter
mellan olika aktörer, men det kollektiva meningsskapandet kan också skapa möjligheter
där man kan lära sig av varandra (2006, s.200f).

Elaine Peterson ser nackdelarna med folksonomier som ett filosofiskt problem.
Taggning anser Peterson bygger på en filosofisk relativism, där användarnas
individuella åsikter och tolkningar innebär att databaserna kommer bli inkonsekventa.
Peterson menar att ett problem med relativism är att alla individers tolkningar blir lika
värdefulla eftersom en terms betydelse, i relativismen, måste förstås i relation till
individens uppfattning. I förhållande till författarens intentioner menar Peterson att
andra individers tolkningar dock kan anses vara felaktiga. På grund av de problem som
är förknippade med relativism anser Peterson att det traditionella
klassifikationssystemet kommer ge bättre resultat för informationssökare (2006).

Såväl Hammond et al. (2005) som Merholz (2004), Spiteri (2006) och Mathes (2004)
anser att en fördel med foksonomier är att de är mer flexibla än kontrollerade vokabulär
och att de därför snabbt kan ta till sig nya termer. Enligt Mathes så är innehållet på
webben på grund av dess storlek kostsamt att organisera med hjälp av professionell
indexering. Ett beprövat och mindre kostsamt alternativ till professionell indexering är
metadata skapade av författare, såsom exempelvis Dublin Core Metadata Initiative.
Användargenererad taggning av webbresurser är ytterligare ett mindre kostsamt
alternativ vilket dessutom, tillskillnad från de två övriga alternativen, inkluderar de
eventuella användarna av informationen i indexeringsprocessen (Mathes, 2004).
En annan fördel med taggning anser Mathes är att de lämpar sig väldigt bra till
browsing och serendipity (2004).

2.4.2 Taggar i ett bibliotekssammanhang
Robert Fox (2006), Mannes (2005), Spiteri (2006, s.85) och Edith Speller (2007) anser
att taggar kan ha en stor relevans i ett bibliotekssammanhang. De anser också att en
introduktion av taggar i ett bibliotekssammanhang ska ske på ett sätt som kompletterar
den professionella indexeringen. Fox ser möjligheter för biblioteksanvändare i ett större
perspektiv och menar att de kan hjälpa användarna att organisera det växande digitala
materialet i stort (2006). Speller menar att en intressant möjlighet med taggning är en
integrering i OPAC. I detta område efterlyser Speller såväl forskning som experiment
(2007). Mannes ser taggning som ett led i bibliotek 2.0 där användarna kan tagga
materialet i bibliotekskatalogen. Vid sökning kan användaren välja mellan att söka med
hjälp av taggar eller med hjälp av professionella ämnesord. Mannes uttrycker i mycket



entusiastiska ordalag att en taggad katalog är biblioteksvetenskap när den är som bäst
(2005).

Spiteri diskuterar i sin artikel The use of folksonomies in public library catalogues några
av de möjligheter som finns med taggning i ett bibliotekssammanhang. Spiteri anser att
folksonomier i ett bibliotekssammanhang kan vara till hjälp för användarna eftersom det
är ett sätt att organisera intressant material. En andra möjlighet med folksonomier är att
de kan komplettera den kontrollerade vokabulären i katalogen. Flera av de ämnesord
som exempelvis LCSH har kan upplevas som mindre intuitiva. Som exempel tar Spiteri
ämnesordet cookery. Istället anser Spiteri att cooking upplevs mer naturligt för
användarna (2006, s.76). Det samma gäller för ämnesordet Animation
(Cinematography) Japan. Spiteri menar att det är troligare att användarna istället
använder det vanliga uttrycket animé (2006, s.85). I min studie av taggarna i AADLs
katalog visar det sig också vara populärt att använda animé och cooking som taggar. En
tredje möjlighet med folksonomier i ett bibliotekssammanhang som Spiteri tar upp är att
de kan skapa communities för människor med gemensamma intressen. De kan sedan
använda de sociala taggarna för att utbyta information med varandra (2006, s.76f).



3 Relaterad forskning

Jag ska i denna översikt rikta in mig på framförallt empirisk forskning av taggning som
jag finner är relevant för min studie. Den empiriska forskningen som har gjorts kring
taggning består till stor del av olika statistiska analyser där frekvensen och fördelningen
av taggar har studerats.

I en studie utförd av Hammond et al. undersöktes nio social bokmärkesverktyg.
Forskarna fann att användarna taggade av rent egoistiska skäl eller för att underlätta för
andra att hitta material. Taggning utfördes också för att organisera sitt eget, men även
för att organisera andras material. Vilken typ av taggning som är lämplig är beroende
vad och inom vilket sammanhang taggningen görs. Taggningen i de flesta sociala
bokmärkesverktyg skedde oftast för att organisera andras material för sitt eget syfte.
Taggning är trots det oftast offentlig och användarna kan bygga upp sociala nätverk
(Hammond et al. 2005). Inom bibliotek sker taggning av andras material men med
möjlighet att organisera för sitt eget syfte men också för att underlätta för andra att
återvinna materialet. Två syften vilket som sagt i praktiken inte utesluter varandra.

Golder och Huberman undersökte taggar från del.icio.us och fann att det efter ett relativt
litet antal taggar uppkom en konsensus kring hur URLerna beskrevs. Denna konsensus
fann forskarna gjorde att de individuellt skapade taggarna blir användbara för en större
allmänhet. Stabiliteten förklarar forskarna med att användarna gärna väljer att använda
de taggar som andra användare redan använt på en URL. En annan förklaring till
stabiliteten menar författarna är att användare har lika uppfattningar om vad en
webbresurs handlar om (2006, s.205f).

I sin studie fann Golder och Huberman sju olika kategorier av taggar vilka fyller olika
funktioner för att beskriva taggade bokmärken. Dessa funktioner är:

1. Identifiera vad eller vem bokmärket handlar om
2. Identifiera vad bokmärket var för någon sak. Exempelvis blogg.
3. Identifiera vem som ägde eller skapat innehållet i bokmärket.
4. Förfina kategorier. De taggarna förekom ofta tillsammans med andra taggar.
5. Identifiera kvaliteter och karaktäristiska som uttrycker personliga värderingar

kring objektet.
6. Referera till taggaren. Exempelvis mystuff.
7. Organisera material kring en uppgift. Exempelvis toread.

De tre första taggarna menar Golder och Huberman skiljer sig från de övriga. Dessa är i
högre utsträckning än de övriga taggarna mer användbara för flera personer än taggaren
själv. De tre första taggkategorierna kan trots allt vara problematiska menar forskarna
eftersom material handlar om olika saker för olika grupper och individer. De tre sista
taggarna anser Golder och Huberman är relevanta bara för taggaren själv (2006, s.203f).

I en studie av Margaret Kipp och Grant Campbell undersökte forskarna data hämtade
från del.icio.us. Forskarna frågade sig ifall användarna kan skapa användbara
sökingångar trots att de inte är utbildade indexerare. I sin studie använde sig Kipp och
Campbell av en bibliometrisk teknik, co-word analysis, samt frekvensdata för att se
vilka mönster som uppkommer i taggningspraktikerna och hur de liknar den
professionella indexeringen (2006).

I studien fann Kipp och Campbell, i likhet med Golder och Huberman, att taggningen
följer samma mönster av konsensus runt vad en webbsida är om och därmed också det
konsistensmönster som förväntas av professionella indexeringssystem (2006). De
termer som användes mer frekvent placerades inte alltid nära varandra. Kipp och
Campell tolkade detta mönster som att användarna använder sig av både allmänna och



mer individuella idéer om ämnet och användbarhet. Synonymer och akronymer
tenderade att inte bilda kluster. Istället bildade de kluster tillsammans med andra
relaterade termer. Författarna tolkade detta fenomen som att olika användargrupper
hade olika uppfattningar om vilka termer som bör användas tillsammans (2006).

Kipp och Campbell fann liksom Golder och Huberman att användarna förutom
traditionella termer använde sig av taggar som markant skilde sig från konventionella
ämnesord. Sådana taggar var toread och cool. De här taggarna skiljer sig från
traditionell indexering på flera sätt menar forskarna eftersom de uttrycker en reaktion på
verket och de är kopplade till tid, intresse och uppgift. De här taggarna skulle inte kunna
fungera i en tesaurus menar Kipp och Campbell eftersom en tagg som toread är relevant
enbart under en kort tid. Till slut kommer taggaren att ha läst boken eller så kommer
han eller hon inte att läsa boken. I vilket fall så blir taggen otidsenlig. De
okonventionella taggarna är trots det intressanta menar Kipp och Campbell eftersom de
uttrycker kortsiktiga behov och på så sätt tillför en ny temporär dimension till
indexering (2006).

I en studie utförd av Tennis jämfördes social taggning med professionell indexering.
Studien utfördes med hjälp av en ramverksanalys som jämför de båda indexerings-
praktikernas processer, strukturer och diskurser. Studien är inte empirisk. Tennis fann
att de olika indexeringsprocesserna skiljer sig åt genom att social taggning uppfyller
delvis andra funktioner än indexering. De karaktäristiska som den sociala taggningen
har är: uppgiftshantering, visa relation till taggaren själv, visa vem som äger resursen,
visa ämne, visa genre, visa plats i grupp med hjälp av nummer samt värdera materialet.
Syftet med taggning är att organisera resurser och dela dem med andra. Taggningens
användare är både taggarna själva och andra. Taggaren har ett personligt förhållande till
materialet. Den professionella indexeringen har i stället som avsikt att skapa
sökingångar och föra samman material inom exempelvis samma ämne eller titel.
Indexeraren har ett professionellt förhållande till materialet och skapar sökingångar till
kataloganvändare och inte till sig själva (Tennis 2006, s.7f).

Tennis fann även skillnader i indexeringsstrukturerna hos taggning och indexering.
Indexeringen var framförallt styrd av olika former av regler och kontroller. Indexering
strävar efter precision medan taggning strävar efter hantering (Tennis 2006, s.9f).

För att studera de diskursiva skillnaderna som Tennis fann mellan de två praktikerna
använde sig Tennis av Ron Days diskursanalys av knowledge managment och kritik av
fordism. Tennis fann att taggningen var en post-fordistisk, personlig och
meningsskapande praktik medan indexeringen var fordistisk, institutionaliserad och
rutinmässig. Taggningens diskurs är tillskillnad från indexeringen inte heller totalitär i
sin representation utan taggning sker genom individuell representation utan påverkan av
någon annans auktoritet (2006, s.9-12). Tennis anser att den sociala taggning belyser
många av de problem och otillräckligheter som Tennis finner att indexeringen har.
Dessa otillräckligheter menar Tennis bland annat består av att indexeringen inte följer
med tiden utan är kvar i en modernistisk tanke om att indexering kan ske universellt
utan hänsyn till kontext (2006, s.13).



4 Teoretiska utgångspunkter

Det som kännetecknar den sociala taggningen är att den är dynamisk och bygger på en
syn på information och kunskap som är genererad från sociala och dynamiska processer.
Jag har därför funnit det relevant att använda mig av kontextorienterade teorier. De
teorier som tas upp är domänanalys och teorier relaterade till semiotik och
sociolingvistik. Teorierna har det gemensamt att de anser att individer ingår i olika
kontexter vilket påverkar deras tolkningar, språk och kunskap.

4.1 Semiotik, information och indexering

I detta avsnitt ska jag ta upp två teorier som båda knyter an till semiotiken. Jens-Erik
Mai (2001) och Douglas Raber och John M Budd (2003) använder sig av semiotik för
att analysera indexeringsprocessen respektive begreppet information. Inom
informationsvetenskapen har det funnits andra ansatser att förklara informations-
vetenskapliga begrepp med hjälp av semiotiska teorier. Mai nämner Brier, Buckland
och Blair som några av de som har använt sig av eller diskuterat semiotiken i sina verk.
Speciellt relevant finner Mai Blairs bok, Language and representation in information
retrieval. I boken använder sig Blair av Wittgensteins pragmatiska språkteori. Enligt
Mai argumenterar Blair för att teorier om indexering måste inkludera teorier om språk
och meningsskapande (Mai 2001, s.592-595).

Mai (2001) och Raber och Budd (2003) utgår från delvis två olika semiotiska skolor.
Mai (2001) utgår från filosofen C.S. Peirce. Raber och Budd (2003) finner lingvistikern
Ferdinand Saussures semiotiska begreppsapparat relevant. Kortfattat intresserar sig
semiotiken för studiet av tecknet. Kommunikation för semiotiken är meninggsskapande.
Betydelse skapas i samspelet mellan text4, läsare och objektet. Betydelse är inte en
statisk process utan är en dynamisk process som skiftar med den historiska och
kulturella kontexten som texten, läsaren och objektet befinner sig i. Saussure intresserar
sig framförallt av tecken i form av ord och hur de skapar mening medan Peirce modell
öppnar upp möjligheten för att se tecknet generellt inte bara som ord (Fiske 1997, s.61-
66).

Semiotiken utvecklades av Barthes vars bidrag till semiotiken var att utveckla tecknet
till att se alla kulturella objekt som tecken. Barthes, såsom Fiske tolkar honom, menar
att tecken representerar på två olika ordningar. Den första ordningen är på en denotativ
nivå där konceptet får en faktisk betydelse. Den andra ordningen innefattar en
konnotativ nivå och en mytisk nivå. På den konnotativa nivån får konceptet en kulturell,
associativ och social betydelse och på den mytiska nivån får meddelandet en ideologisk
karaktär. Mytens funktion är framförallt att få dominerande värderingar att framstå som
naturliga och inte socialt konstruerade (Barthes se Fiske 1997, s.117). Begreppen
konnotation och denotation är viktiga kommunikationsteoretiska begrepp och jag
återkommer till dem senare i analysen.

4.1.1 Mais semiotiska ramverk för indexeringsprocessen
Mai anser att de försök som funnits att förklara indexeringsprocessen är problematiska
eftersom de bortser från indexeringens tolkande karaktär. Indexeringen kan inte förstås
som en neutral och objektiv aktivitet menar Mai utan indexering är framförallt en
tolkande process. Mais syfte är att med hjälpa av Peirce teorietiska begrepp skapa ett
ramverk för hur man kan förstå indexeringsprocessen som en rad tolkningsprocesser
(2001, s.591).

                                                  
4 Fiske har ett utvidgat textbegrepp som inkluderar alla kulturella objekt, inte enbart språklig
text. Detta textbegrepp skiljer från användningen av begreppet i övrigt i uppsatsen.



Ett av Peirce teoretiska begrepp som Mai använder sig av är oändlig semiosis. Enligt
Mais tolkning av Peirce bygger oändlig semiosis på idén om semiosis. Semiosis är en
aktiv meningsskapande process mellan Peirce tre teckenkategorier: interpretant, objekt
och representantment. Representamen eller vad som ofta kallas tecken är det som
representerar objektet. Objektet är inte något objekt i meningen att den existerar utanför
tecknet. Objektet är snarare att ses som en persons erfarenhet av något. När en
användare tolkare ett tecken kopplar användaren samman det som hon ser av tecknet
och den erfarenhet hon har av tecknet. En mental föreställning skapas vilket är
betydelsen av tecknet, kallad interpretant. Oändlig semios innebär att ett tolkande av ett
tecken ger upphov till ett nytt tecken vilken i sin tur ger upphov till ett annat tecken och
så vidare. En förståelse av något är därmed alltid baserat på förståelse av något annat
(Mai 2001, s.596-598).

Mais ramverk omfattar en koppling av de fyra olika tecknen i indexeringsprocessen till
Peirce olika teckenkategorier. Jag ska här dock ge en förenklad variant av Mais ramverk
och fokusera på ramverkets kopplingar till oändlig semiosis. Enligt Mai börjar
indexeringsprocessen med en tolkning av dokumentet vilket i sin tur är skapat i någon
form av diskursgemenskap. De olika stegen i indexeringsprocessen sker sedan som en
rad tolkningar där tolkarens kulturella och samhälliga kontext påverkar valet av
ämnesord.  Mai menar att indexeringsprocessen inbegriper tre tolkningsprocesser vilket
ger upphov till olika tecken. De tre processerna är:

1. Dokumentanalys
2. Ämnesbeskrivning
3. Ämnesanalys

De fyra tecknen är:

1. dokument
2. ämne, den mentala och oorganiserade bilden av ämnet
3. beskrivning av ämne, den organiserade och någorlunda formulerade

beskrivningen av ämnet
4. den färdiga ämnesingången

Relationen mellan tolkningsstegen och tecknen ser ut enligt följande:

Dokument-dokumentanalys-ämne-ämnesbeskrivning-beskrivning av ämne-
ämnesanalys-ämnesingång (2001, s.604).

Dokumentanalysen och dess produkt ämnet: I det första steget utgår analysen från
dokumentet som tolkas i dokumentanalysen. Dokumentet utgör tecken i indexerarens
tolkning och de erfarenheter och associationer som användaren har om dokumentet
utgör dess objekt (Mai 2001, s.607). De associationer som dokumentet ger upphov till
beskriver Mai dels skapas direkt av dokumentet dels externt från användarens erfarenhet
av exempelvis andra dokument, men även andra associationer som att dokumentet kan
vara användbart för indexerarens bror. Mai anser att även om det är möjligt att ett
dokument kan ge upphov till en oändlig mängd olika associationer så är det i troligt att
den sociala praktiken kontrollerar vilka tolkningar som är användbara och accepterade.
Som exempel på social praktiker tar Mai upp användargrupper, domäner och företag
(2001, s.614f).

Ämnesbeskrivningsprocessen och dess produkt ämnesbeskrivningen: Tecken i
ämnesbeskrivningsprocessen är ämnet som uppkom i förgående tolkning. Ämne snarare
än dokumentet fungerar här som tecken vilken tolkas av indexeraren i
ämnesbeskrivningsprocessen. Det tecken som kommer fram av tolkningen är den mer
formulerade ämnesbeskrivningen. Mai beskriver den här mer fokuserade delen av
indexeringssprocessen som ett urval av den mängd associationer som ämnescollaget
bestod. Ämnesbeskrivningen består av de ord som indexeraren finner relevant att



representera i indexeringsspråket till skillnad från ämnescollaget som bestod av allt de
som indexeraren kunde komma att tänka på (2001, s.608).

Ämnesanalys och dess produkt ämnesingången: Tecken i ämnesanalysen är
ämnesbeskrivningen. Objektet i detta fall är de erfarenheter som indexeraren har om
ämnesbeskrivningen. Mai beskriver processen som en översättning från indexerarens
språk till indexeringsspråket. Ämnesingången består av två språk, indexerarens och
indexeringssystemet. De erfarenheter som indexeraren har om ämnesbeskrivningen
kommer troligen att påverkas av indexerarens kunskap om vilka indexeringstermer som
finns i vokabulären (Mai 2001, 609f).

4.1.2 Information, synkroniska och diakroniska språkaspekter
Språket har både en synkronisk och diakronisk aspekt vilket Raber och Budd
uppmärksammar i sin artikel Information as sign: semiotics and information science.
Raber och Budd kopplar information, informationsbehov och relevans till Saussures
semiotik och hans begreppsapparat. Saussures tecken bestod av en betecknare och ett
betecknade. Betecknaren är ljud eller en bild och det betecknade är idén eller det
mentala begreppet. Kopplingen mellan exempelvis ljudbilden ”t-r-ä-d” och den mentala
bilden av ett träd är godtyckligt och bygger på kulturella överenskommelser. Raber och
Budd ser tydliga likheter mellan tecken och information, mellan text och betecknare och
mellan betecknande och innehåll. Precis som koppling mellan betecknare och
betecknade är godtycklig är kopplingen mellan text och innehåll godtycklig.
Kopplingen upplevs dock som naturlig på grund av att språket är relativt stabilt. På
liknande vis ändras betydelse av en texts innehåll. En text som betydde något vid ett
tillfälle kan vid ett annat tillfälle komma att betyda något helt annat. Det innebär enligt
Raber och Budd att indexeringsspråk hela tiden måste ändras allt eftersom tiden går.
Förändringen sker dock så pass långsamt att det går att kontrollera såväl språk som
information (2003, s.509-513).

Till Saussures teori hör också att han skiljer på språket som system, langue och den
verbala användningen av språket, parole. Saussures intresse låg i språket som system,
det synkroniska språket. Parole är enligt Saussure främst en individuell akt och det enda
lingvistiska elementet i yttrandet är dess termer hämtade från det gemensamma
språksystemet allt annat är slumpmässigt och ytterst individuellt5 (Raber & Budd 2003,
s.510). Enligt Raber och Budd är den relativa stabiliteten som existerar mellan en text
och innehåll samt betecknare och betecknande kopplat till den synkroniska delen av
språket. Raber och Budd menar att text motsvarar den synkroniska aspekten av
information som gör den hanterbar som, och de refererar till Buckland, information-as-
thing (2003, s.514).

Innehållet är informationens diakroniska aspekt vilket är föränderligt menar Raber och
Budd. Eftersom det finns en stabilitet i förhållandet mellan betecknande och betecknare
kommer en bok som använder vissa tecken för att prata om djur fortfarande att prata om
djur efter några år och inte om möbler menar författarna. Bokens betydelse kommer
dock att förändras över tid på grund av att dess värde förändras. En bok som man läste i
grundskolan kommer förmodligen inte ha samma betydelse som när man läser den i
vuxen ålder hävdar Raber och Budd. Även förhållandet mellan olika texter kan förändra
värdet och betydelsen i texter. Intertextualitet påverkar värdet eftersom andra texter

                                                  
5 Den kritik som riktats till Saussure är hans intresse för det synkroniska språket och i hans begränsning
att förstå tecknets mening som bärande av kulturella och sociala värden. Något som inte uppmärksammas
av Raber och Budd men väl av bland andra Volosinov (1974) och Birger Hjørland. Hjørland är kritisk till
intresset för språket som statiskt system vilket han menar förhindrat en utveckling av forskning inom
språk för speciella ändamål. Hjørland förklara bristen med det synkroniska språket som att det ses som ”a
timeless well-defined object in the heterogenous mass of speech acts” (de Beaugrande 1997 se Hjørland
2002, s.444).



tillkommer och sätter innehållet i gamla texter i ett nytt sammanhang. För att förstå ett
dokuments relevans är det den diakroniska aspekten av information som är
betydelsefull. Den synkroniska aspekten av information är däremot relevant för att
kunna kontrollera information (Raber och Budd 2003, s.514).

4.2 Det diakroniska språket

Volsinovs intresse ligger i det diakroniska språket där den sociala och historiska
kontexten är av stor betydelse. Volosinov skiljer sig här från Saussure som intresserar
sig för det synkroniska och abstrakta språksystemet. Volosinov vänder sig från tanken
att yttranden, såsom Saussure menar, skulle vara något enbart personligt och
individuellt utan socialt intresse. Som individer lever vi inte åtskilda utan ingår i olika
sociala sammanhang vilket påverkar våra värderingar och motiv. När någon uttrycker
ett ord är detta ord alltid riktad till någon, till en adressat som Volosinov uttrycker det.
Ett ord eller yttrande tillhör därför inte enbart individen som har yttrat ordet utan tillhör
lika mycket adressaten. Eftersom individen ingår i en social kontext eller social
situation är individens yttrande ytterst ett uttryck av det perspektiv som gemenskapen
har och i vilken individen ingår. På grund av att vi inte är isolerade varelser kan den
sociala kontexten inte ses som något yttre självständigt fenomen utan något som
påverkar betydelsen inifrån (1974, s.70-73). Volosinov uttrycker det såhär: ”The
immediate social situation and the broader social milieu wholly determine – and
determine from within, so to speak – the structure of an utterance” (1974, s.75).

Eftersom både talare och adressat är delaktiga i meningsskapandet förklarar Volosinov
förståelse som en dialogisk process. Betydelse kan därför inte ses som inneboende i ett
ord. Ett ord är istället ett socialt och dynamiskt tecken. Betydelse existerar inte, som
Volosinovs uttrycker det ” in the word or in the soul of the speaker or in the soul of the
listner. Meaning is the effect of the interaction between speaker and listener produced
via the material of a particular sound complex. It is like an electric spark that occurs
only when two different terminals are hooked together” (1974, s.83).

På grund av att Volosinov lägger så stor vikt vid den sociala kontextens påverkan på
betydelse skiljer han mellan två olika typer av betydelse. Dessa benämner Volosinov
tema och mening. Tema är den verkliga betydelsen som ett ord eller ett yttrande har. Ett
uttrycks tema påverkas av all de faktorer som finns i situationen. Ett uttryck kan därför
förstås endast i sin helhet. Denna helhet menar Volosinov består inte bara av de
sammansatta orden utan även av exempelvis betoning, men också av andra icke
språkliga faktorer (1974, s.79).

Återanvändning av tecken är möjligt därför att de innehåller vad Volosinov kallar
mening. Som exempel på att ett tema enbart kan tillhöra en konkret och specifik
situation anger Volosinov uttrycket, ”Vad är klockan?”. Uttrycket har ett nytt tema varje
gång det yttras hävdar Volosinov, men meningen av uttrycket är mer konstant. Mening
och tema är dock inte helt åtskilda. Ett tema måste förstås i relation till den mer konstant
meningen anser Volosinov medan mening endast har möjligheter att betyda något i ett
konkret tema (1974, s.79f).

Språkets förändring över en längre tid är en effekt av att ord förutom mening och tema
alltid uttrycks med ett värde. Precis som mening och tema är värde något som Volsinov
anser alltid finns i ett yttrande. När mening det vill säga ett ords denotativa betydelse
förändras så är det på grund av en omvärdering av ordet hos olika sociala grupper.
Förändringen i språket förklarar Volosinov som en dialektisk process, där nya fenomen
påverkar gamla fenomen och där ny betydelse uppkommer från gammal betydelse.
Processen ser Volosinov som en ständig kamp mellan olika gruppers värderingar. Den
tillsynes konstanta meningen i ett ord är därför bara temporär hävdar Volosinov (1974,
s.85-87).



4.3 Sociala gruppers kunskapsintresse och språk

4.3.1 Domänanalys
I artikeln Domain analysis in information science hävdar Birger Hjørland att ett
teoretiskt perspektiv på B&I måste innebära att man tar hänsyn till olika
diskursgemenskaper. Hjørland föreslår i artikeln ett domänanalytiskt perspektiv som
strävar efter att förstå olika diskursgemenskapers kunskapsintressen och
kommunikationsmönster. Hjørland menar att inom varje kunskapsdomän existerar
specifika kunskaper som utvecklats historiskt inom ämnet. Ett domänanalytiskt
perspektiv kräver att B&I använder sig av ett flertal olika metoder såsom exempelvis
epistemologi, bibliometri, genrestudier, historiska studier och diskursanalys.
Utgångspunkten för ett domänanalytiskt perspektiv är sammanfattningsvis att varje
domän eller diskursgemenskaper har sina specifika termer och strukturerar kunskap på
olika sätt. Domänerna har också olika informationsbehov, använder dokument på olika
sätt, producerar olika dokument och har olika epistemologiska grunder. Det är relevant
för såväl specialistbibliotekarier som allmänbibliotekarier att inte behandla alla domäner
lika. Ett domänanalytiskt perspektiv är en möjlighet för informationsspecialister att ta
till sig olika domäners kunskapsmässiga förutsättningar (2002, s.423-448).

4.3.2 Subspråk
Jag ska i detta avsnitt gå närmare in på vad Hjørland skriver om terminologistudier,
subspråk och språk för speciella ändamål. Definitionen av subspråk hämtar Hjørland
från Hirschman och Shager. Ett subspråk är ett språk som delas och används av
författarna av dokument inom ett ämnesområde. Författarna inom ämnesområden delar
såväl språkbruk som vokabulär (2002, s.443).

Enligt Hjørland är lingvistisk teori en möjlighet inom B&I för att studera termer inom
en domän. Lingvistiken har historiskt visat lite intresse för subspråk. Detta förklarar
Hjørland med att det inom lingvistiken har prioriterats studier om det allmänna och fasta
språksystemet. Teorier som tar hänsyn till den sociala delen av språket, det vill säga
sociolingvistik och diskursanalys har däremot goda förutsättningar att aktualisera
subspråk. Hjørland anser att tecken och betydelse skapas i sociala grupper. Inom de
olika akademiska vetenskaperna finns det en gemensam kunskapsgrund och de olika
vetenskaperna använder sig av specifik terminologi som i olika hög grad skiljer sig från
det vanliga språket. Utvecklingen av terminologin inom en domän menar Hjørland är en
historisk process som påverkas av utvecklingen inom såväl som utanför domänen
(2002, 445-446).

4.3.3 Koder
Ett centralt begrepp för att förstå olika sociala gruppers språk och språkets koppling till
sociala praktiker är kod. Genom att knyta an till kodbegreppet förflyttar vi oss från att
utgå från ett specifikt ämnesområde till att prata om diskursgemenskaper mer generellt.
Men det som hittills sagts om domän är användbart även för att förstå hur andra sociala
grupperingar än akademiska verksamhetssystem fungerar.

Enligt Fiske utgör koderna kommunikationens sociala dimension. Koder utgör grunden
i kulturen och genom att använda koder kan vi förstå och bli delaktiga i vår kultur. En
kultur eller subkulturs medlemmar reglerar och godkänner koderna. En kultur och dess
koder befinner sig sålunda i ett dynamiskt förhållande. Fiske skiljer bland annat mellan
breda och smala koder. Breda koder plockar upp värderingar och åsikter som finns i de
breda samhällsströmmarna (1997, s.90-114). De smala koderna riktar sig enligt Fiske
till en mindre samhällsgrupp. Förståelse av koder grundar sig på gemensamma
intellektuella kunskaper snarare än gemensamma sociala erfarenheter. Smala koder är
socialt åtskiljande och kan användas av exempelvis en vetenskapsman för att visa
medlemskap i en elit eller speciell gemenskap (1997, s.103-107).



5 Ämnesrepresentation
I detta kapitel beskrivs teorier och forskning inom området ämnesrepresentation och
framförallt inom området indexering. Teorierna och forskningen som tas upp är sådana
som jag finner är relevanta för uppsatsen och som jag knyter an till i diskussionen och
använder för att definiera analysens variabler. Som jag nämnde i inledningen så anser
jag att social taggning måste förstås som en del av webb 2.0. Med tanke på hur centralt
det användarorienterade perspektivet är i webb 2.0 har jag därför funnit det användbart
för min studie att placera in social taggning som ett led i en användarcentrerad och
kontextorienterad syn på indexering. En del av detta kapitel syftar till att ge en bild av
användarcentrerade och kontextorienterade indexeringsteorier samt att sätta dessa i
relation till mer traditionella indexeringsteorier.

5.1 Användarcentrerad ämnesordsindexering

Lancaster hävdar att en viktig del i indexeringsprocessen är att ta hänsyn till diverse
användargruppers behov och intresse. Lancaster använder sig av Fidels begrepp
användarcentrerad indexering för att referera till indexeringens anknytning till olika
användargruppers behov och intressen. I en användarcentrerad indexering kan
dokument med andra ord indexeras olika i olika sammanhang.  Användare förutsätts
enligt Lancaster också kunna vara var intresserade av dokumentet för olika ändamål
(1998, s.9).

Lancaster menar att ju mer specialiserat ett område är desto troligare är det att
indexeringen blir mer specifikt inriktad mot gruppens intresse. Det som anses relevant
för en grupp är giltigt endast över en viss tid. Ett exempel som Lancaster tar upp är
tekniska områden vars informationsbehov förändras i och med den tekniska
utvecklingen. Vissa dokument har ett större behov av användarcentrerade indexering
som exempel tar Lancaster upp bilder och refererar till Brown et al. som föreslår en
demokratisk indexering där användarna av bilder själva tilldelar termer (Lancaster 1998,
s.8-10). Lancaster tar inte upp fenomenet social taggning, men den här typen av
demokratisk indexering är nära relaterat till det som nu benämns som social taggning
eller folksonomier

Ett liknande användarorienterat perspektiv präglar Hjørlands (1993) ämnesteori.
Tillskillnad från Lancaster (1998) förankrar Hjørland (1993) sitt användarorienterade
perspektiv i en kunskapsteoretisk ram. Lancaster tar däremot avstånd från det
teoretiserande och filosoferande som har existerat runt vad ett dokument handlar om
eller vad som inom B&I oftast omnämns som ”about”. Lancaster anser att ”(… ) the
terms ”about” and ”covers” are not easily defined. Nevertheless, the are expressions that
seem acceptable to most people and to be understood to them” (1998, s.10). Lancaster
ansluter sig själv till vad han menar en pragmatisk syn på begreppet ”about” (1998,
s.10). Hjørland är kritisk till Lancaster och menar att Lancasters teoretiska perspektiv är
att ses som en kortsiktig pragmatism till skillnad från en mer djupgående långsiktig
pragmatism (Hjørland 1993, s.94).

5.2 Olika indexeringsteoretiska perspektiv

Hjørland menar att det traditionellt inom B&I existerat två teoretiska utgångspunkter för
ämnesteori, objektiv idealism och subjektiv idealism. Hjørland använder de teoretiska
utgångspunkterna för att förklara olika teoretiska ämnesbegrepp. Hjørland menar att i
den objektiva idealismen så utgår man från att kunskap, kategorier och begrepp är
”eviga”, neutrala och existerar utanför människans förståelse. Olika personer kommer
därför vid en ämnesanalys idealt att komma fram till samma resultat. Ett dokument i den
objektiv idealistiska ämnesanalysen kan studeras rent allmänt utan att ta hänsyn till
olika vetenskapsdomäners kunskapssituationer. Ämnet i den objektiv idealistiska



ämnesteorin ses som inneboende i dokumentet. Ämnesorden tenderar därför att inte ta
hänsyn till den kontext vari de ska brukas (1993, s.54-56).

Den subjektiv idealistiska ämnesteorin utgår från att olika personer har sina egna
subjektiva uppfattningar om vad ett dokument handlar om. Den kognitiva ansatsen inom
B&I är en subjektiv idealism menar Hjørland. För att analysera ett ämne vänder sig
kognitivismen till de enskilda användarna för att studera deras individuella och
kognitiva strukturer och begrepp (1993, s.64f). Ytterligare en form av subjektiv
idealistisk ämnesteori är den som enligt Hjørland är besläktad med den klassiska
hermeneutiken. Utgångspunkt för den här ämnesteorin är analysen av författaren till
verket och dennes subjektiva uppfattningar om dokumentets ämne. Författarens
uppfattning om ämne kan, men anser Hjørland behöver inte nödvändigtvis, sammanfalla
med det ämne som en mer vetenskaplig ämnesanalys tar fram (1993, s.61-66).

Hjørlands ämnesteori har sin utgångspunkt i vad han kallar metodologisk kollektivism.
Metodologisk kollektivism uppfattar kunskap som en kulturell eller social produkt.
Perspektivet står i motsats till metodlogisk individualism, som är utgångspunkten i den
subjektiv idealistiska ämnesteorin. Enligt Hjørland så anser inte den metodologiska
kollektivismen att individens kunskap kan studeras med psykologiska metoder utan
måste förstås i relationen till individens sociala bakgrund, roll, arbete och utbildning
(1993, s.138-140).

Framförallt intresserar Hjørland sig för att utveckla en ämnesteori anpassad till
vetenskapliga databaser, men han menar att det är relevant att utveckla en generell
ämnesteori som går att använda inom alla typer av bibliotek. Ett dokument innehåller en
oändlig mängd potentiella ämnen hävdar Hjørland och en ämnesanalys innebär att ta
ställning till vilka egenskaper som ska väljas. Hjørland definierar ämne som
”dokumenters erkendelsesmæssige potentialer” (1993, s.71). Hjørland förklarar
kunskapsmässiga potentialer som att dokumentet har potential att tillfredställa dels en
djupare vetenskaplig kunskap, dels att tillfredsställa kunskap i andra mer konkreta
sammanhang som exempelvis folkupplysning och rekreation (1993, s.92).

5.3 Ideologi inom klassifikations- och indexeringsteori

Ideologi är ett komplext begrepp med många olika definitioner. Ideologi kan ses som
idéer vilka uttalas av en viss grupp av människor inom en viss socialpraktik. Ideologi
kan även innebära en maktpåverkan. Utgångspunkten är att det existerar olika
institutioner i samhället som bedriver en maktkamp om vem som har rätt verklighetsbild
(Storey 2001, s.3f).

Hjørland förhåller sig relativt okritisk till de ideologiska maktaspekter som sociala
gruppers värderingar ger upphov till. Han ser dock en problematik i att de värderingar
som en viss domän har kan ge uttryck för kan ge skeva tolkningar. Detta faktum menar
Hjørland ger upphov till en paradox som gör att domäner både är bra och dåliga som
utgångspunkt för ämnesanalys. Det en domän upplever som kunskap behöver inte vara
sann. Hjørlands lösning på paradoxen är att vetenskapsdomänerna bör vara
”selvreflekterande och selvkritiske” (1993, s.106).

Inom B&I finns det ett intresse för kritiska studier som försöker finna spår av
ideologier. Inom kritisk klassifikationsteori har bland andra Joacim Hansson studerat
klassifikationssystem för att finna ideologiska spår i systemen. I SAB-systemet som
skapades 1910-talet fann Hansson att systemet byggde på värderingar kring vad som är
att räkna som centralt och periferi. Systemet utgick från de stora institutionerna och det
geografiskt och kulturellt nära. I systemet fanns också tydliga manliga normer som det
kvinnliga definierades utifrån. Hansson kunde inte finna några klara kopplingar mellan
de ideologiska spåren i systemet och politiska ideologier i samhället. Systemet
tenderade snarare att bygga på moraliska värderingar i samhället vid tiden (1999).



5.4 Indexering av fiktionsverk

5.4.1 Fiktionsverkens funktioner
Att indexera fiktionsverk skiljer sig från att indexera facklitteratur menar Lancaster.
Facklitteratur och fiktionsverk är olika till sin natur. Den senare anser Lancaster har
framförallt skrivits för att underhålla och inspirera, medan facklitteraturens primära
syfte är att vara informativ (1998, s.192). Denna åsikt delas av Annelise Mark Pejtersen
och Jutta Austin. De anser att fiktionsverk kan vara skapade för att kommunicera fakta
men att de oftast inte har det syftet. Fiktionsverks funktion är i stället att väcka någon
form av känsla eller tillstånd hos läsaren och att kommunicera författarens åsikter
(1983, s.25).

Även om fiktionsverk inte har möjlighet att ge information om något ämne anser
Lancaster att indexering av skönlitteratur är befogad. Istället för att informera om ämnet
kan det vara relevant med indexering för att ge information om det centrala temat, plats,
tid och karaktärer. Platsen och tiden kan vara såväl precis, som exempelvis Paris och
franska revolutionen eller mer diffus, som exempelvis en bondgård och före Kristus.
Lancaster hävdar dock att en film i viss mån kan sägas ge information om exempelvis
relationer (1998, s.193-195).

Lancasters användarorienterade perspektiv är mindre utvecklat vad gäller fiktionsverk
och han nämner inte i någon större utsträckning olika gruppers behov och intresse.
Däremot uttalar han sig mer generellt om användare, som när han skriver att en
användare av en filmkatalog kan komma att behöva mindre specifika termer än
användare av en specialinriktad katalog (1998, s.196).

5.4.2 Svenska och amerikanska nationella riktlinjer för indexering av fiktion
Intresset för indexering av skönlitteratur och film har länge varit åsidosatt menar
Lancaster. Sedan ett tag tillbaka har intresset för indexering av fiktionsverk dock ökat
(1998, s.192). Jarmo Saarti anser att intresset för indexering av fiktionsverk beror på att
det finns ett stort behov av att kunna återfinna fiktionsverk. Intresset påverkas även av
att det blivit tekniskt möjligt att utföra en mångfacetterad indexering som är
karaktäristiskt för fiktionsverk. (1999, s.85).

Sverige har varit relativt sen med att utveckla gemensamma riktlinjer för indexering av
skönlitteratur. 1990 utkom American Library Association (ALA) med nationella
riktlinjer för hur man indexerar fiktionsverk, men först 2004 utkom det i Sverige
gemensamma riktlinjer. Enligt Lancaster utgår de amerikanska riktlinjerna Guidelines
on subject access to individual works of fiction, drama etc. från aspekterna form,
karaktär, setting och ämne rekommenderade att använda. Setting inkluderar både plats
och tid. Riktlinjerna rekommenderar även att form ska anges som en subindelning, som
exempel frankrike-poesi. Ett senare projekt har med utgångspunkt i ALAs riktlinjer gett
upphov till en kompletterande ämnesordslista till Library of Congress tesaurus (1998,
s.200). I AADL har man som nämnts också en omfattande indexering av
skönlitteraturen i linje med ALAs riktlinjer och aspekter.

5.4.3 Subjektiva versus objektiva aspekter hos fiktionsverk
En del av den forskning som skett inom ämnet indexering av fiktion har kretsats kring
vilka aspekter eller facetter som är av intresse att indexera fiktionsverken med. Frågan
har då varit i fall det är önskvärt att indexera mer subjektiva aspekter av fiktionsverken
eller ifall enbart de mer objektiva aspekterna som ska indexeras (Saarti 1999, s.86).
Traditionellt inom indexeringsteori har det, som nämnts, funnits en syn på
ämnesrepresentation som neutral och objektivt möjlig och önskvärd. Skönlitteraturen
har därför ansetts mer problematisk att indexera eftersom den är mer subjektiv och
tolkande till sin karaktär än facklitteratur som anses ha större möjligheter till objektiv
indexering (Lancaster 1998, s.194).



En av förespråkarna för en objektiv och icke-tolkande ämnesanalys av fiktiva dokument
är menar Hans Jørn Nielsen är Claire Beghtol. De aspekter som Begthol anser vara
värda att indexera fiktiva dokument med, menar Nielsen, är data som inte kräver någon
större tolkning av fiktionsverken (Beghtol se Nielsen 1997). I sin magisteruppsats
beskriver Erica Savoca Begthols klassifikationssystem EFAS (Experimental Fiction
Analysis System). Systemet utgår från fyra datakategorier.

Karaktärer (inklusive berättaren): varelser som existerar, handlar och/eller
deltar i den fiktiva världen
Händelser: händelser och/eller tilldragelser i den fiktiva världen
Rum: geografiska platser och/eller platser i den fiktiva världen
Tid: temporala enheter i den fiktiva världen (Beghtol se Savoca 2003, s.7)

5.4.4 Forskning kring användares beskrivningar av skönlitteratur
I en empirisk studie undersökte Pejtersen och Austin trehundra samtal mellan användare
och bibliotekarier. Studien visade vad användarna frågade efter när de sökte
skönlitterära verk. Användarna beskrev innehållet i böckerna utifrån vad Pejtersen
identifierade som fyra huvuddimensioner. Frågor rörde dels ämne, så som en bok med
aktion eller en kärlekshistoria. Andra frågor berörde setting, såsom historiska böcker,
böcker om landsbygden, om arbetare. En tredje typ av frågor handlade om författarens
intentioner, såsom rolig, filosofisk, inte för många problem. Några frågor omnämnde
tillgänglighet, såsom lätt att läsa, modern, serie. Andra typer av frågor som förekom i
samtalen var frågor av typen, en god bok, en bok av författare x, eller med titeln y. Ofta
innehöll en förfrågan flera av de olika dimensionerna. Studiens resultat visade på att ett
indexeringssystem för skönlitteratur måste innehålla flera olika dimensioner (1983,
s.233f). Utifrån studien utvecklade Pejtersen sitt AMP-klassifikationssystem som bestod
av fyra dimensioner indelade i ett antal kategorier:

Dimension 1: ämne
handling och händelseförlopp
psykologiska beskrivningar
sociala relationer

Dimension 2: ram
tid: det förflutna, nutid, framtid
plats: geografisk, social miljö, yrke

Dimension 3: författarens intention
känslomässig erfarenhet
insikt och information
författarens attityd till sitt ämne

Dimension 4: tillgänglighet
läsbarhet
fysiska egenskaper
litterär form
(Pejtersen & Austin 1983, s.234)

En liknande modell som AMP-systemet använde Rolf Andersson och Erik Holst sig av i
sin studie av 100 användare på folkbiblioteken i Malmö och Mölndal. Användarna
intervjuades och ombads att beskriva en bok samt uppge söktermer för boken. I
modellen har Andersson och Holst helt tagit bort tillgänglighetsdimensionen och
modifierat ämnesdimensionen. Med den senare dimensionen ville författarna kunna
kategorisera fenomen som är centrala för den konkreta handlingen i romanen. Eftersom
Andersson och Holst fann att ämne var en vag term, som även kan innefatta tema så
kallar de istället dimensionen för fenomen. Författarens intention anser Andersson och



Holst är omöjlig att känna till. De definierar istället dimensionen som en tolkning av
vad författaren kan ha haft för avsikt. Dimensionen motsvarar aspekter som inte är
åtkomliga via den konkreta handlingen i verket (1996, s.84-87).

Dimension 1: Fenomen
agenter och deras karaktäristiska: människor, djur, organisationer och deras
karaktäristiska
händelseförlopp: konkreta handlingar som agenten gör eller utsätts för
känslor: inre erfarenheter hos agenten
relationer: erfarenhet hos agenterna och deras inbördes relationer
objekt: konkreta objekt
abstrakta fenomen: ideologier, övernaturliga fenomen, religion m.m.

Dimension 2: Ram
tid: perioder och tillfällen
geografisk plats: fiktiva och verkliga geografiska platser
generella platser: icke geografiska platser som arbetsplats, byggnader m.m.

Dimension 3: Författarens intention
meddelande: idéer eller kunskap som författaren har haft som ambition att framföra
läsarens erfarenhet: en känsla som författaren har haft för avsikt att framkalla
litterär form: stil och språkanvändning
lånat motiv: återberättad historia
genre: en grupp av böcker med gemensamt drag (Andersson & Holst 1996, s.88f)

Den populäraste typen av termer som användarna beskrev och sökte fiktionsverken med
var geografisk plats. Andra vanliga termer i beskrivningarna och sökningarna var
agenter (35 resp. 34), händelseförlopp (33 resp. 19), tid (34 resp. 34) och genre (17 resp.
30). Läsarens erfarenhet, litterär form och lånat motiv var lite eller inte alls använt i
beskrivningarna eller som söktermer. Framförallt så sökte användarna på konkreta
termer (Andersson & Holst 1996, s.91-94).

Ytterligare aspekter som är av intresse för användarna menar Jaarmo Saarti är aspekter
som värderar verket. Detta intresse syns inte minst i marknadsföringen och de olika
priser som anordnas i litteratur. Saarti är förvånad över att dessa aspekter inte är med i
Pejtersens och Anderssons och Holst modeller. En annan aspekt som Saarti saknar hos
modellerna är litteraturhistorisk placering (1999, s.87).

5.4.5 Domäninriktade aspekter av skönlitteratur
I artikeln The nature of fiction and its significance for classification and indexing
hävdar Nielsen, tillskillnad från Pejtersen att den litteraturvetenskapliga domänen är en
bättre utgångspunkt för indexering av fiktion än användarna själv. Med detta menar
Nielsen att indexeringen visserligen måste rikta sig till användarna, men om indexeraren
inte har kunskap om litteraturvetenskap och litteraturvetenskapliga texter så kan de
heller inte göra tillräckliga representationer (Nielsen 1997). Nielsens (1997)
domänperspektiv skiljer sig från Hjørlands (2003) i det att användarna inte
nödvändigtvis tillhör den litteraturvetenskapliga domänen.

Den litteraturvetenskapliga domänen som utgångspunkt för indexering kan tyckas vara
problematisk skriver Nielsen eftersom litteraturvetenskapen består av en mängd olika
perspektiv. Det gemensamma för litteraturvetenskapen är att samtliga perspektiv ser
skönlitteraturen som en estetisk upplevelse. Detta gemensamma drag gör enligt Nielsen
litteraturvetenskapen till en viktig utgångspunkt för indexering av skönlitteraturen.
Enligt Nielsen läses skönlitteraturen inte enbart för att läsaren ska bli informerad i ett
ämne. Skönlitteraturens estetiska upplevelse består av att skapa struktur genom olika
narrativa grepp, som ger mening och ordning i livet, anser Nielsen (1997).



Enligt Lancaster kan olika grupper av användare ha olika intresse av skönlitteratur och
att det är troligt att litteraturvetare och filmvetare vill ha indexeringar som skiljer sig
från andra grupper (1998, s.69). Nielsen menar dock att även facetter som rör
exempelvis litteraturhistoriska aspekter kan vara av intresse för den intresserade
lekmannen (1997).

Nielsen menar att de rent denotativa aspekterna hos fiktionsverk inte är tillräcklig grund
för indexering. Nielsen hävdar att på grund av skönlitteraturens estetiska karaktär är den
bortglömda hurfacetten en relevant aspekt. Hurfacetten består av genre, subgenre,
litteraturtyp, narrativ struktur, berättarperspektiv, stil, diskurs struktur, symbolism.
Även en del aspekter som rör litteraturhistoria, period och litterär rörelse bör kunna vara
relevanta för lekmän anser Nielsen (1997).



6 Material och metod

6.1 Ann Arbor District Library

Ann Arbor District Libary är ett folkbibliotek i Michigan bestående av ett
huvudbibliotek och fyra filialbibliotek. Böcker för vuxna utgör den största delen av
AADLs samling, vilken även består av en stor del DVD och ungdomsböcker. Böcker
för vuxna är också populärast att låna följt av DVD och ungdomsböcker (AADL
2006b). Anledningen till jag valt att studera taggar i AADLs katalog beror till stor del
på att det inte finns så många taggade OPACar. Stockholmsstads stadsbiblioteks
testversion av den nya webbsidan låter användarna tagga verk, men i och med att
webbsidan är en testversion och taggningen inte är så utbredd fann jag det lämpligare att
undersöka taggarna i AADLs katalog.

AADLs webbsida innehåller bland annat bibliotekets katalog, databas och bloggar.
2006 blev webbsidan utnämnd av American Library Association som bästa webbsidan i
kategorin större bibliotekssystem i USA. Webbsidan designades om 2005. På webb-
sidan kan användarna blogga om böcker, filmer och händelser. I synnerhet ungdomar
utnyttjar denna möjlighet för att blogga om populära evenemang som Animanga Club
och AADL-GT gaming tournaments (AADL 2006a). I januari 2007 lanserade AADL
sin SOPAC i anslutning till sin OPAC. SOPAC förklarar John Blyberg, som varit med
och lanserat tjänsterna, i sin blogg står för social OPAC. I SOPACen kan användarna
betygsätta, kommentera, kritisera och tagga material. I SOPACen har användarna
möjlighet att ta del av andras taggar i det allmänna taggmolnet men de har även sina
egna privata samlingar av taggar, vilka kan visas antingen som lista eller som taggmoln.
I tagglistan kan användarna ta bort eller ändra sina taggar om de vill (Blyberg 2007).

Taggarna visas för allmänheten i AADLs taggmoln, som lista med de tio mesta använda
taggarna, som lista med de tio senaste taggarna, i en lista med tio slumpvalda taggar
samt i de katalogposter som taggarna tilldelats. För att tagga en katalogpost så måste
man vara inloggad. Ifall man vill tagga ett verk så söker man upp katalogposten och
klickar på en ikon i katalogpostens. Man kommer då vidare till en ny vy där man har
möjlighet att fylla i de taggar man nu tycker passar. I den nya vyn visas verkets titel och
upphov samt eventuellt andra taggar som tilldelats verket. När användarna ska tagga ett
verk så finns det givetvis möjlighet att de påverkas av såväl termer och ämnesord i
katalogposterna, som de taggar andra användare tilldelat verket. Jag återkommer till det
här resonemanget senare i uppsatsen.

6.2 Datainsamling och urval

Studiens empiriska data är 500 av de taggar som förekom i AADLs taggmoln mellan
den 3-7 maj 2007. Under denna period utfördes insamlingen av data. Taggarna i
taggmolnet listas i alfabetisk ordning. Först listas taggar skrivna med versal första
bokstav. Därefter börjar den alfabetiska förteckningen om och visar taggar skrivna med
gemen första bokstav. Insamlingen skedde med hjälp av ett kodschema som fylldes i
systematiskt genom utgå från den alfabetiska ordningen i taggmolnet. Kodschemat
beskrivs i avsnitt 5.4.

I taggmolnet visas 500 av de populäraste taggarna i AADLs katalog. Ett flertal av dem
har bara använts en gång. I taggmolnet så byts dessa taggar ut dagligen. Taggmolnet ser
med andra ord inte likadant ut från dag till dag. Det är min uppfattning att resultat i
uppsatsen inte påverkats i någon större utsträckning av att inte utgå från
sammanfallande data. I mina frågeställningar intresserar jag mig inte heller för någon
särskild tidsaspekt. Det kan trots de vara värt att uppmärksamma att jag i uppsatsen inte



uttalar mig om alla taggar i taggmolnet som visats under den 3-7 maj 2007. De taggar
som studeras har däremot visats någon gång under datainsamlingsperioden och inga
taggar har samlats in efter den 7 maj.

För att besvara andra frågeställningen har jag även behövt studera de taggade verkens
katalogposter. Här har jag gjort en totalundersökning och undersökt samtliga
katalogposter vars verk blivit taggade. Det totala antalet katalogposter är 1643.

6.3 Metodval

För att besvara mina frågeställningar har jag använt mig av kvantitativ och kvalitativ
analys. Enligt Østbye ”innebär den kvantitativa analysen att man analyserar material
som låter sig hanteras av siffror. Målet är att finna samband och strukturer i materialet
eller att testa hypoteser som vi satt upp i för väg”. (2003, s.157) Anledning till att jag
valt en kvantitativ analys är att jag anser att materialet, det vill säga de insamlade
taggarna, passar bra att beräkna och strukturera. Jag fann det också relevant att kunna
uttala mig om frekvensen av taggar i katalogposterna. I första frågeställningen så
intresserar jag mig för vilka kategorier som förekom i taggmolnet. För att besvara
frågeställningen kändes en kvantitativ analys lämplig eftersom det har varit fråga om att
strukturera materialet i kategorier.

I studien har jag också funnit det intressant att fördjupa mig i en del av det insamlade
materialet. Detta sker genom att studera några av de taggar som är relaterade till ett par
sociala gruppers terminologi. I studien finner jag det även intressant att studera
skillnaden mellan den sociala taggningspraktiken och indexeringspraktiken. Denna
studie sker genom att jag fördjupar mig i ett par taggningskategorier. De mer
fördjupande analyserna av en begränsad del av materialet anser jag bäst kan beskrivas
som en kvalitativ analys. Østbye menar också att den kvalitativa analysen oftast är mer
fördjupande och studerar ett mindre antal enheter än den kvantitativa analysen (2003,
s.213). Den kvalitativa analysens metoder kännetecknas av att de ofta har en koppling
mellan teori och metod (Østbye 2003, s.157). De teoretiska begreppen som presenteras i
kapitel 4 används som verktyg för att analysera materialet framförallt i den kvalitativa
analysen.

En funktion som teori har i en studie, förutom att ge forskaren ett antal begrepp, är att
ge forskaren ett teoretiskt perspektiv med vilken denne kan förhålla sig till sitt material.
Här är förhållandet mellan teori och metod något annorlunda än vad som förklarats i
stycket ovan. Jag menar att det teoretiska perspektivet som finns i kapitel 4 även har
påverkat den kvantitativa analysen. Tydligast kanske detta framkommer genom att jag
ser taggarna som skapas av användarna och som inte täcks in av den professionella
indexeringen som ord vilka besitter kommunikativa potentialer (se avsnitt 4.2). Det vill
säga jag värderar inte taggarna utifrån en traditionell indexeringspraktik eller
traditionellt indexeringsteoretiskt perspektiv där man kan tänka sig att vissa taggar
upplevs som irrelevanta eller meningslösa.

De teoretiska utgångspunkterna i kapitel 4 har det gemensamt att de anser att individer
ingår i olika kontexter vilket påverkar deras tolkningar, språk och kunskap. I den
kvalitativa analysen är kontext ett centralt begrepp vilket jag anser motiverar den rika
beskrivningen av begreppet i uppsatsen. Den utförliga beskrivningen anser jag även
motiveras av att jag i uppsatsen befinner mig i ett kunskapsorganisatoriskt område där
man traditionellt ansett att indexering idealt utförs så objektivt som möjligt.

Den kvantitativa analysen består framförallt av deskriptiv analys där jag studerar
frekvensfördelningen av taggarna. Østbye förklarar frekvensfördelning så här: ”En
frekvensfördelning är en beräkning av hur många enheter som finns i varje kategori”
(2003, s.163). Eftersom första frågeställningen intresserar sig för skillnaden mellan
fiktionsverk och faktaverk besvaras denna del med hjälp av bivariat frekvensfördelning.



Bivariat betyder då förstås att frekvensfördelningen innehåller två variabler. Med
utgångspunkt från en bivariat frekvensfördelning kan man enligt Østbye gå vidare och
med olika metoder se hur stort sambandet är mellan variablerna, men man kan också
införa fler variabler för att undersöka sambanden närmare (2003, s.175). Här har jag
som sagt valt göra en mer deskriptiv analys. Mitt syfte, frågeställningar och teori anser
jag också motiverar att jag fördjupat mig kvalitativt i det insamlade materialet snarare
än att jag gick vidare i den kvantitativa analysen.

6.4 Kodning

Inför kodning av materialet definierade jag fyra variabler: taggkategori, fiktion och
fakta, termlikhet.

Variablerna fiktion och fakta: kan anta ett obegränsat numeriskt värde som visar hur
många av respektive fiktionsverk och faktaverk som en tagg använts på.

I variabeln fiktion ingår exempelvis, fiktion, poesi, musikskivor, skönlitterära
ljudböcker, spelfilmer. I variabeln fakta ingår exempelvis faktalitteratur, biografier,
anekdoter, facklitterära ljudböcker, dagböcker och dokumentärer.

Variabeln taggkategori: har åtta olika värden som motsvarar vad jag kallar en
kategori. Eftersom jag studerar taggar i ett folkbibliotek där det förekommer mycket
skönlitteratur har jag funnit det relevant att utgå från tidigare forskning kring hur
användare beskrivit skönlitteratur. Jag har också funnit det relevant att utgå från idéer
från den litteraturvetenskapliga domänen. Forskning kring de funktioner taggar har för
användare, som beskrivs i kapitel 3, har också legat tillgrund för hur jag definierat
variabeln taggkategori. Jag har försökt undvika alltför många kategorier därför har jag
slagit ihop och utvidgat flera av de kategorier som den tidigare forskningen kommit
fram till.

I avsnitt 5.4 så har jag gett stort utrymme för olika aspekter i indexering av
skönlitteratur. I studierna har det visat sig att en sådan indelning inte är helt
oproblematisk. Olika forskare, har som nämnts, haft olika åsikter på vilka aspekter som
är värda att indexera med. Det råder även en viss skillnad under vilken fasett som vissa
underkategorier ska tillhöra. I definitionen av studiens variabler har jag framförallt
utgått ifrån Andersson och Holst (1992) samt Nielsen (1997). Flera av de kategorier
som Golder och Huberman (2006) fann i sin studie sammanfaller med aspekter som
forskare funnit att användare beskriver skönlitteratur med. Dessa funktioner rör vad
eller vem resursen handlar om, vilken form resursen har samt upphov. Fyra av de sju
kategorierna är mer unika för social taggning och de här kategorierna har också legat
tillgrund för hur jag definierar variablerna.

Inför variabeldefinitioner ögnade jag igenom taggarna i taggmolnet för att få en bild av
vilka taggkategorier som var lämpliga. Jag fann då att det inte förekom några siffror i
taggmolnet av det slag som Golder och Huberman (2006) funnit i sin undersökning och
som de menade finfördelade kategorierna. Därför valde jag bort den kategorin från min
studie. Jag fann också att användare vid några tillfällen slagit ihop uppgift med referens
till egen person, därför valde jag att föra samman Golder och Hudermans (2006) två
sista kategorier till en kategori som jag kallar uppgift.

Vad gäller ämne är det inte helt självklart vad som ska ingå i denna kategori. Anderson
och Holst löste problemet med att kalla den här dimensionen för fenomen, vilket är alla
centrala och konkreta fenomen som ingår i romanens handling (1996, s.87). Som
Nielsen nämner är det heller inte så lätt att avgör vad som är att räkna som ämne eller
tema (1997). I den mån som jag finner att en tagg har karaktär av att vara tema så ingår
den i detta variabelvärde. Vad som kan anses vara ett ämne för ett fiktionsverk och för
ett faktaverk är inte heller helt självklart. Jag har här valt att låta fördelningen av



kategorierna också gälla för faktaverken, och det som jag kallar ämne definierar jag
genom att här nedan visa de delkategorier som jag låtit ingå i ämneskategorin.

1. Person (Vem)
Fiktiva karaktärer (t.ex. ”hercule poirot”)
Verkliga karaktärer (t.ex”Marie Antoinette”)
Släkter: (inga)
Organisationer: (ex. ”google”)

2. Plats/grupper (Var)
Geografisk plats (t.ex. ”England” )
Byggnad, arbetsplatser/yrken (t.ex. ”private investigators”)
Social miljö/grupper (t.ex. ”asian americans”, sisters”)
Fiktiva grupper (t.ex. ”zombies”)

3. Tid (När)
Tidsperioder (t.ex. “Middle Ages”)
Litterär period (inga)

4. Hurfacett
Genre, subgenre (t.ex. ”fantasy”, ”shonen”)
Form (t.ex. “fiction”, “autobiography”),
Stil (t.ex. ”rhymes”)
Berättare/motiv/diskursstruktur/symbolism m.m.: (inga)

5. Ämne (Vad)
Relationer (t.ex. ”leadership”)
Konkreta fenomen (t.ex. ”hiking”, ”vegan”)
Abstrakta fenomen (t.ex. ”death”, ”racism”)
Känslor (t.ex. ”romance”)

6. Katalogiseringsdata
Titel, låttitel (t.ex. ”romeo and juliet”)
Författare, filmregissör, artist (t.ex. ”Paul Farmer”, ”cat stevens”, ”asimov”)
Serie (t.ex. ”caldecott honor”, ”shonen jump”)
Övrigt (t.ex. ”translation”)

7. Upplevelse
Känsla (t.ex. ”disturbing”)
Värde (t.ex. ”good book”)
Rekommendation (t.ex. ”IF YOU LOVE MARVIN JUST LIKE ME”)
Pris (t.ex. ”award winning”)

8. Uppgift
Uppgift (t.ex. ”future read”)
Personreferens och uppgift (t.ex. “allison to read”)
Personrefersens (t.ex. “my tag”)



Variabeln termlikhet: kan anta tre värden ja, nej eller blandad. Värdet ja innebär att
taggen funnits i samtliga taggade katalogposter. Värdet nej innebär att termen inte
funnits i någon av den undersökta taggens taggade katalogposter. Värdet blandad
innebär att de taggar som använts på flera verk har använts på minst ett verk men inte
alla.

I andra frågeställningen intresserar jag mig för vilka kommunikativa möjligheter som
användarna skapar genom social taggning som inte skapas av den professionella
indexeringen. Här har jag valt att se alla termer som inte förekommer i katalogposterna
som en kommunikativ möjlighet för andra användare och därmed som ett potentiellt
värdefullt sökord för andra än taggaren själv. Jag har trots denna motivering funnit vissa
skillnader mellan taggar och termer i katalogposterna är av sådan karaktär att de är
jämförbara. Jag ska här nedan utförligare motivera min definition. Jag har valt att
jämföra taggar med katalogpostavdelningar där ett fåtal termer i katalogiserings- eller
indexeringsprocessen har använts för att representera dokumentet. Dessa avdelningar är:
titel, series, edition, uniform title, subject, genre, author eller added author. I AADLs
katalog använder man sig av ämnesordsträngar som innehåller flera termer. Varje term i
strängen har räknats som en enskild term.

Eftersom en utgångspunkt i uppsatsen är att olika grupper använder sig av olika
terminologi så har jag varit rätt så restriktiv med vad som räknas som att användarna
använt sig av termer i katalogposten. Kipp och Campell anser att det finns en viss
skillnad i att använda sig av termen informationsarkitekt och förkortningen IA. Den
senare är troligen mer använd av professionella inom området och den förra är snarast
ett akademiskt ord (2006). Med utgångspunkt i dessa tankar har jag därför inte likställt
förkortningar och synonymer. Jag har heller inte likställt ord med samma ordstam som
exempelvis ”cooking” och ”cookery”.

I Kipp och Campbells studie visade det sig att ord som exempelvis social_bookmarking
och socialbookmarking inte förekom så ofta i samma kluster. Detta resultat antyder att
olika grupper även kan skiljas åt i användningen av skiljetecken (2006). Jag har trots det
valt att räkna identiska termer med eller utan skiljetecken som likställda. Även
särskrivningar, vilket är vanligt i det engelska språket, har likställts med identiska
termer som inte är sammanskrivna. Exempelvis räknas ”wild flowers” och
”wildflowers” som likvärdigt, men ”wild” och ”wild flowers” samt ”flowers” och ”wild
flowers” inte räknas inte som likställda. Däremot har namn på personer i olika ordning
på för och efternamn ansett som jämställda. Exempel på detta är ”bill murray” och
”Murray, Bill”.

Stavfel såsom ”Merril Streep” har jag inte fäst någon vikt vid. Anledningen till detta är
att jag anser att stavfel framförallt kan räknas som en individuell egenskap medan olika
stavningsvarianter kan vara kopplade till den kontext man hör. Skillnader i användning
av stor eller liten bokstav på initialen har jag bortsett ifrån. Även singular- och
pluralformer av ord ansåg jag vara oväsentliga att räkna som olika. Därför har taggar
som exempelvis ”flower” och ”flowers” ansetts vara likställda.



7 Analys och resultat

I min analys har jag haft som mål att belysa den sociala taggningen utifrån flera håll.
Jag har intresserat mig för i hur stor utsträckning taggningen sker inom olika kategorier
och hur stor skillnaden mellan taggarna och katalogposttermerna är. I analysen har jag
också haft som mål att undersöka hur taggningen ser ut och hur skillnaderna mellan
taggningen och den professionella indexeringen ser ut. Detta har lett till att jag i
analysens olika delar velat plocka fram materialet och visa exempel på taggar. Eftersom
jag intresserar mig för hur taggningen ser ut har jag också funnit det givande att
undersöka taggar producerade i olika typer av kontexter. Detta för att undersöka några
av de kommunikativa möjligheter som uppstår genom den sociala taggningen och som
inte skapas av den professionella indexeringen.

7.1 Kategorifördelning

Tabell 1 visar hur användarnas taggar har fördelat sig utifrån de olika kategorierna som
definierades i avsnitt 5.2.1. Stundom har det varit svårt att avgöra i vilken kategori en
tagg ingår i. Vid sådana tillfällen har engelska Wikipedia varit till stor hjälp. 6 av de här
500 taggarna har jag trots det inte kunnat placera.

Tabell 1: Fördelning av taggar utifrån olika kategorier

Antal Procent

ämne 205 41 %
plats/grupper 107 21 %
hurfacett 49 10 %

katalogiseringsdata 49 10 %
upplevelse 40  8 %
person 25  5 %
uppgift 14  3 %
tid 5  1 %
Totalt 494 99 %

oplacerbar 6  1 %

Totalt 500 100 %

Resultat i tabell 1 visar att den mest frekventa taggkategorin är ämne, följt av kategorin
plats/grupper. Mellan ämneskategorin och plats/grupper är glappet relativt stort ungefär
hälften av taggarna tillhör denna kategori i jämförelse med ämneskategorin. Frekvensen
är dock fortfarande hög, 107 av taggarna tillhör denna kategori. Katalogiseringsdata
(49) och kategorin hur (49) är på delad tredje plats av de mest förekommande
kategorierna i taggmolnet. Återigen är glappet hälften av kategorin ovan. Förekomsten
av katalogiseringsdata bland taggarna tyder på att användarna inte ser taggning som en
strikt ämnesordsindexering i traditionell bemärkelse. Så som Hjørland menar åtskiljs
vanligen ämnesdata från deskriptiv data (1993, s.20).

Saarti menar att det finns ett stort intresse hos användare att värderar verk. Detta menar
Saarti syns ibland annat de olika priser som anordnas i litteratur (1999, s.87). I AADLs
folksonomi har användarna tagit tillvara på denna möjlighet om än inte i någon högre
utsträckning. Ungefär hälften av taggarna i upplevelsekategorin är av typen värde såsom



”great performance” och ”perhaps the best film ever”. Resterande taggarna refererar till
olika priser som exempelvis ”Pulitzer price” men även mer generella ”award winning”.
De rekommendationer som förekom var ”IF YOU LOVE MARTIN JUST LIKE ME”
och ”a must see”.  En del taggar uttryckte känslovärderingar såsom ”beautiful” och
”disturbing”.

Som resultatet i tabell 1 visar förekom inte uppgiftstaggar i någon högre utsträckning i
taggmolnet vid det undersökta tillfället. Endast 14 av de 500 taggarna vara
uppgiftstaggar, nämligen ”allison to read”, ”future read”, ”my tag”, ”test tag”, ”to
renew”, ”wanna borrow”, ”for amma”, ”book for school”, ”for:jonathan”,
”aabookcircel”, ”wish_list”, ”wish list”, ”to read” och ”tag”. Endast en av de här
taggarna är av typen personlig tagg, nämligen “my tag”. Jag återkommer till
kategorierna uppgift och upplevelse senare i analysen.

Av intresse i denna studie har varit att se om det finns någon skillnad mellan hur
användarna taggar fiktionsverk och faktaverk. Jag har därför verken använt kategorier
som normalt används i system för indexering av skönlitteratur. Fördelningen av
taggkategorier för fiktionsverken respektive faktaverken visas i tabell 2.

Tabell 2: Fördelning av taggar tilldelade fiktionsverk och faktaverk utifrån olika kategorier

Faktaverk, % Fiktionsverk, % Faktaverk Fiktionsverk

ämne 55 % 33 % 100 118

plats/grupper 17 % 24 %  31 84
katalogiseringsdata 8 % 11 %  14 38
hur 6 % 12 %  10 42
upplevelse 6 % 9 %  10 32
person 4 % 6 %   7 21

uppgift 4 % 3 %   7 10
tid 1 % 1 %   1 5

Totalt 100 % 98 % 180 350

oplacerbara 2 % 6

Totalt 100 % 356

Vid en jämförelse mellan fiktionsverk och faktaverk, i fråga om hur taggarna fördelar
sig mellan de olika kategorierna, ser man i tabell 2 att de ordningsmässigt är relativt
lika. Endast för kategorierna hur och katalogiseringsdata är placeringen annorlunda.

En skillnad mellan fiktionsverk och faktaverk som framkommer i tabell 2 är att
ämneskategorin för taggar tilldelade faktaverk är mer koncentrerade kring
ämneskategorin. Mer än hälften (55 %) av taggarna tilldelade faktaverk tillhör denna
kategori. Resultatet i tabell 2 visar att användarna har funnit det relevant att använda
ämneskategorin även för fiktionsverken. Detta till skillnad från vad exempelvis
Lancaster anser. Enligt Lancaster är användarna mer behjälpta av att informeras om var
och när verket utspelar sig än att bli informerade om ämnet (1998, s.194). Även om
ämneskategorin är den vanligaste kategorin i taggmolnet för fiktionsverk (33 %) så är
taggarna mer spridda över de andra kategorierna. Denna skillnad skulle kunna förklaras
av fiktionsverkens karaktär som Pejtersen och Austin beskriver som mer estetiska och
mångdimensionella tillskillnad från faktaverk som de menar är mer informativa till sin
karaktär (1983, s. 25).

Enligt Nielsen är litteraturvetenskapliga termer viktiga vid indexering av fiktionsverk.



En indexering av fiktionsverk med litteraturvetenskapliga termer anser Nielsen inte bara
är något som användare tillhörande den litteraturvetenskapliga domänen skulle vara
betjänta av utan även lekmän (1997). Jag har därför funnit det intressant att studera hur
många litteraturvetenskapliga termer som funnits bland taggarna tilldelade fiktionsverk.
Förutom genre- och formtermer så återfanns inga litteraturvetenskapliga termer.
Eftersom jag bara haft tillgång till taggarna och katalogposterna så har det dock varit
svårt att se ifall en tagg är att räkna som en ”leading symbol of identity” vilket enligt
Nielsen kan vara ”masks” och ”faces” (1997). De genretaggar som förekom var
exempelvis ”comedy”, ”fairy tale”, ”western”, ”anime” och ”love story”. Det finns inte
heller några tendenser som tyder på att användarna skulle vara intresserade av att tagga
med termer som refererar till litterärperiod, vilket Saarti (1999) och Nielsen (1997)
påstår skulle vara av intressant för användare,

Tittar man i tabell 2 är skillnaden mellan fiktionsverken (11 %) och faktaverken (8 %),
när det gäller förekomst av taggar i hurkategorin inte så stor. Detta kan tolkas som att
taggar från hurkategorin är något som användarna anser användbara även för att tagga
faktaverk med. Exempel på sådan taggar är,” travelogue” ,”Diaries”, ”FoodTV” och
“cookbook”.

Mitt intryck av materialet var att taggarna tilldelade fiktionsverk var mer
mångdimensionella inom kategorierna än taggarna tilldelade faktaverk. Även om jag
inte har haft för avsikt att mäta fördelningen inom kategorierna så vill jag gärna uttala
mig kort om detta. Jag vill också ge exempel på taggar som förekommit i kategorierna.
Överlag fanns det ganska få vaga termer i taggmolnet och i synnerhet var det så vid
taggning av faktaverk. Bland de vaga termerna som tilldelats fiktionsverk fanns taggar
som ”grief”, ”abuse”, ”colonialism”, ”conspiracy”, ”rasism” och ”revenge”. Bland de
vaga termerna som tilldelats faktaverk fanns inga termer för känslor. De vaga termerna
som tilldelats faktaverk var istället termer som stod olika religioner och ismer, såsom
”darwinism”, ”feminism”, ”wicca” och ”theology”. I kategorin plats/grupper var
fiktionsverken också mer mångdimensionellt taggade och taggar av flera sorter, såsom
sociala grupper, fiktiva grupper och allmänna platser och yrken förekom. Taggar
tilldelade fiktionsverk i denna kategori var exempelvis ”asian americans”, ”geeks”,
”widows”, ”demons”, ”ghosts” ,”angels”, ”Secrataries” och ”nuns” . Taggarna i
kategorin som tilldelats faktaverk och som var av slaget sociala och kulturella grupper
bestod framförallt av taggar för etniska grupper, som exempelvis ”asian studies”,
”african americans”, ”african american cultures”, ”chines american”, ”russian”,
”koreans” och ”germans”. Övriga taggar i kategorin tilldelade faktaverk var till exempel
”libraries”, ”national park” och ”neighbourhood”. Endast en tagg var av typen fiktiva
grupper, nämligen ”goddesses”.

7.2 Förekomst av taggar i katalogposterna

Resultatet i tabell 3 visar att användarna inte i någon högre utsträckning taggat med de
termer som finns i katalogposternas undersökta avdelningar, 73 % av taggarna fanns
inte i någon av de respektive taggade katalogposterna. De taggar som förekom minst i
katalogposterna var taggkategorierna upplevelse (0 %) och uppgift (0 %). Därefter är
ämne den kategori där taggarna förekom som lägst i katalogposterna (80 %). Taggarna i
denna kategori har därmed bidragit med fler termer som skapar potentiellt meningsfulla
ingångar . Som högst förekom taggar från kategorin katalogiseringsdata (26%).



Tabell 3: Förekomst av taggar i katalogposter samt förekomst av taggar tilldelade olika kategorier (i %)

Taggkategorier Taggar i katalog post
Nej,% Ja, % Blandad, % Totalt

person 72 % 24 % 4 % 100 %
plats/grupper 66 % 26 % 8 % 100 %
tid 80 % 20 %          0 % 100 %
hurfacett 78 % 10 % 12 % 100 %
ämne 80 % 14 % 5 % 100 %
katalogiseringsdata 26 % 70 % 4 % 100 %
upplevelse 100 % 0% 0% 100 %
uppgift 100 % 0% 0% 100 %

Totalt 73 % 21 % 6 % 100 %

Anledningen till att taggarna inte förekom i katalogposterna är av olika slag. Jag ska här
ta upp en generell tendens för att i avsitt 6.3 och 6.4 fördjupa mig i två kontextrelaterade
skillnader mellan taggarna och termerna i AADLs katalogpost.

En tendens bland folksonomier är att användarna taggar med för generella och diffusa
ord (Guy & Tonkin 2006).  Detta är en tendens jag också uppfattat att studiens material
har. Några är av ett slag som pekar på att användarna taggar post-koordinerat. Ett
exempel på detta är taggen ”hurricanes” som tilldelats verket The storm that drowned a
city. Taggen skiljer sig från det betydligt mer specifika ämnesordet ”Hurricane Katrina,
2005”. I taggraden återfinns å andra sidan taggen ”katrina”.  En annan typ av generella
taggar är taggen ”chello” ett exempel på. I verket som tilldelats taggen har
katalogposten istället använt ämnesordet ”violin chello”. Ytterligare sådana exempel är
taggarna ”food”, ”murders” och ”tamil” där motsvarande ämnesorden i katalogposterna
är ”food habits”, ”serial murder” och ”tamil language materials”. En anledning till att
användarna taggar med mer generella termer kan förstås vara att användarna inte är
medvetna om god indexeringspraktik. Enligt Lancaster är det generellt god
indexeringspraktik att använda sig av de mest specifika termerna för att beskriva ett
dokument (1998, s.196). Tendensen att användarna taggar med mindre specifika taggar
kan dock även sättas i relation till Lancasters uttalande om att specificitet ska användas
utifrån de behov som användarna av indexeringssystemet har (1998, s.196).

7.3 Sociala taggningspraktiken kontra indexeringpraktiken

Jag ska i detta avsnitt se på de skillnader som finns i den sociala taggningspraktiken
kontra indexeringspraktiken. En skillnad som exempelvis kan förklara varför inga
uppgiftstaggar eller upplevelsetaggar förekom i katalogposterna. Jag ska också analyser
vilka möjligheter dessa har att fungera som meningsfulla sökningar för andra användare.

I studier av taggar på del.icio.us fann Kipp och Campbell (2006) och Golder och
Huberman (2006) att användarna med sina taggar fyllde delvis andra funktioner än vad
de traditionella ämnesorden gör. Taggarna refererade till person och uppgift samt
uttryckte värderingar och åsikter kring de taggade resurserna. De taggkategorier som
inte förekom i katalogposterna i denna studie är just sådana taggkategorier. Uppgifts-
och upplevelsetaggar är enligt Kipp och Campbell (2006), Tennis (2006) och Golder
och Huberman (2006) unika för den sociala taggningspraktiken i förhållande till
indexeringspraktiken.

Enligt Hjørland så är det vid en ämnesanalys fråga om att bestämma vilka egenskaper
hos ett dokument som är relevanta. En bok har en mängd olika egenskaper såväl



innehållsmässiga egenskaper som yttre egenskaper. En typisk oväsentlig egenskap
menar Hjørland är ”att boken var utlånad igår” eller ”boken var bra”. En boks ämne är
dess väsentliga mer konstanta egenskaper hävdar Hjørland (1993, s.113). Taggarna i
uppgiftskategorin såsom ”allison to read”, ”future read”, ”my tag”, ”test tag”, ”to
renew”, ”wanna borrow”, ”for amma”, ”book for school”, ”for:jonathan”,
”aabookcircel”, ”wish_list”, ”wish list”, ”to read” samt taggarna i upplevelsekategorin
såsom exempelvis  ”terrific” ”disturbing” ”a must see” ”heartwarming” , ”IF YOU
LOVE MARVIN JUST LIKE ME” och ”award winning”  är den typen av egenskaper
som Hjörland (1993, s.113) menar att ämnesanalysen inte ska rikta in sig på.

Jag finner att Mais ramverk, som presenterades i avsnitt 4.1.1 kan vara till hjälp för att
förklara skillnader mellan den sociala taggningspraktiken och indexeringspraktiken. I
det första tolkningssteget som indexeringsprocessen består av utgör dokumentet tecken i
indexerarens tolkning och de erfarenheter och associationer som användaren har om
dokumentet utgör dess objekt. Tolkningen ger upphov till en mängd associationer, vilka
associationerna är beror på användarens kontext (Mai 2001, s.614). I detta steg skiljer
sig indexeringspraktiken inte nödvändigtvis från den sociala taggningspraktiken. Detta
är mycket möjligt att en professionell indexerare associerar i liknande tankar som
användarna bakom taggarna i denna studie, såsom ”future read”, ”terrific” och
”for:jonathan”.

Nästa tecken som tolkas i indexeringsprocessen är förgående ämnescollage. Ett urval av
associationer görs. Det tecken som uppkommer är ämnesbeskrivningen, som består av
de ord som indexeraren finner relevanta (Mai 2001, s.608). Den sociala
taggningspraktiken är här betydligt mer tillåtande eftersom associationer så som”for
amma” får lov att väljas. Indexerarna och taggarna påverkas i urvalet av de
terminologier och smala koder som skapas i de diskursgemenskaper som de ingår i. Två
av dessa terminologier som samexisterar i AADLs taggmoln är manga- och
animeterminologi samt terminologi kring fenomenet peak oil, vilka jag återkommer till
senare i analysen. Det är också möjligt att användarna påverkas av att vara i ett
bibliotekssammanhang där indexeringspraktiken styr vilka termer som är relevanta.
Vilket kan förklara varför uppgiftstaggar och upplevelsetaggar inte är så vanligt
förekommande i AADLs taggmoln. Som resultatet visar i tabell 1 är endast en liten del
av taggarna uppgiftstaggar (3 %). Upplevelsetaggarna är något mer förekommande i
resultatet (8%). Det är också troligt att taggaren påverkas av de termer och taggar som
finns i katalogposten. För att tagga ett verk i katalogen så måste taggaren göra detta via
katalogposten.

Det avslutande steget beskriver Mai som en tolkning av ämnesbeskrivningen vilket är
en process där indexerarens språk ska översättas till indexeringsspråket (2001 s.609f).
Här har indexeringspraktiken genom åren utvecklat regler för kontroll, som inte tillåter
att stavfel som taggen ”Merril Streep” eller pluralformer som taggarna ”flowers”  och
”flower”  eller snarlika ord som taggarna ”cooking” och ”cookery”, samt ”romance”
och ”love story”. Indexeringen tillåter på grund av dess strävan efter kontroll och
konsekvens inte olika typer av terminologier, som jag senare återkommer till. Den
sociala taggningspraktiken saknar den typ av kontroll som indexeringen strävar efter.
Tennis ser denna skillnad hos de båda praktikerna som en skillnad i
indexeringsstrukturerna (Tennis 2006, s.9f).

I flera av tolkningsstegen är den sociala taggningspraktiken mer tillåtande för vilka
termer som anses acceptabla. Den sociala taggningspraktiken tar därmed större hänsyn
till användarnas erfarenheter och accepterar de termer användarna finner relevanta.
Skillnaden mellan den sociala taggningspraktiken och indexeringspraktiken kan på
grund av dess olika fokus på relevans respektive kontroll förklaras med Raber och
Budds teori. Enligt Raber och Budd är den diakroniska aspekten av information
betydelsefull för att avgöra dokumentets relevans. Den synkroniska aspekten av
information är däremot relevant för att kunna kontrollera information (2003, s.514).



Den sociala taggningspraktiken kan därmed sägas ta fasta på de diakroniska
språkaspekterna medan indexeringspraktiken intresserar sig för den synkroniska delen
av språket.

Uppgiftstaggar, upplevelsetaggar och personrelaterade taggar som är karaktäristiska för
den sociala taggningspraktiken anses av Golder och Huberman (2006, s.204) vara
betydelsefulla endast för taggarna själva. Flera av de 14 uppgiftstaggarna i taggmolnet
vara av allmän karaktär, såsom ”wish list” och ”to read”. Andra är mer knutna till en
person eller grupp som “aabookcircel”, ”allison to read”, ”for amma” och
”for:jonathan”. Endast en tagg var av rent personlig karaktär, nämligen ”my tag”. En
tagg som exempelvis toread hävdar Kipp och Campbell inte skulle kunna fungera i en
tesaurus eftersom en tagg som toread är relevant enbart under en kort tid. När boken väl
är läst så blir taggen otidsenlig (2006). Volosinov skiljer, som tidigare nämnts, mellan
tema och mening. Tema är den verkliga betydelsen som är beroende av varje specifik
situation, men tema är även beroende av vem som är avsändare och mottagare. Enligt
Volosinov så är det inte bara avsändaren som bestämmer vilken betydelse ett ord kan
ha. Ett ord besitter alltid potential att betyda något för någon (Volosinov 1974, s.76-80).
För den person som använt taggen ”to read” eller ”future read”  ändras taggens tema när
boken är läst och den blir otidsenlig. För övriga användare som läser taggarna ”to read”
eller ”future read” är temat snarare: ”den här boken finner någon person av intresse att
läsa” eller ”den är boken har någon person funnit intressant att läsa”. Oavsett om boken
är läst eller inte är taggens relevans inte lika tidskänslig för andra användare. I detta
finns en viss kommunikativ potential som i övrigt saknas i AADLs folksonomi. I
exempelvis del.icio.us har man möjlighet att se vad enskilda användare taggat för
URLer och man kan därmed ta del av URLer som personer med liknande intressen
taggat. Detta är ett fenomen som ofta ses som en fördel med social taggning. I AADLs
katalog finns en liknande funktion där man underst i varje katalogpost kan få reda på
vad andra användare som besökt posten sett på för andra objekt. En tagg som
“aabookcircel” kan därmed var intressant för andra än de som är i bokcirkeln, eftersom
det finns möjlighet att se vilka böcker som bokcirkeln finner intressant. Det samma
gäller för upplevelsetaggarna där finns det också potential för andra användare att se
vad andra finner är bra eller dålig. Denna potential uppmärksammar även Golder och
Huberman som menar att trots att taggarna är personliga så är det troligt att om någon
tycker att en webbsida är rolig så kommer även någon annan att tycka det. På det sättet
menar Golder och Huberman att del.icio.us fungerar som ett rekommendationssystem
även om detta inte var avsikten från början (2006, s.207).

7.4 Två terminologier

Hjørland anser att tecken och betydelse skapas i olika diskursgemenskaper. De olika
domänerna använder sig av specifik terminologi som i olika hög grad skiljer sig från det
vanliga språket (2002, s.446). Fiske kallar de olika terminologierna för smala koder
vilka skiljer sig från de breda koderna, som en större allmänhet har tillgång till (1997,
s.114). I det här avsnittet ska jag fördjupa mig i två olika användargruppers
terminologier för att undersöka vilka taggar grupperna har använt och vilka
kommunikativa möjligheter dessa skapar. Användargrupp i detta sammanhang innebär
att användarna delar ett gemensamt intresse i samma ämne eller i samma typ av böcker.
I analysen förhåller jag mig mer kvalitativt till materialet och därför är jag också mer
exemplifierande än i avsnitt 6.1 och 6.2.

7.4.1 Manga- och Animeterminologi

I AADLs katalog listas de tio mest använda taggarna. Taggmolnet är även viktat och
varje tagg visar hur många verk som den tilldelats6. Tittar man på de 10 mest använda
                                                  
6 Antalet verk en tagg har tilldelats visas i taggmolnet genom att man placerar muspekaren över
taggen. Frekvensen illustreras även genom storleken på taggens bokstäver.



taggarna i det insamlade materialet återfinns termer som är relaterade till fantasy, manga
och anime. Vid det insamlade tillfället var enligt AADLs statistik den mest frekventa
taggen ”fantasy” (139) följt av ”manga” (119), ”anime” (76), ”shonen jump” (60),
”shonen” (55), ”time travel” (38), ”half demons” (36), ”demons” (36), ”shape-
changing” (35), ”ghosts” (34). Först på elfte plats kommer en tagg som använts på
faktaverk, taggen ”cooking” (30). Populariteten hos de här taggarna kan tolkas som en
återspegling av AADLs profil mot ungdomskultur.

Jag tänkte här gå igenom samtliga av dessa tio taggar och se hur de skiljer sig från de
termer som fanns i de taggade katalogposterna. Först ska jag ge en grundläggande
introduktion till terminologin.

Enligt engelska Wikipedia är manga det japanska ordet för serieteckningar. Utanför
Japan används termen för att specifikt referera till japanska serietidningar. I Japan
används dock ordet för alla typer av serier. Anime är det japanska ordet för animation
men används enligt Wikipedia av den västerländska subkulturen för att referera till
animationer med en viss stil som har sitt ursprung i den japanska animationen. Anime
tillverkas numera också utanför Japan av exempelvis Cartoon Networks. Den vanligaste
vägen för uppkomsten av en animefilm är adaption av en populär mangaserie. I
subkulturen kring manga och animeverken är de två typerna åtskiljda av de smala
koderna. För de som är obekanta med termerna manga och anime är det vanligt att kalla
all manga för anime (Wikipedia 2007). I Sverige är min uppfattning att manga är den
mer bekanta termen för den bredare massan och att anime oftast kallas för mangafilmer.

I västvärlden är intresset för anime och manga ett subkulturellt fenomen, men i Japan
läses den bredare massan. Den västerländska subkulturen använder sig flitigt av de
japanska termerna som en del av sin jargong eller smala koder. Enligt Wikipedia har en
del av de japanska termerna blivit misstolkade eller helt bytt betydelse. Därför är vissa
termer som används av västerländska fan rena översättningar av japanska termer medan
andra är delar av subkulturens delade koder. En del av terminologin är de olika genrer
som manga och anime är indelade i. Exempel på dessa är josei vilket är en genre riktad
till kvinnor, seinen är riktad till män, shonen är riktad till tonårspojkar och shojo är
riktad till unga kvinnor. I den västerländska subkulturen är dock shojo snarare en stil
som refererar till manga eller anime som handlar om kvinnliga karaktärer och romantik.
När man i allmänhet pratar om ”mangastil” refererar man till moestilen som
karaktäriseras av karaktärer med stora ögon och små enkla näsor. Moestilen är mycket
vanlig inom fantasymanga (Wikipedia 2007).

Taggen ”fantasy”: är den mest frekventa taggen i AADLs folksonomi. Fantasy är i
likhet med manga och anime en genre som är knuten till en mängd olika undergenrer. I
AADLs folksonomi är taggen framförallt använd på manga- eller animeverk. Bland
mangamagasinen som är taggade med fantasy återfinns serier som exempelvis Fruit
basket, Inu Yasha, Shaman king, Ranma och Naruto. Samtliga av dessa titlar tillhör
subgenren fantasy manga enligt Wikipedia (2007). Det finns fantasytermer eller
liknande att tillgå i AADLs ämnesordlista men de har använts mycket begränsat av de
professionella indexerarna. I ett par av katalogposterna till magasinets Fruit baskets
många taggade volymer finns ämnesorden under avdelningen genre, i form av
ämnesordet ”Fantasy comic books, strips, etc”. Även ett par av de många volymerna i
magasinet Ranma är indexerade med liknande term, nämligen ämnesordet ”fantasy
fiction”. Taggen ”fantasy” har därmed använts på ett sätt som kompletterar den
befintliga indexeringen.

Taggen ”manga”: har använts för att tagga magasinen Fruit basket, Inu Yasha,
Shaman king, Ranma, Naruto, Hikaru no go och Nana. Termen manga existerar inte i
AADLs ämnesordslista så här fyller den sociala taggningen ett behov, som gör att
användarna lättare kan återfinna mangaverk. De möjligheter som den professionella
indexeringen skapar för användarna består av att termen manga finns i några
katalogposter under avdelningen note. Under exempelvis mangamagasinet Fruit basket



finns det katalogposter där det i avdelningen note står: ”100% authentic manga, this
book is printed in “manga-style” samt ”"Printed "manga-style" in the authentic Japanese
right-to-left format …none of the artwork has been flipped or altered"--Colophon.”.

Taggen ”anime”: har använts på många av de ovanstående verken som blivit
adapterade till film, den har även tilldelats andra verk, som filmer tillhörande serien
Ghost in a shell. EscaFlowne, Neon genesis evangelion, Wolf’s rain och Chobits.

Animé är enligt Spiteri en av de termer som användare troligen föredrar istället för
ämnesordet Animation (Cinematography) Japan (2006, s.85). Detta visar sig vara fallet
även i min studie, även om användarna inte har någon apostrof över sista bokstaven.
Under de respektive katalogposterna som tilldelats taggen ”anime” är ämnesorden
”Animated television programs -- Japan” eller ” Animated films -- Japan” flitigt
använda. I ett par poster återfinns även ämnesordet ”anime”. I ämnesordlistan finns
dock hänvisningar från termen ”anime” till den mer utförligare ämnesordssträngen
”Animated films -- Japan”. Såväl den denotativ och konnotativa betydelsen skiljer sig
dock åt mellan taggen ”anime” och de två ämnesorden. Termen ”Animated films --
Japan” refererar på en denotativ nivå till animationer från Japan medan taggen ”anime”
refererat till en speciell stil. Utifrån ett indexeringspraktiskt perspektiv ger termerna
”Animated television programs -- Japan” och ”Animated films -- Japan” möjlighet att
vara mer specifik i indexeringen eftersom indexeraren kan skilja mellan tv-program och
film, men den täcker inte in filmer i samma stil som inte är från Japan. Från användarna
är taggen ”anime” mer specifikt även på en konnotativ nivå eftersom det förutom
liknande denotativ betydelse som de två indexeringstermerna har, även har subkulturella
associationer. Använder man taggen ”anime” visar man att man besitter en intellektuell
subkulturell kunskap där man exempelvis vet att animerade japanska filmer inte kallas
mangafilmer.

Utvecklingen av ordet anime illustrerar det föränderliga diakroniska och dynamiska
språket. Volosinov hävdar att den tillsynes konstanta meningen i ett ord är bara
temporär och omformas i den dynamiska dagliga praktiken (1974, s.85). Termen anime
har i västvärlden en ursprunglig denotativ betydelse av att referera till japansk animerad
film. På senare tid har animefilmer dock blivit populära utanför Japan och film i typisk
japansk stil har därför börjat produceras utanför Japan. Anime används i västvärlden
numera även för film i en speciell stil oavsett var filmen gjorts (Wikipedia 2007). Raber
och Budd kopplar det diakroniska språket framförallt till relevans och menar att den
denotativa nivån (signifier) av ett ord är konstant men att den konnotativa nivån
(signified) av ett ord är föränderligt. Det finns en stabilitet i förhållandet mellan
betecknande och betecknare. ”A book using certain signs to speak of animals will not
somehow become a book about furniture, but the value, and so the meaning of that
content can change as a function of the perspective from which the text is viewed, and
time can cause a change in perspective.” (2003, s.514). I fallet med ordet anime har det
skett en förändring på den denotativa nivån som gör att ämnesordet ”Animated films --
Japan” inte längre har samma betydelse som taggen ”anime” vare sig på en denotativ
nivå eller konnotativ nivå.

Taggarna ”shonen jump” och ”shonen”: används i de allra flesta fall tillsammans.
Taggarna har blivit tilldelade verken Shaman King, Naruto, Hikaru no go, och Bleach.
Enligt Wikipedia refererar ”shonen jump” till den amerikanska utgåvan av ett
mangamagasin som utkommer månadsvis. Termen shonen är som nämnts en
målgruppsgenre som förknippas med ett högt aktioninnehåll. Genren är ofta ritade med
en mindre utsmyckad stil än flickgenren shojo  (Wikipedia 2007).

I AADLs katalog har användarna stora möjligheter att finna Shonen jump magasin. I
alla katalogposter som taggats med detta ord har det under avdelningen edition angetts
magasinets namn med termen ”Shonen jump graphic novel ed.”. I fall användarna skulle
vara intresserade av att finna andra verk av denna genre erbjuder AADLs professionell
indexering inga möjligheter. Termen shonen återfinns inte alls i katalogposterna.



Taggen ”time-travel”: är en tagg som framförallt använts på mangaverket Inu Yasha.
Två andra typer av verk har också tilldelats denna tagg. Den sociala taggningspraktiken
kompletterar i detta fall inte AADLs traditionella katalog. Samtliga katalogposter till det
taggade magasinet Inu Yasha innehåller ämnesordssträngen ”Time travel -- Comic
books, strips, etc.”

Taggarna ”half demons” och ”demons”: som i likhet med ”time-travel” är tilldelade
magasinet Inu Yasha, kompletterar den traditionella katalogen. Ingen av taggarna fanns
i de undersökta katalogpostavdelningarna. I några fall har indexeraren dock verkat dela
uppfattningen om att demon är en relevant term. Eftersom ordet inte finns i
ämnesordslistan har indexaren i katalogposterna istället ämnesordet ”Demonology”.

Taggen ”ghosts”: är tilldelad verken Bleach, Hikaru no go och Shaman. Även här har
användarna vissa möjligheter att finna verk med den traditionella katalogens termer.
Ämnesordsträngen ”Ghosts -- Comic books, strips, etc.” har använts en gång. Vanligare
är dock ämnesordet ”Ghost stories”.

Taggen ”shape-changing”: är tilldelad verken Ranma och Fruit basket. I de båda
verken har huvudkaraktärerna förmågan att ändra gestalt. Ranma ändrar kön när han får
kallt eller varmt vatten på sig och karaktärerna i Fruit basket kan förvandlas till
zodiakdjur (Wikipedia 2007). Taggen ”shape-changing” återfinns inte i någon
katalogpost som taggats med termen. Även här kompletterar den sociala taggningen den
traditionella indexeringen.

7.4.2 Peak oil
Ingen av taggarna tilldelade faktaverk har använts lika ofta som taggarna från manga-
och animeterminologin. Några av det insamlade materialets mest använda taggar
tilldelade faktaverk berör begreppet peak oil. De här taggarna är ”peak oil”,
”petroleum”, ”deplation” och ”Hubbert”. De tre första termerna har var och en använts
på 14 verk och Hubbert har använts på 12 verk. Med något undantag var taggarna
använda tillsammans och tilldelade verk med titlar så som Powerdown - options and
actions for a post-carbon world, Hubbert's peak - the impending world oil shortage,
The end of suburbia -oil depletion and the collapse of the American dream, Out of gas -
the end of the age of oil. “A thousand barrels a second - the coming oil break point and
the challenges facing an energy dependent world” och “Blood and oil -  the dangers
and consequences of America's growing petroleum dependency”. Tillsammans med den
här gruppen taggar förekom ett antal mindre använda termer nämligen, ”peak gas”,
”environmentalism”, ”natural gas”, ”energy”, ”recession”, ”inflation” och ”localize”.
Kombinationen av taggar illustrerar att ämnet tangerar både ekonomiska och
miljömässiga aspekter och verken därmed kan ha relevans för olika domäner.

Termen peak oil refererar enligt Wikipedia till de tillfällen i historien då all
oljeproduktion i världen nått sin produktionstopp. Peak oil är en produkt av Hubberts
peakteori. Teorin innebär att varje geografisk yta har en petroleumproduktion som följer
en klocklik form. Teorin visar också hur man räknar ut toppen av produktionen.
Utgångspunkten i teorin är att det finns en begränsad mängd olja i jorden. Petroleum,
som även det är en vanlig tagg, beskrivs av Wikipedia som en sammansättning av olika
former av kolväte. Petroleum utvinns framförallt genom oljeborrning. Även naturgas är
en sammansättning av kolväteformer men mindre solida än petroleumkolvätena
(Wikipedia 2007) Taggen ”deplation” kan i sammanhanget översättas till uttömning.
Jag ska här nedan gå igenom de fyra taggarna.

Taggen ”peak oil”: förekommer inte i någon katalogpost som den blivit tilldelad.
Taggen skapar med andra ord en potentiellt meningsfull ingång som inte täcks in av den
professionella indexeringen.



Taggen ”Hubbert”: är i den kontext som taggen blivit tilldelad att räkna som specifik.
Det är mycket troligt att användarna som använt taggen refererar till Hubberts peak
teori. En användare som är insatta i ämnet och som ser taggen i taggmolnet kommer
antagligen också att associera till Hubberts peakteori. Utifrån en indexeringspraktik är
taggen ”Hubbert” dock inte specifik. Termen Hubbert finns inte i några av
katalogposternas ämnesavdelningar men dock återkommer termen i tre av titlarna.
Användare som är intresserad av Hubberts teori har taggen ”Hubbert” fått fler
möjligheter att finna verk som berör ämnet.

Taggarna ”petroleum” och ”deplation”: är mer generella än taggarna ”Hubbert” och
”peak oil”. Taggen ”deplation” som i sammanhanget får antas syfta på uttömning av
petroleumreserver återfanns inte som ämnesord och endast i en av titlarna då
tillsammans med termen oil, i ”oil deplation”. Termen petroleum återfinns däremot i
olika mer specifika former i samtliga katalogposter. Vanligaste ämnesordet är
”Petroleum industry and trade” som också finns i olika ämnesordssträngar, som
exempelvis ”Petroleum industry and trade -- Forecasting” och ”Petroleum industry and
trade -- Economic conditions -- 20th century”. De möjligheter som uppkommer genom
den sociala taggningen är mindre när det gäller taggarna ”petroleum” och ”deplation” än
de övriga två taggarna som undersökts i denna terminologi.

7.5 Sammanfattning av analysen

I analysen så fann jag att den sociala taggningen kompletterar den professionella
indexeringen med att skapa sökingångar av olika karaktär. Jag ska i detta avsnitt
sammanfattningsvis ta upp vad jag fann i analysen och hur resultaten kan förstås i
relation till varandra.

I analysen så visar resultatet i tabell 1 att taggningen i fråga om olika kategorier av
taggar inte skiljer sig storleksmässigt från de slags termer som finns i katalogposterna.
Det vill säga taggningen sker med typer av termer som man kan förväntas finna i en
katalogpost och allra vanligast är ämneskategorin. Resultatet i tabell 2 visar vissa
skillnader mellan hur taggning av fiktionsverk skiljer sig från taggning av faktaverk.
Denna skillnad består i att taggarna tilldelade faktaverk är mer koncentrerad kring
ämneskategorin.

De stora skillnaderna mellan den sociala taggningen och den professionella
indexeringen ligger istället i att de enskilda taggarna inte förekommer i någon högre
utsträckning i katalogposterna, vilket visas i tabell 3. Den vanligaste kategorin, det vill
säga ämne, är en av de kategorier vars taggar förekommer som minst i katalogposterna.
Kategorierna uppgift och upplevelse utmärker sig i tabell 3 genom att inte alls
förekomma i katalogposterna.

Ifrån denna analys av materialet så sker en fördjupning i två olika typer av kontexter,
det vill säga den sociala taggningspraktiken och två olika terminologier. Den sociala
taggningspraktiken visar sig i min analys vara mer tillåtande för olika slags
associationer och olika användargruppers terminologier. Några av de mer fria
associationerna i studiens material är taggar från kategorierna upplevelse och uppgift,
såsom ”future read”, ”terrific” och ”for:jonathan”. De här kategorierna anses ofta så
personliga att de inte har något värde för andra än de som själva taggat med dem. Med
utgångspunkt i Volosinovs teori så menar jag att ett ords betydelse inte bara bestäms av
avsändaren. Den sociala situationen och läsaren är också viktiga för ett ords betydelse.
Därmed menar jag att uppgiftstaggarna och upplevelsetaggarna skapar kommunikativa
möjligheter genom att fungera som sökingångar även för andra användare än de som
skapat dem.

I analysen av den sociala taggningspraktiken så framkom det att den sociala
taggningspraktiken tillåter att individer från olika diskursgemenskaper fritt kan välja de



termer som är relevanta för dem. I den sista delen av analysen så undersöker jag två
användargruppers terminologier. Den ena terminologi är relaterad till manga- och
animeverk, den andra terminologin är relaterade till verk som berör begreppet peak oil.
Jag ville undersöka både en terminologi som tilldelats fiktionsverk och en terminologi
som tilldelats faktaverk. Av de två terminologierna var det manga- och
animeterminologin som det fanns flest taggar av. Det var i den här terminologin som
taggarna skapade mest möjligheter för användare med liknande intresse att återfinna
verken i AADLs katalog. Terminologin kring peak oil var betydligt mindre
förekommande och framförallt var det de specifika taggarna ”peak oil” och ”Hubbert”
som skapade användbara sökingångar som inte täcktes in av den professionella
indexeringen.



8 Slutsatser och diskussion

I detta kapitel kommer jag kortfattat att repetera resultatet i studien samt diskutera och
dra slutsatser i relation till frågeställningarna. Några av slutsatserna har jag redan berört
i analysavsnittet, men det finns anledning att här presentera dem mer koncentrerat.
Avslutningsvis ger jag förslag till fortsatt forskning.

I inledningen skrev jag att problemet i denna uppsats är att användarna inte alltid delar
indexeringssystemets val av sökingångar eller har kunskap om indexeringspraktiken.
Detta är ett problem som man beroende på teoretiskt perspektiv kan förhålla sig olika
till. Inom traditionell indexeringsteori har man länge ansett att indexering går att utföra
objektivt och neutralt (Tennis 2006 s.23). Ett indexeringssystem utfört under dessa
premisser antas då ge en objektiv och neutral bild av världen och de indexerade verken.
Om användarna inte finner att indexeringssystemets val av sökingångar är sådana de
själva skulle har valt är det därför troligt att man inom traditionell indexeringsteori
försöker finna felet hos användarna och i deras okunskap om indexeringspraktiken.
Tennis menar istället att den sociala taggningen belyser många av de problem och
otillräckligheter som indexeringen har. Dessa otillräckligheter menar Tennis består i att
indexeringen är kvar i en modernistisk tanke om att indexering kan ske universellt utan
hänsyn till kontext (2006, s.13). Indexeringssystemen behöver inte heller vara så
neutrala som de vid första anblick tycks vara. I kritiska studier av exempelvis SAB-
systemet så visade det sig att det fanns spår av dominerande värderingar (Hansson
1999).

Ett annat traditionellt perspektiv inom informationsvetenskapen är subjektiv idealismen.
Enligt Hjørland finns det två subjektiv idealistiska ansatser. Båda ansatserna utgår från
att olika personer har sina egna subjektiva uppfattningar om vad ett dokument handlar
om. Den kognitiva idealismen intresserar sig för de enskilda användarnas begrepp och
kunskap och den hermeneutiskt influerade ämnesteorin intresserar sig för verkens
författare och deras subjektiva åsikter menar Hjørland (1993, s.64f). Peterson är en av
de författare som kritiserar taggningen för att vara en subjektiv aktivitet. Problemet med
taggningen anser Peterson är att den bygger på en relativism, där att alla individers
tolkningar anses lika värdefulla. I förhållande till författarens intentioner menar
Peterson att andra individers tolkningar dock kan anses vara felaktiga (2006). I
uppsatsen har jag försökt förstå den sociala taggningen utifrån kontextorienterade
teorier och inte framförallt som en rad individuella tolkningar. Istället för att utvärdera
den sociala taggningen utifrån traditionella indexeringsprinciper har jag försökt belysa
problemet i uppsatsen utifrån en användarcentrerad och kontextorienterad syn på
indexering. Detta eftersom social taggning enligt min mening måste förstås som en del
av webb 2.0, där användarorienterade och kontextorienterade idéer är centrala. Istället
för att fokusera på språkkontroll har jag använt mig av Volosinovs diakronisk
språkteori. Volosinov ser språket som ett medel för kommunikation, där de ord vi
kommunicerar med har betydelse och värde som bestäms gemensamt av läsare och
adressat, men framförallt av de kontexter som vi ingår i (1974).

Huvudsyftet i uppsatsen har varit att undersöka hur en taggad OPAC kan se ut i
praktiken genom att studera de taggar som användarna skapat i anslutning till AADLs
katalog. Detta för att undersöka några av de kommunikativa möjligheter som uppstår
genom den sociala taggningen och som inte skapas av den professionella indexeringen.
Ett bisyfte i uppsatsen har varit att fördjupa mig i två typer av kontexter genom att
studera den sociala taggningspraktiken och två terminologier. Detta för att undersöka
hur den sociala taggningspraktiken skiljer sig från indexeringspraktiken och hur taggar
från de undersökta kontexterna skiljer sig från termer skapade av den professionella
indexeringen.



Hur fördelar sig taggarna som användarna tilldelat verken i AADLs katalog utifrån ett
antal kategorier av taggar och finns det någon skillnad mellan fiktionsverk och
faktaverk?

De 500 taggarna som utgjorde studiens material delades in i kategorierna person,
plats/grupper, tid, hur, ämne, katalogiseringsdata, upplevelse och uppgift. Indelningen
utgick från de aspekter som studier kring indexering av skönlitteratur och taggning
funnit att användare tycker är relevanta att använda. Studierna beskrivs i avsnitt 5.4.4
och kapitel 3. Flera av kategorierna är sådana som inte finns i den traditionella
indexeringenspraktiken. Den vanligaste taggkategorin i min studie var ämne, 205 av
taggarna i taggmolnet vara av denna kategori. Här fyller tydligen den sociala
taggningspraktiken ett behov hos användarna, trots att indexering av både fiktionsverk
och faktaverk är omfattande i AADLs katalog.

I studier av taggar från del.icio.us fann Golder och Huberman att användarna med sina
taggar inte bara beskrev innehållet i webbresurserna utan taggarna uttryckte också andra
egenskaper hos webbresurserna. Fyra av de sju kategorierna som forskarna fann är
därför mer unika för den sociala taggningspraktiken. Golder och Huberman fann i sin
studie att taggarna i de fyra kategorierna uppfyllde funktioner för att: finfördela
kategorier med siffror, uttrycka taggarens personliga värderingar kring webbresursernas
egenskaper, referera till person samt funktioner för att beskriva uppgift (2006, s.203f).
Golder och Huberman redogör inte i sin studie i hur stor utsträckning de olika
taggkategorierna förekom. Kipp och Campbell fann däremot i sin studie att taggarna
toread och cool var vanliga i del.icio.us. Kipp och Campbell fann också flera av den
sortens taggar som inte var lika vanliga (2006). De fyra unika taggkategorierna som
Golder och Huberman fann i sin studie förekom i liten utsträckning i min studie. Taggar
i form av siffror förekom inte alls, detta fann jag redan i min förundersökning av
taggmolnet och därför använde jag inte den kategorin. Endast ett mycket litet antal
taggar, närmare bestämt 14, var av typen uppgift. Jag fann bara en tagg som refererade
till person, detta var taggen ”my tag”. Flera taggar uttryckte referens till person och
uppgift samtidigt, som exempelvis taggen ”allison to read”. Något mer förekommande
var taggar från upplevelsekategorin, som bestod av 40 taggar. När det gäller
användarnas taggande i AADLs OPAC måste en slutsats bli att användarna framförallt
taggar med sådana kategorier eller typer av termer som redan finns i OPACen. En
anledning till detta kan vara att användarna ”befinner sig i” katalogposterna när de
taggar och att de därför påverkas av katalogpostens olika typer av termer. Det kan också
vara så att de upplever att taggning som sker i en bibliotekskatalog och inte i en
”oorganiserad cyberspace” ska se ut på ett visst sätt och att de upplever taggning i en
OPAC som mer ”seriös”. Detta är förstås inget som jag kan fastställa utifrån mitt
resultat. Andra slutsatser som kan dras av resultatet är att användarna inte verkar skilja
mellan traditionella ämnesord och katalogiseringsdata i den meningen att de även finner
behov av att tagga med katalogiseringsdata

Pejtersen och Austins studie visade att användarna beskrev skönlitteraturen utifrån ett
mångdimensionellt sätt, vilket innebär att indexeringssystem för skönlitteratur måste
innehålla flera olika dimensioner (1983, s.234). I min studie så uppkom två mönster
som både stödjer och motsäger dessa skillnader mellan fiktionsverk och faktaverk.
Taggarna tilldelade faktaverk i min studie var mer koncentrerade kring ämneskategorin.
Mer än hälften av taggarna tilldelade faktaverk var av denna kategori. Taggarna
tilldelade fiktionsverk var också till största del ämnestaggar. Taggarna tilldelade
fiktionsverk var dock inte lika koncentrerade kring ämneskategorin, en tredje del av
taggarna tilldelad fiktionsverk var av typen ämne.  Mitt intryck av materialet var att
fiktionsverken var mer mångdimensionellt taggade inom kategorierna. Fiktionsverken
var taggade med mer vaga termer och taggarna var mer fördelade över olika typer av
grupper och platser. En slutsats som kan dras av detta resultat är att fiktionsverk taggas
delvis annorlunda än faktaverk och att de kategorier jag definierat framförallt är



anpassade till hur användare beskriver skönlitteratur. Ett mönster i studiens resultat
motsäger dock skillnaden mellan fiktionsverk och faktaverk. Detta mönster är att
taggarna tilldelade faktaverk och fiktionsverk i princip följer samma ordning, där
ämneskategorin är den mest förekommande kategorin och kategorin tid den minst
förekommande.

Nielsen anser att den litteraturvetenskapliga domänen är en bra utgångspunkt för
indexering av skönlitteratur. Enligt Nielsen så är skillnaderna mellan fiktionsverk och
faktaverk sådana att de inte kan beskrivas med samma slags termer, istället kan aspekter
som subgenre och symbolism vara värdefulla (1997). Denna sort av litteratur-
vetenskapliga analyser av verk är förmodligen ett tidskrävande arbete. Här har den
litteratur- eller filmintresserade användaren goda möjligheter att göra utförliga
tolkningar. Det visade sig dock i resultatet att detta inte var något som användarna
verkade intresserade av. I kategorin hur förekom nästan bara genretaggar.

I vilken utsträckning förekommer taggarna i AADLs katalogposter och vilka
kommunikativa möjligheter har taggarna som inte täcks in av den professionella
indexeringen?

73 % av taggarna förekom inte alls i katalogposterna. En tendens i detta resultat var att
användarna oftare valde mer generella termer än de termer som fanns i motsvarande
katalogpost. En slutsats som man kan dra av detta är att användarna troligen inte har
någon uppfattning om god indexeringspraktik när det gäller specificitet. Rent generellt
anser Lancaster att det är god indexeringspraktik att välja flera specifika termer än få
mer generella. Lancaster menar också att graden av specificitet bör anpassas till behovet
hos användargruppen som informationssystemet är anpassat för (1998, s.196). Om man
utgår från användandet av taggen ”petroleum” så verkar en inte alltför orimlig sluts vara
att användarna tycker att petroleum är en lämplig basnivå. Man kan då fråga sig om
användarna har behov av den omfattande indexeringen i katalogen som försöker täcka
in olika aspekter av petroleum.

För att närmare kunna uttala mig om de kommunikativa möjligheter som uppstår när
användare kommunicerar med varandra, katalogtermerna och verken i AADLs katalog
så fördjupade jag mig i två typer av kontexter. I analysen av skillnader mellan den
sociala taggningspraktiken och indexeringspraktiken så kom jag, med hjälp av Mais
(2001) ramverk, fram till att den sociala taggningspraktiken var mer tillåtande kring
vilka termer som får förekomma. Jag menade att i den sociala taggningspraktiken har
användarna möjlighet att välja associationer som de professionella indexerarna måste
lämna därhän. Några av de här associationerna som kan förekomma i
taggningspraktiken är uppgiftstaggar och upplevelsetaggar. I förhållande till deras
frekvens har de här taggarna rönt stor uppmärksamhet i diskussionen kring social
taggning. Golder och Huberman fann dessa typer av taggar problematiska eftersom de
uttryckte taggarens personliga värderingar och åsikter eller vad taggaren hade för avsikt
att göra med resursen (2006, s.204). I analysen kom jag fram till att även dessa taggar
har potential att vara användbara även för andra. Taggar som exempelvis ”allison to
read” eller ”aabookcircle” kan användas av andra användare för att se vilka verk som
den här personen eller bokcirkeln finner intressanta. Detta var även något som Golder
och Huberman anser och de menar att de här taggarna därför kan fungera som
rekommendationer, även om detta inte var avsikten från början (2006, s.207). I vissa fall
verkar dock rekommendationerna ske mer avsiktligt än vad Golder och Huberman tycks
tro. Ett exempel på detta är taggen ”IF YOU LOVE MARVIN JUST LIKE ME”. Här
har kommunicera taggaren både en åsikt och en explicit rekommendation. Taggen
uttycker med sina stora bokstäver också en slags entusiasm som för övrigt Kipp och
Campell (2006) finner är en fördel med de här taggarna och som kan bidra till
nyfikenhet och läslust hos andra användare.

Golder och Huberman uttrycker möjligheterna med de personliga taggarna med en viss
försiktighet. De menar också att även övriga taggar kan var problematiska eftersom



olika personer kan ha olika åsikter kring vad en resurs handlar om. Golder och
Huberman anser att detta kan leda till konflikter mellan olika aktörer vilket de finner
problematiskt (2006, s. 201). Jag menar dock med utgångspunkt i Volosinovs teori att
det här är något som kännetecknar ett levande diakroniskt språk. Enligt Volosinov så är
det inte relevant att ett se ord eller uttryck som en individ yttrar som en individuell
aktivitet. Som individer menar Volosinov lever vi inte isolerade utan ingår i olika
sociala gemenskaper vilket påverkar våra värderingar och motiv (1974, s.72). Olika
aktörers värderingar bidrar till att omforma språket. Förändring i språket förklarar
Volosinov som en dialektisk process och som en ständig kamp mellan olika sociala
gruppers värderingar (1974, s.87). Med utgångspunkt från ett sånt här perspektiv känns
det särkilt märkligt att se taggar som uttrycker värderingar kring verk som mer
personliga än de som uttrycker vad ett verk handlar om. Det känns snarare troligare att
personer med samma intresse kommer vara mer överens om en bok är ”bra” än vad den
handlar om, anser jag. Att den sociala taggningen tillåter att användare uttrycker sig
värderande kring verk står i skarp kontrast till det neutrala och objektiva ideala som den
traditionella indexeringen strävar efter. Även Hjørland som är kritisk till den
traditionella synen på indexering menar dock att en ämnesanalys måste sträva efter att
finna väsentliga egenskaper. En typisk oväsentlig egenskap menar Hjørland är ”att
boken var utlånad igår” eller ”boken var bra” (1993, s.113). Om en bok är ”bra” eller
inte kan må hända vara oväsentligt i en indexeringspraktik, men är trots allt en egenskap
hos böcker som tagit stor plats i bibliotekssammanhang. Detta gäller såväl värderingar
kring skönlitteratur kontra facklitteratur, men även kring värderingar av ”hög”
skönlitteratur kontra ”låg” skönlitteratur. De senaste åren har åsikterna kring vad för
slags kultur som är ”bra” och som ska finnas på ett folkbibliotek kommit att luckras
upp. AADL är ett sådant bibliotek där man har infört ”låg” kultur i sina samlingar,
vilket den stora mangasamlingen är ett exempel på. Det existerar dock fortfarande enligt
min mening en tendens på folkbiblioteken att de anser sig ha tolkningsföreträde på vad
som är ”bra” litteratur och ”dålig” litteratur. Genom den sociala taggningen på AADLs
webbsida skapas dock möjligheter för användarna att kommunicera sina åsikter och
värderingar kring materialet.

Användarnas möjlighet att kunna uttrycka sina åsikter kring ett boks värde kan också
ses som ett led i det användarcentrerade perspektivet som genomsyrar webb 2.0 och
bibliotek 2.0. Hammond et al. menar att trots taggningen är gjord för personliga syften
så sker taggningen i en social miljö vilket gör att taggningen kan skapa sociala nätverk
(2005). Webb 2.0 har att genom att erbjuda sociala nätverkstjänster bidragit till att skapa
en arena där individer kan uttrycka sina åsikter och skapa sociala nätverk. Tennis fann i
sin studie att användarnas taggning framförallt handlade om hantering och delande av
resurser (2006, s.10). Även om jag bara kan spekulera i varför användare taggar så tror
jag att det finns en större medvetenhet att man genom sin taggning också positionerar
sig på en arena. Taggning handlar i så fall inte bara om hantering och resursdelning utan
också om att ta plats på en offentlig arena. Att söka i taggmolnet kan på så sätt vara om
en spännande upplevelse av olika åsikter och diskursgemenskapers värderingar och
terminologier.

Hjørland menar att språkanvändning måste förstås i relation till olika domäner. Vidare
menar Hjørland att det inom de olika domänerna finns en gemensam kunskapsgrund
och de olika domänerna använder sig av olika terminologier (2002, s.446). Inom
språkteori används istället för terminologier ofta begreppet kod. Koderna utgör grunden
i kulturen och genom att använda koder kan vi förstå och bli delaktiga i vår kultur. En
kultur eller subkulturs medlemmar reglerar och godkänner koderna. (Fiske 1997, s.90f).
En fördel med social taggning anses vara att den tillåter att flera olika terminologier
samexistera. Detta skriver till exempel Guy och Tonkin, som också menar att man i
Internetsammanhang istället för domän och kontext ofta om pratar om
diskursgemenskaper som använder sig av en viss vokabulär och jargong (2006). Med
denna utgångspunkt undersökte jag två användargruppers terminologi. Den ena gruppen
var användare som taggat manga- och animeverk och den andra gruppen var sådana
som var intresserade av ämnet peak oil. Det visade sig i min studie att användarna i



många fall valt termer som bättre överensstämmer med den terminologi som finns i
respektive diskursgemenskap. Skillnaderna var sådana att det känns rimligt att säga att
den sociala taggningspraktiken har möjligheter att kunna komplettera AADLs
professionella indexering. En del av taggarna hade använts i katalogposterna, men den
övervägande delen hade inte det. Flera av taggarna som uttryckte en subkulturell
konnotation så som ”anime”, ”manga”, ”fantasy”, ”shonen”, ”peak oil” och ”Hubbert”
förekom i liten utsträckning eller inte i alls katalogposterna.

Mitt intryck av den professionella indexeringen av manga- och animeverk var att en del
indexerare verkat insatta i ämnet, men att ämnesordslistan hindrat dem från att använda
den exempelvis vedertagna termen anime. Indexerarna hade inte heller möjlighet att
använda sig av termen demon, som även den var en populär tagg. Istället hänvisades de
till att använda ord som ”Demonology” och ämnesordssträngarna som ”Animated
television programs -- Japan” och ”Animated films -- Japan”. De här ämnesorden verkar
alltför präglade av indexeringspraktikens terminologi. Taggningen kring manga och
anime tycker jag visar på att social taggning skapar kommunikativa möjligheter som
uppstår när användare interagerar med varandra, katalogposttermerna och de verk som
är en viktig del av deras diskursgemenskap.

När jag har undersökt den sociala taggningen har jag bortsett från de brister som
taggningen har. Den sociala taggningen sker utan någon större form av kontroll, vilket
uppmärksammats av flera författare däribland Mathes (2004), Golder och Huberman
(2006, s.12), Spiteri (2006, s.85) och Merholz (2004). Detta är givetvis en brist med
social taggning. Å andra sidan har den objektiva idealismen inom indexeringsteorin och
dess fokus på kontroll hindrat en mer användarcentrerad syn på indexeringen där olika
användargruppers behov och kunskapsintressen ignorerats. Den sociala taggningen
bygger i stället för på kontroll, på relevans. Raber och Budd kopplar relevans till det
diakroniska språket. För att förstå ett dokuments relevans är det den diakroniska
aspekten av information som är betydelsefull. Den synkroniska aspekten av information
menar Raber och Budd dock är betydelsefull för att kunna kontrollera information
(2003, s.514). Här i ligger en av de största kommunikativa möjligheterna för den sociala
taggningen i OPAC, att som en diakronisk språkpraktik komplettera den professionella
indexeringspraktiken som traditionellt fokuserat på den synkroniska aspekten av
information.

8.1 Förslag till fortsatt forskning

Trots det användarcentrerade perspektivet i uppsatsen har fokus varit på de enskilda
taggarna. Det skulle förstås vara intressant med en undersökning av användarna. I
kapitlet 3 berördes vilka olika anledningar till varför användarna taggar. Enligt
Hammond et al. kunde detta ske av rent egoistiska skäl men också för att hjälpa andra
att hitta material (2005). Ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka varför
användarna taggar. Det skulle också vara intressant att se varför användarna finner det
så intressant att använda ämneskategorin för att tagga fiktionsverk. Enligt Lancaster så
finns det många anledningar till varför användarna skulle vara intresserade av ett ämne.
(1998, s.192).

I studien har fokus varit på de möjligheter och fördelar som social taggning har i
anslutning till OPAC. Inga större ansträngningar har gjorts av att undersöka den sociala
taggnings brister och nackdelar. I artiklar kring social taggning kritiseras ofta de sociala
taggningspraktikerna för att brista i kontrollen av språket. Det finns också en tendens till
att vilja utveckla systemen genom att ”städa upp” bland taggarna eller/och att
informationsexperter tipsar hur man gör ”vettiga” taggar (Guy & Tonkin 2006). Här
finns möjligheter till vidare forskning som tar fast på negativa effekter av social
taggning, men även sådana som studerar vilken utveckling av de sociala
taggningspraktikerna i ett bibliotekssammanhang som är relevant.



9 Sammanfattning
De virtuella bibliotekens och enligt somliga det fysiska bibliotekets framtidshopp har
sedan ett par år benämnts bibliotek 2.0. Vad begreppet innebär är i dagens datum
fortfarande under diskussion i biblioteksvärlden. Bibliotek 2.0  har sina rötter i be-
greppet webb 2.0 och de båda begreppen beskrivs ofta verka för ökad kommunikation
och genomsyras av en tanke där användaren sätts i centrum. Intentionerna är att skapa
tjänster som är enkla att använda, som utgår från användarnas egna behov och låter
användarna delta i kunskapsproduktionen snarare än att vara passiva mottagare. Som ett
led i denna utveckling har bland andra folkbiblioteket Ann Arbor District Library låtit
användarna tagga verken i sin katalog.

I uppsatsen har jag en syn på språket som anses vara genererad från sociala och
dynamiska processer, en syn som också kännetecknar webb 2.0 syn på information.
Denna syn bryter mot den traditionella synen på information där information ses som ett
objekt vilkens betydelse kan förstås objektivt. Som en konsekvens av detta traditionella
perspektiv inom indexeringsteorin har målet varit att utföra indexeringen så objektivt
och neutralt som möjligt. Detta har hindrat en mer användarcentrerad syn på
indexeringen där olika användargruppers behov och kunskapsintressen ignorerats.
Social taggning kan ses som ett led i den här användarcentrerade synen på indexering.
Med social taggning av så väl fiktionsverk som faktaverk öppnas möjligheterna för
olika användargrupper att själva kategorisera verk utifrån termer som är relevanta för
dem.

Huvudsyftet i uppsatsen har varit att undersöka hur en taggad OPAC kan se ut i
praktiken genom att studera de taggar som användarna skapat i anslutning till AADLs
katalog. Detta för att undersöka några av de kommunikativa möjligheter som uppstår
genom den sociala taggningen och som inte skapas av den professionella indexeringen.
Ett bisyfte i uppsatsen har varit att fördjupa mig i två typer av kontexter genom att
studera den sociala taggningspraktiken och två terminologier. Detta för att undersöka
hur den sociala taggningspraktiken skiljer sig från indexeringspraktiken och hur taggar
från de undersökta kontexterna skiljer sig från termer skapade av den professionella
indexeringen.

För att uppnå detta syfte utgår jag från följande frågeställningar:

• Hur fördelar sig taggarna som användarna tilldelat verken i AADLs katalog
utifrån ett antal kategorier av taggar och finns det någon skillnad mellan
fiktionsverk och faktaverk?

• I vilken utsträckning förekommer taggarna i AADLs katalogposter och vilka
kommunikativa möjligheter har taggarna som inte täcks in av den professionella
indexeringen?

Materialet samlades in mellan den 3-7 maj 2007 och bestod av 500 taggar hämtad från
AADLs taggmoln. För att definiera taggkategorierna utgick jag från tidigare studier
kring hur användare har beskrivit skönlitteratur. Jag använde mig också av studier kring
olika kategorier av taggar. I analysen så fann jag att den sociala taggningen kompletterar
den professionella indexeringen med att skapa sökingångar av olika karaktär. Resultatet
visade att taggningen framförallt sker med de typer av termer som man kan förväntas
finna i en katalogpost och allra vanligast är ämneskategorin. Det fanns både skillnader
och likheter kring hur användarna taggat faktaverk och fiktionsverk. Taggarna tilldelade
faktaverk var mer koncentrerade kring ämneskategorin. Taggarna tilldelade fiktionsverk
var mer mångdimensionella och framförallt upplevde jag att detta var fallet inom
kategorierna.



De stora skillnaderna som uppkom mellan den sociala taggningen och den
professionella indexeringen låg istället i att de enskilda taggarna inte förekom i någon
högre utsträckning i katalogposterna. Den vanligaste kategorin, det vill säga ämne, är en
av de kategorier vars taggar förekommer som minst i katalogposterna.
Upplevelsekategorin och upplevelsekategorin utmärkte sig genom att inte alls
förekomma i katalogposterna.

Ifrån denna analys av materialet sker en fördjupning i två olika typer av kontexter, det
vill säga den sociala taggningspraktiken och två olika terminologier. Den sociala
taggningspraktiken visar sig i min analys vara mer tillåtande för olika slags
associationer och olika användargruppers terminologier. Några av de mer fria
associationerna i studiens material är taggar från kategorierna upplevelse och uppgift,
såsom ”future read”, ”terrific” och ”for:jonathan”. De här kategorierna anses ofta så
personliga att de inte har något värde för andra än de som själva taggat med dem. Med
utgångspunkt i Volosinovs teori så menar jag att ett ords betydelse inte bara bestäms av
avsändaren. Den sociala situationen och läsaren är också viktiga för ett ords betydelse.
Därmed menar jag att uppgiftstaggarna och upplevelsetaggarna skapar kommunikativa
möjligheter genom att fungera som sökingångar även för andra användare än de som
skapat dem.

I den sista delen av analysen så undersöker jag två användargruppers terminologier. Den
ena terminologi är relaterad till manga- och animeverk, den andra terminologin är
relaterade till verk som berör begreppet peak oil. Jag ville undersöka både en
terminologi som tilldelats fiktionsverk och en terminologi som tilldelats faktaverk. Av
de två terminologierna var det manga- och animeterminologin som det fanns flest taggar
av. Det var i den här terminologin som taggarna skapade mest möjligheter för användare
med liknande intresse att återfinna verken i AADLs katalog.

I kapitel 7 kom jag fram till att social taggning av så väl fiktionsverk som faktaverk
erbjuder möjligheter för diskursgemenskaper att själva tagga verk utifrån termer som de
finner relevanta. Användarna har större frihet att välja ord eftersom de inte styrs av
ämnesordslistans termer som i vissa fall kan te sig väl invecklade. Användarna har
också möjlighet att värdera verken i katalogen, en möjlighet som folkbibliotekskretsar
traditionellt ansett att de har tolkningsföreträde.

Den sociala taggningens kommunikativa möjligheter bestod även av att den fungerade
som en rekommendationspraktik och att användarna kan använda taggmolnet som en
offentlig arena för att positionera sig. Att söka i taggmolnet ansåg jag var en spännande
upplevelse av olika åsikter och gruppers värderingar och terminologier. Här kan taggar
som ”to read” ge en extra dimension av entusiasm och personlighet vilket kan bidrar till
nyfikenhet och läslust. Jag knöt an till Raber och Budds teori som kopplar relevans till
den diakroniska aspekten av språket och kontroll av information till den synkroniska
aspekten av språket. Här i menade jag ligger en av de största kommunikativa
möjligheterna för social taggning i OPAC, att som en diakronisk språkpraktik
komplettera den professionella indexeringspraktiken som traditionellt fokuserat på den
synkroniska aspekten av information.

Som fortsatt forskning i området föreslog jag användarstudier för att utforska varför
användarna taggar. Jag föreslog även en utvärdering av de negativa effekterna av social
taggning i ett bibliotekssammanhang. Den sist nämnda forskningen föreslogs fokusera
på vilka förbättringar som kan göras av de sociala taggningssystemen i ett
bibliotekssammanhang.
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