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Abstract: The aim of this thesis is to, through an empirical study of 

the social tags in the City of Stockholm libraries’ OPAC 
with critical discourse analysis, examine the social tags’ 
linguistic design, usability, and communicative potential 
– all in relation to the context. It is a linguistic study and 
it is important to take into account that the tags are ex-
tremely short texts – single-word-texts. My starting-point 
is that the tags are a form of utility texts. 

 
What I find is that a clear majority of the tags are nouns 
and function as index terms, but that there are differences 
compared to authorized index terms. The study shows 
how the tag-authors solve their contextual premises by for 
example word-compositions. I find that a balance is im-
portant between specific and general as the tags lack a 
parent-child or sibling semantic relationship. Compared to 
traditional knowledge organization, there is a consistent 
feature of subjectivity in the tags. I see a fourth type of 
organization in addition to cataloguing, classification, and 
indexing – the personal comment. In the retrieval, the tags 
are best suited for browsing. I also find that the social tags 
could function as a complement to a controlled vocabu-
lary, but not replace it.         
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1 INLEDNING 
 
 

The Semantic Web […] lets anyone express new concepts that they invent 
with minimal effort. Its unifying logical language will enable these concepts 
to be progressively linked into a universal Web. This structure will open up 
the knowledge and workings of humankind to meaningful analysis by soft-
ware agents by which we can live, work and learn together. (Berners-Lee, 
Handler & Lassila 2001, s. 37.) 

 
Den här visionen som grundaren av Internet, Tim Berners-Lee, och hans medförfat-
tare för fram bygger på att var och en är fri att sätta just sin term till olika företeelser. 
Det är användardelaktighet och kollektiv generering av kunskap som är kärnpunkten 
i Web 2.0 som introducerades 2004 och i Library 2.0 året därefter. En viktig applika-
tion som i webb 2.0 och bibliotek 2.0 ger uttryck åt användardelaktighet är social 
taggning. I bibliotek 2.0 innebär social taggning att användarna kan sätta sina egna 
termer till dokumentens katalogposter i bibliotekets OPAC (Online Public Access 
Catalogue), vilket ger användaren en mer aktiv roll i kunskapsproduktionen än tidi-
gare.  
 
Inom bibliotekssektorn är användarorientering inte nytt. Utvecklingen har gått från 
en fokusering på dokumenten till att inkludera informationsbehovet hos användarna 
med deras olika sociala och kulturella bakgrund. Men från det till att släppa in an-
vändarna i produktionen av katalogposterna är ett stort steg.  
 
Utmärkande för den sociala taggen är att den står för användarens eget perspektiv 
utan någon direkt yttre innehållslig styrning. Det är alltså ett subjektivt perspektiv, 
vilket är en skillnad mot den traditionella kunskapsorganisationen i en OPAC som 
bygger på kontrollerad vokabulär efter utarbetade regelsystem. En annan skillnad är 
att taggförfattaren även kan skriva för eget personligt bruk vilket är någonting den 
professionella indexeraren inte gör.  
 
I kunskapsorganisation har idén om objektivitet varit en rådande norm. Men uppfatt-
ningen om kunskap har också successivt förändrats, från en positivistisk syn av det 
sanna och objektiva ämnesinnehållet till en relativisering av vad som är kunskap och 
sanning. Det här är någonting som Hjørland (1993) åskådliggör i sin genomgång av 
objektivitetsbegreppen. Hjørland anser att det ytterst är dokumentet som avgör tolk-
ningens riktighet och att beskrivningen av ett dokuments egenskaper även inkluderar 
tolkarens individuella förutsättningar och kvalifikationer. Dokumentets egenskaper, 
menar han, är objektiva medan beskrivningen av dessa inbegriper subjektivitet. Han 
skriver att varje bok i princip innehåller oändligt många egenskaper, vilket innebär 
många tolkningsmöjligheter och att tolkningen inte kan automatiseras (Hjørland 
1993, s. 114-117). 
 
Språkforskarna Kress och Hodge (1979) betonar språkets roll i lagringen av uppfatt-
ningar och tankar. Det som har en benämning är enklare att klassificera och komma 
ihåg och det som benämns kan kommuniceras med andra. Vi klassificerar åt oss själ-
va och åt andra, ibland påtvingande. De menar att språket är avgörande i verklighe-
tens sociala konstruktion. När vi ser någonting, tänker vi på det med vårt språk. Det 
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här är primära processer som ofta sker på ett omedvetet plan. ”Languages are sy-
stems of categories and rules based on fundamental principles and assumptions about 
the world. These principles and assumptions are not related to or determined by 
thought: they are thought.” (Kress & Hodge 1979, s. 5.) En lingvistisk analys kan 
visa på användarnas perspektiv och informationsbehov. 
 
Mot den bakgrunden vill jag i det här arbetet undersöka taggarna, deras språkliga 
utformning, funktion och hur läsbara de är. Jag tycker att det är intressant att se vilket 
språk taggförfattarna väljer när det inte finns någon fastlagd vokabulär som måste 
följas och i den här uppsatsen undersöker jag de sociala taggarna i ett biblioteks 
OPAC. Ett av få bibliotek som idag i Sverige har inkluderat social taggning i sin 
OPAC är Stockholms stadsbibliotek, som haft funktionen sedan 2007. Det är taggar-
na i den OPACen som denna studie behandlar. Min undersökning är en empirisk 
studie som ansluter sig till kritisk diskursanalys. 
 
Utgångspunkten inför undersökningen är att taggarna är en form av brukstexter och 
kan analyseras som brukstexter. ”Bruksprosan är brokig och sammansatt, lika skif-
tande som våra försök att begripa och bearbeta omvärlden. Den omspänner allt mel-
lan himmel och jord, från filosofiska traktater om gudomens väsen till prisuppgifter-
na i en grönsaksdisk.” (Hellspong & Ledin 1997, s. 15.) Brukstexter är texter som är 
menade för praktiska syften.  
 
Hellspong och Ledin (1997 s. 13, 52) ansluter sig till kritisk diskursanalys och ser 
diskurs som text i kontext. De har utvecklat en modell för analys av brukstexten som 
jag följer för att få fram taggens olika kännetecken. Jag vänder mig även till Norman 
Fairclough (1992, 1995, 1998), kritisk diskursanalytiker, när det gäller analys av dis-
kursiv praktik. 
 
Det som är speciellt med materialet i det här arbetet är att taggarna är extremt korta 
texter – enordstexter. Detta gäller för taggarna i Stockholms stadsbiblioteks OPAC 
och även för taggarna i forskningen jag tagit del av, och det är dessa särskilda be-
tingelser som måste utgås från. Det blir en avgörande skillnad mot tolkningar av 
längre texter. En framkomlig strategi för en analys av de sociala taggarna är enligt 
min mening ett lingvistiskt angreppssätt och den kritiska diskursanalysen där analys-
objekten är brukstexter. Här ingår en vidgning av analysen och jag ser också på tag-
garnas funktion och läsbarhet. Den kommunikativa potentialen beror inte bara på 
texten utan även på läsaren. I det här fallet är det jag som är läsaren och här återfinns 
min förförståelse, som grundar sig på att jag är student i biblioteks- och informa-
tionsvetenskap och har en bakgrund inom litteraturvetenskap och språkvetenskap. 
 
   
1.1 Problemformulering 
 
Det råder olika uppfattningar om de sociala taggarnas betydelse och möjligheter i 
förhållande till traditionell kunskapsorganisation, uppfattningar för och emot om 
taggarna kan fungera som komplement till traditionella informationssystem som 
bygger på kontrollerad vokabulär. I sin magisteruppsats lyfter Smångs och Tornbjer 
(2009) fram en osäkerhet inom biblioteksvärlden för vad bibliotek 2.0, där social 
taggning ingår, kan föra med sig i fråga om organisering av kunskap.  
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En av de framträdande egenskaperna hos ett socialt taggningssystem är dess inklu-
sivitet, att det är öppet för alla användare och att det finns få restriktioner för vilket 
ord som får användas eller hur det ser ut. Det här skiljer de sociala taggarna från en 
kontrollerad vokabulär och ger problem angående vilken ställning taggarna har i bib-
liotekets kunskapsorganisation. Men Adam Mathes (2004, s. 12), forskare inom bib-
lioteks- och informationsvetenskap, ser möjligheterna att taggarna kan ge kännedom 
om användarnas språk och som sedan kan användas i den fortsatta utformningen av 
den kontrollerade vokabulären.  
 
Ett dilemma med utvärderingen av social taggning är att den endast finns på ett fåtal 
bibliotek; ett annat dilemma är att det finns få undersökningar gjorda om taggarnas 
potential för användarna och för organiseringen av kunskap, särskilt litet finns om 
taggarna i ett biblioteks OPAC. I det här arbetet försöker jag göra en sådan under-
sökning. 
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Min undersökning är en empirisk studie av de sociala taggarna i Stockholms stads-
biblioteks OPAC. Syftet med studien är att försöka fånga in taggen i ett mönster uti-
från dess språkliga, innehållsliga och sociala struktur, och i relation till kontexten. 
Relevansen med en sådan undersökning är att taggarna på ett relativt otvunget sätt i 
praktisk användning speglar användarnas språk och organisering av dokument i 
OPACen, och även att synliggöra taggarnas kommunikativa potential. Med kommu-
nikativ potential avses här de sociala taggarnas möjligheter att förmedla information 
till mottagaren. Med uppsatsen vill jag försöka få en bild av taggarnas karakteristik, 
vilka resurser de bär med sig, hur tillgängliga de är för sitt syfte och deras använd-
barhet, för att synliggöra den användargenererade vokabulären.  
 
Mina frågeställningar är trefaldiga: 
 

1. Hur är sociala taggar i en OPAC utformade språkligt? 
2. Vilka funktioner går att urskilja för taggar i en OPAC? 
3. Hur ser taggarnas kommunikativa potential ut? 

 
Fråga 1 fokuserar på texten, dvs. taggarnas uppbyggnad, deras strukturer. Det här 
innefattar taggarnas yttre form, teman och på vilka sätt de sociala taggarna markerar 
sociala band till läsaren genom hur de är formulerade.  
 
Fråga 2. Genom att se på taggarnas funktion, undersöks hur de används eller kan 
användas, i det här fallet i kunskapsorganisation i ett bibliotek. Det handlar såväl om 
traditionell som icke-traditionell kunskapsorganisation, och det är intressant att se i 
vilken utsträckning de sociala taggarna överensstämmer eller avviker från den tradi-
tionella. Här ligger fokus på hur taggarna kan inordnas i bibliotekets kunskapsorga-
nisation. 
 
Fråga 3 behandlar taggarnas kommunikativa potential, som här ses som ett socialt 
utbyte av mening. Det är en interaktiv process mellan sändare och mottagare. Det är 
intressant att se på kommunikationsprocessen utifrån de speciella förutsättningar som 
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materialet erbjuder i form av användargenererad vokabulär i enordstaggar och i vad 
mån dessa specifika förutsättningar påverkar läsningen och läsbarheten. Här beaktas 
både texten och läsaren, och taggarna ses även ur läsarens synvinkel med betoning på 
hur tillgängliga de är för läsaren. Centrala aspekter är läsarens förståelse och tolk-
ning, och även vem texten är avsedd för utifrån hur den är skriven.  
 
Det finns vissa beröringspunkter mellan frågeställningarna. T.ex. är möjligheten att 
ta till sig taggarna beroende på läsaren men även på taggens språkliga form, och 
språklig form behöver även tas hänsyn till vad gäller taggarnas funktion. Vem taggen 
är avsedd för är en aspekt som kan kopplas till alla tre frågeställningar. 
 
 
1.3 Avgränsning 
 
Fokus ligger på en lingvistisk studie av de sociala taggarna och deras kontext; bara i 
undantagsfall ser jag på de dokument taggarna strukturerar. 
 
Taggning kan användas på olika bibliotek, men här kommer jag att fokusera på tagg-
ningen vid Stockholms stadsbiblioteks OPAC och alltså taggning på folkbibliotek. 
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2 BEGREPPSGENOMGÅNG 
 
 
2.1 Ordförklaringar 
    
Metadata    
Metadata är uppgifter som definierar och beskriver andra data. Bibliotekskatalogen 
består av sådana data om dokumenten i bibliotekets bestånd.   
 
Sociala taggar 
Sociala taggar är användargenererad metadata. Thomas Vander Wal (2007) definie-
rar taggen som enkel data/metadata, vilken placeras i anslutning till ett dokument. 
Taggen används för att sortera, identifiera och/eller beskriva och är en personlig 
markör. Det handlar om att med eget språk ge sin egen mening och sin egen förståel-
se. 
     
OPAC 
OPAC står för Online Public Access Catalogue och är bibliotekets katalog som är 
tillgänglig för användarna via nätet på bibliotekets webbplats. I OPACen kan använ-
daren söka efter dokument i bibliotekets bestånd utifrån den metadata om dokumen-
ten som finns i systemet. Som inloggad användare finns bl.a. funktioner för att reser-
vera och låna om. I Stockholms stadsbiblioteks OPAC finns även funktionen social 
taggning (kallad ”användarnas etiketter”), där den inloggade användaren själv kan 
sätta taggar (metadata) till dokumenten i bibliotekets bestånd varvid dessa taggar 
sedan är sökbara. Taggarna presenteras på tre sätt i OPACen: de står i en lista med 
alla taggar i bokstavsordning utifrån antalet dokument de blivit tilldelade, aktuell/a 
tagg/ar finns med på sidan med informationen om det dokument som taggats och en 
användares taggar står listade på dennes personliga sida. 
 
 
2.2 Kunskapsorganisation 
 
Kunskapsorganisation handlar inom biblioteks- och informationsvetenskapen om 
lagrande och återvinning av information (Hjørland 1997). I bibliotekssammanhang 
syftar begreppet på aktiviteten att registrera dokumenten i kataloger och databaser 
(Benito 2001, s. 7). Dessa aktiviteter är katalogisering, klassifikation och indexering. 
Med katalogisering menas att se på ”formella kriterier såsom uppgifter om författare, 
titel, utgivare, mediekategori, fysisk utformning” (ibid., s. 7); med klassifikation me-
nas att analysera innehållet i ett dokument och lägga in koder från ett klassifikations-
system (ibid., s. 7); även med indexering hänsyftas att ange ett dokuments innehåll, 
men nu ”genom att ange ett antal termer i klartext. Dessa termer kan vara fria eller 
hämtade från någon lista” (ibid., s. 8). Klassifikation är mer övergripande och anger 
dokumentets disciplin medan indexeringens ämnesord anger dokumentets innehåll 
mer specifikt konkret.  
 
Inom kunskapsorganisation är två viktiga områden valet av ämnesord att tilldela ett 
dokument och informationsåtervinningen. Det finns en diskussion om bestämningen  
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av ett dokuments ämne, i vad mån ämnesanalysen är subjektiv eller objektiv. 
Hjørland (1997, s. 71) menar att bestämningen av dokumentets ämne är beroende av 
individens tolkning som baserar sig på perspektiv och förhållandet till texten. Andra 
forskare, som Langridge (1989, s. 31f.), hävdar att indexeraren kan göra en objektiv 
och neutral bedömning och att ämnesorden kan vara frikopplade den mänskliga tolk-
ningen. Han ser på begreppen som statiska, universella och relativt oberoende av 
utövande praktik. I det synsätt som Hjørland företräder är beskrivningen av doku-
mentets ämne, som uttrycks i ämnesordet, någonting som kräver särskilda förutsätt-
ningar och inte är någonting som enkelt kan automatiseras. Objektiviteten är enligt 
Hjørland knuten till dokumentet, vilken är den enda instans som kan belysa beskriv-
ningens riktighet, medan beskrivningen av dokumentet ”kræver særlige subjektive 
forudsætninger” (Hjørland 1997, s. 116). Här uttrycker Hjørland en samsyn med 
hermeneutikern Gadamer. Även om läsningen får stor frihet hos Gadamer, ser han att 
texten har en gränssättande funktion. Texten är skriven för att bli läst på ett visst sätt 
och tolkningsakten innebär även den en gränssättning då den beror på läsarens förut-
sättningar och kulturella betingelser. Det är ett pågående arbete där förståelsen lö-
pande modifieras i en outsinlig process. (Gadamer 1997, s.183-97). Hjørland är dock 
tydlig i sin metodologiska uppfattning ”at de individuelle beslutningar vedrørende et 
dokuments emne skal ske på basis af en faglig og videnskabsteoretisk forforståelse 
eller ’horisont’” (Hjørland 1997, s. 127).     
 
När det gäller informationsåtervinningen betonar Dervin (1998, s. 36-46) kontexten i 
informationssökningen, att den inte är statisk utan att olika informationsbehov föder 
olika sätt att närma sig informationssökningen på. Hon anser att det som ska under-
sökas i studier om informationssökning är den informationssökandes egentliga syfte 
bakom sökningen.  
 
I användandet av en kontrollerad vokabulär finns auktoritetslistor som indexeraren 
följer vilka bestämmer vokabulären som representerar dokumentet. Vid konstruktio-
nen av ett ämnesord finns i KBs Katalogisatörens verktygslåda ett antal riktlinjer att 
tillgå (http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/riktlinjer/5-Konstruktion-
av-ord/). Reglerna är konkreta och rör bland annat ordklasser, användningen av sin-
gular och plural, obestämd och bestämd form och förkortningar. Däremot när det 
gäller de sociala taggarna finns inga begränsningar för vilka termer som kan använ-
das. 
 
I den här uppsatsen behandlas sociala taggar, vilka även kan ha funktioner utöver 
traditionell kunskapsorganisation. Det handlar om att organisera med rekommenda-
tioner, omdömen, betyg och, som Mathes (2004, s. 4) kallar det, minneslappar. Det 
är ett mer personligt sätt att ordna dokumenten och kan vara strukturering både för 
eget bruk och avsedd för andra. I sin indelning av de sociala taggarnas funktioner, 
har Golder och Huberman (2006, s. 203) tre kategorier där taggarna återkopplar till 
sina författare. Jag har fört samman dessa till en kategori och benämner den här ty-
pen av taggar för personliga kommentarer. 
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2.3 Beskrivning av fenomenet social taggning 
 
Det finns ett antal olika begrepp som samtliga hänvisar till att användarna själva ska-
par nyckelord eller taggar och ansluter dessa till dokument: social tagging (social 
taggning), folksonomy (folksonomi), tagging (taggning), collective tagging (kollektiv 
taggning), collaborative tagging (gemensam taggning) och social indexing (social 
indexering) – vilket kan ses som kongenialt med själva fenomenet då en folksonomi i 
motsats till en taxonomi saknar termkontroll utan samma ting kan få flera olika be-
nämningar. I den här uppsatsen har jag valt att kalla fenomenet för social taggning 
och taggarna för sociala taggar eller taggar.   
     
Social taggning uppträdde först på den sociala bokmärkestjänsten del.icio.us och 
spreds sedan till andra webbplatser som t.ex. Flickr; och även ett bibliotek som Lib-
rary of Congress har anammat fenomenet genom att 2008 ladda upp en stor mängd 
historiska foton till Flickr och uppmuntra användarna till att tagga dessa (Våge, Dali-
anis & Iselig 2008, s. 125f.). 
 
Social taggning går enligt Golder och Huberman (2006, s. 198) ut på att organisera 
objekt genom att tilldela dem fria, i motsatts till kontrollerade, nyckelord (taggar) 
med syftet att i framtiden återvinna dokumenten men också att dela dokumenten och 
taggarna med andra, vilket är ett av kännetecknen för social nätverkan. I ett biblio-
teksperspektiv är förtjänsterna med social taggning att ”facilitate information search 
as well as build a sense of community around the libraries' collections” (Chua & Goh 
2010, s. 204). 
 
Tillvägagångssättet vid taggning är att en användare väljer ett eller flera helt valfria 
ord eller tecken och kopplar det till ett dokument som metadata. Taggen kan sedan 
ses av taggförfattaren och andra användare. Vem som helst kan använda systemet, 
vad som behövs är ett användarkonto, och endast ett användarnamn och ett lösenord 
avkrävs vid registreringen. Mathes (2004, s. 7) skriver att det nya är att det är använ-
darna som skapar nyckelorden, eller taggarna, och beskriver och formar innehållet 
med en fri vokabulär. Det är en dynamisk process som Tim O’Reilly (2005) kallar 
för the architecture of participation. 
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3 RELATERAD FORSKNING 
 
 
Social taggning är en ny företeelse – inte ens 10 år gammal – som det finns endast ett 
fåtal empiriska undersökningar om. Främst är det i discipliner relaterade till datave-
tenskap och IT som forskning bedrivits och mycket av materialet är inte publicerat i 
vetenskapliga tidsskrifter utan på olika webbplatser. De flesta studier jag tagit del av 
behandlar webb 2.0 och taggarna på webbplatserna del.icio.us och Flickr. Forskning-
en av taggar i OPACer är begränsad, den empiriska undersökning jag funnit är Jo-
hanna Granströms magisteruppsats från 2007.   
 
Genomgående i litteraturen beskrivs de sociala taggarna som organisering av materi-
al för återvinning (bl.a. Golder & Huberman 2006 och Shua & Goh 2010) samt ställs 
mot professionell indexering/katalogisering (bl.a. Mathes 2004 och Yi & Chan 
2009). 

Carrie Green (2010) gör en genomgång av fördelar och nackdelar med taggning ut-
ifrån del.icio.us. Hon argumenterar för och emot om biblioteken ska använda sajten. 
En av fördelarna är att ontologin inte är uteslutande utan inkluderar allt i motsats till 
kontrollerade vokabulär som till sin natur med nödvändighet är exkluderande. Här 
finns även en flexibilitet. Taggarna har en här- och nu karaktär, det vill säga de kan 
läggas till ontologin nu genast. Det är öppet för flera olika taggar på samma doku-
ment, vilket både ger möjlighet att lägga till nya begrepp och till att behålla de äldre. 
Alla kan lägga till sin egen. Nackdelar som Green tar upp är bl.a. felstavningar och 
ett flertal taggar för samma koncept när det saknas auktoritetskontroll. Det finns risk 
för inkonsistens och ”tagspam”. 
 
Informationsforskarna Golder och Huberman (2006) studerar social taggning utifrån 
del.icio.us och har funnit att det inom taggarna finns återkommande mönster och 
stabilitet, vilket de anser beror på att användarna imiterar och lär sig av varandra, och 
att termerna tillkommer i en slags förhandling. De menar att taggarna är organisering 
av information för taggförfattaren själv och i syfte att dela med sig till andra.”As all 
taggers’ contributions collectively produce a larger classification system, that system 
consists of idiosyncratically personal categories as well as those that are widely agre-
ed upon. However, there is also opportunity to learn from one another through shar-
ing and organizing information.” (Golder & Huberman 2006 s. 201.) De tar upp sub-
jektivitet och objektivitet utifrån ett kvantitativt perspektiv, dvs. att ju fler taggar och 
ju fler användare som taggar desto mer stabilt och användbart blir systemet. Men 
detta förutsätter att användarna deltar i tvåvägssystemet att både konsumera och pro-
ducera taggar.  
 
I sin magisteruppsats beskriver Smångs och Tornbjer (2009) bibliotek 2.0 i förhål-
lande till folkbiblioteket. I skandinaviska bibliotekstidsskrifter ser de biblioteks-
världens uppfattningar om bibliotek 2.0. De finner att ”[b]egreppet Bibliotek 2.0 är 
ganska vagt och undanglidande och definieras delvis olika av debattörer, forskare 
och bibliotekarier, lite efter behov och känsla. Många känner sig osäkra på vad Bib-
liotek 2.0 egentligen kommer att innebära för bibliotekets verksamhet […]” (Smångs 
& Tornbjer 2009, s. 53). 
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I litteraturen anses det vara både en tillgång och ett problem att social taggning kän-
netecknas av subjektivitet och att användare taggar dokument utifrån sin egen per-
sonliga uppfattning. En av de som ser till fördelarna är IT-arkitekten Quintarelli 
(2005), som ser ett mervärde i att taggning åskådliggör användarnas perspektiv.  
 
En grundläggande aspekt hos social taggning är inklusiviteten. Detta framhålls både 
som en för- och nackdel. Som fördel ses friheten för användarna att lägga till sin be-
stämning av ett dokument (t.ex. Quintarelli 2005). Peterson (2006) reagerar mot den 
relativisering av kunskap som den sociala taggningen bygger på. Hon menar att 
taggningen inte passar för kunskapsorganisation utan är oanvändbart p.g.a. inklusivi-
teten, subjektiviteten och den inkonsistens som uppstår när motsatta tolkningar, både 
”sanna” och ”falska”, kan ingå i systemet. Mathes (2004, s. 12) anser att de sociala 
taggarna har en plats inom kunskapsorganisation. Han ser fördelar med inklusiviteten 
och avsaknaden av semantisk över- och underordning av termer då det frilägger an-
vändarens egen vokabulär, vilken sedan kan användas som riktlinjer för användarens 
informationsbehov. En konsekvens Mathes (2004, s. 12) ser med att taggarna till 
skillnad mot en kontrollerad vokabulär saknar en bakomliggande semantisk struktu-
rering – det är inte en hierarkisk s.k. ”top-down” praktik utan linjeformad och ”bot-
tom-up” – är att de passar väl för browsing och serendipiditet men lämpar sig mindre 
väl för regelrätt sökning. Även Golder och Huberman (2006, s. 201) lyfter fram möj-
ligheter med browsing och svårigheter med sökning i ett taggsystem.  
 
Förslag har förts fram om att lägga till en bakomliggande struktur (Guy & Tonkin 
2006). I sin artikel reflekterar de över om problemet med ”dåliga” taggar skulle kun-
na kompenseras genom att utbilda användarna eller att konstruera ett system som ger 
förslag på passande taggar. Men samtidigt menar de att en reglering innebär att sy-
stemet förlorar sin identitet. En annan uppfattning är att systemet är självreglerande 
och blir mer stabilt vid större volymer (Golder & Huberman 2006).  
 
Golder och Huberman (2006) ser på taggarnas funktion och delar in den i sju olika 
kategorier: 1. vad eller vem det handlar om, 2. typ av dokument, 3. vem som äger 
innehållet, 4. specificeringar, 5. kvalitet eller karakteristik, 6. självreferenser till tagg-
författaren och 7. organisering för en uppgift. Taggarna i de fyra första kategorierna 
ser de kan användas av många taggförfattare medan de tre sista kategorierna består 
av taggar som direkt kan kopplas till den enskilde taggförfattaren. 
 
En annan indelning av taggkategorier gör Johanna Granström (2007, s. 26ff.) i sin 
magisteruppsats. I sin empiriska undersökning av de sociala taggarna på det ameri-
kanska folkbiblioteket Ann Arbor District Librarys OPAC delar hon in taggarnas 
innehåll i åtta kategorier: 1. person, 2. plats/grupper, 3. tid, 4. hurfacett (genre, form 
och stil), 5. ämne, 6. katalogiseringsdata, 7. upplevelse och 8. uppgift. En av de 
aspekter hon ser på är vilka kommunikativa möjligheter taggning har som inte pro-
fessionell indexering täcker. Hon finner att den vanligast förekommande kategorin är 
ämne och att användarna använder andra ord än den professionella indexeringen. 
Hon ser att taggarnas kommunikativa möjligheter är att de även kan fungera som 
rekommendationer och för att taggförfattarna ska positionera sig. Hon finner att 
taggningen fungerar som komplement till professionell indexering (ibid., s. 45f). 
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Tennis (2006, s. 9f.) ser på social taggning i förhållande till kontrollerad indexering 
utifrån processer, strukturer och diskurser. Han ser avgörande skillnader i funktioner 
mellan de två praktikerna. Medan taggning syftar till hantering, arbetar indexering 
efter precision. Taggen hanterar uppgift, ämne och genre men synliggör även den 
personliga värderingen av dokumentet. 
  
Kopplat till social taggning presenterar IT-arkitekten Tredinnick (2006, s. 165) en 
intressant modell där han för fram att den användargenererade informationen och 
kunskapen i ett socialt processande på nätet innebär ett paradigmskifte. Han menar 
att informationsvetenskapen har sett på information som fristående användaren och 
utanför sociala processer, att dess egenskaper och betydelse har setts som stabil och 
oföränderlig varför informationsgenereringsprocesserna inte varit i fokus. Men, anser 
han, i och med webb 2.0 sammanbinds kunskap och information med sociala proces-
ser. I ett socialt taggningssystem är informationen inte fixerad och stabil utan föränd-
ras i en dynamisk process i interaktionen mellan användare; om en användare anser 
att någonting saknas kan det läggas till.  
 
I sin magisteruppsats behandlar Forsberg och Moberg (2007) folksonomi (ett annat 
ord för social taggning) i relation till kunskapsorganisation utifrån forskning och tex-
ter i ämnet. I sin studie tar de upp faktorer som talar för folksonomins relevans för 
kunskapsorganisation. En faktor är det nya perspektivet på ämnesrepresentation, en 
annan är att användarens okontrollerade vokabulär kan fungera som komplement till 
traditionella system. De ser även fördelarna för användaren med ett personligt relate-
rande till biblioteket. Samtidigt betonar de att ett fokus på användarens behov inte får 
ske på bekostnad av den professionella katalogisatörens funktion.  
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4 TEORI OCH METOD 
 
 
4.1 Teoretiska utgångspunkter 
 
Min utgångspunkt är att se på de sociala taggarna som brukstexter. Definitionen av 
bruksprosa som Hellspong och Ledin (1997, s. 14f.) gör och som jag citerar i inled-
ningen förefaller mig tillämpbar på taggarna. Bruksprosans funktioner, som de listar, 
är nytta i en bred betydelse och med många slag av praktiska uppgifter: informativ 
funktion; instruktiv funktion; övertalande funktion; syftar till sakförståelse; och ori-
enterar sig mot handling. Ibland används grepp hämtade från skönlitteraturen, dvs. 
upplevelser och känslor lyfts fram. På det sättet blir det vidare än sakprosan. 
 
För att besvara frågeställningarna analyserar jag de sociala taggarna med kritisk 
diskursanalys, vilket är en textanalytisk teori och metod med rötterna i lingvistiken. 
Jag bygger min analys framför allt på Hellspong och Ledin (1997), Hellspong (2001) 
och Fairclough (1992, 1995 och 1998). Hellspong och Ledin har sin tillhörighet i so-
ciosemiotiken och den kritiska diskursanalysen. De lägger fram en utförlig och kon-
kret modell för lingvistisk analys av brukstext. Faircloughs kritiska diskursanalys 
kombinerar teori och metod för empirisk forskning av språkanvändningens sociala 
samspel i vardagen. ”Fairclough använder detaljerad textanalys för att få insikt i hur 
diskursiva processer kan avläsas lingvistiskt i specifika texter.” (Winther Jørgensen 
& Phillips 1999, s. 72.) 
 
”Diskurs” är ett begrepp som ofta används men vars betydelse inte alltid definieras 
och som kan syfta till ett antal olika saker. Det hela kompliceras ytterligare av att 
engelskans discourse och franskans discours har betydelser som svenskans diskurs 
inte har, som t.ex. föredrag och tal. Winther Jørgensen och Phillips (1999) skriver att 
ordet diskurs när det används oftast bär med sig en ”idé om att språket är strukturerat 
inom olika sociala domäner[…]. ’Diskursanalys’ är sedan på motsvarande sätt analys 
av dessa mönster”, och att ”en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå värl-
den (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 7). Hell-
spong och Ledin (1997, s. 51) kopplar diskurs till kontext. De ser diskurs som språk-
användning eller text i kontext. I den här uppsatsen följer jag dem och använder 
begreppet diskurs för språkanvändning och text i en särskild kontext. Kontexten är då 
det som finns runt en text: situationen och kulturen i vilken den skrivs och mottas, 
hur den förmedlas och textens författare och läsare. 
 
Enligt den kritiska diskursanalysen är texten en komplex konstruktion med flera oli-
ka skikt: formen, innehållet och det sociala. Texten ses också bli till i en process från 
författaren/avsändaren/producenten till läsaren/mottagaren/konsumenten. I sin pre-
sentation av vad en text är beskriver Hellspong och Ledin (1997 s. 37f.) att en text 
både är konventionell och kreativ. Det är genom att den är konventionell som texten 
kan förstås av läsaren, genom att läsaren vet ungefär vad som ska komma, och detta 
sker genom att texten anammar vissa socialt etablerade regler och normer. Men sam-
tidigt finns inslag som skiljer en text från andra i samma genre, inslag som bryter 
mot mallen – det kreativa. Dessa inslag kan komma från författaren men också från 
läsaren och dennes tolkning av texten. Författaren och läsaren har båda två en dubbel 
roll, både att införliva texten i konventioner de bär med sig och att ge den kreativitet. 
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Hellspong och Ledin (1997) delar in texten i tre s.k. metafunktioner: textuell, idea-
tionell och interpersonell. ”En text blir till genom att vi 1. i ett visst sammanhang 
(kontexten) 2. använder ord (det textuella) 3. för att meddela något (det ideationella) 
4. till någon (det interpersonella) 5. på ett visst sätt (stilen).” (Hellspong & Ledin 
1997, s. 47.) De lägger mycket fokus på analysen av de tre funktionerna eller struk-
turerna. Den textuella strukturen behandlar textens uttryck eller uttryckselement och 
påverkas av kommunikationssättet. Här görs en lexikogrammatisk analys där den 
lexikala analysen omfattar lexikonet eller ordförrådet och ser på bl.a. ordklasser, ord-
bildningar, ordens längd och fackord, medan den grammatiska analysen utgår från de 
tre lexikogrammatiska dimensionerna nominal – verbal, specifik – allmän och abst-
rakt – konkret. Nominal står för informationstäthet och konstaterande; verbal står för 
resonerande och informationsgleshet, här spåras inslag av spontant tal, talspråk och 
dialektala uttryck. Övriga dimensioner, specifik – allmän och abstrakt – konkret, re-
laterar mer till innehållet i texten. En specifik text är ofta detaljerad med ordsamman-
sättningar, fackord och räkneord. Konkret och abstrakt är en dimension med oriente-
ringspunkter i tid och rum. (Hellspong & Ledin 1997, s. 67-80.) 
     
Den ideationella strukturen behandlar innehållet. Här finns tre huvudinslag: teman 
eller vad texten behandlar; propositioner eller påståenden om textens teman; och per-
spektiv eller synvinkel, det ur ideationell synpunkt mest övergripande analys-
verktyget. (Hellspong & Ledin 1997, s. 115-143.) 
     
Den interpersonella strukturen inbegriper det sociala i texten. Det handlar ”om möns-
ter som texten ritar upp om sitt samspel med läsaren” (Hellspong & Ledin 1997, s. 
158). Texten återspeglar och utvecklar sociala band mellan sändare och mottagare. 
 
För Fairclough omfattar analysen den kommunikativa händelsen och diskursord-
ningen. Den kommunikativa händelsen är den konkreta texten, vilken kan vara t.ex. 
en bok, ett uttalande, eller en film; diskursordningen avser alla de olika diskurstyper 
som ingår i en viss social domän. (Fairclough, 1995, s. 66). Fairclough exemplifierar 
diskursordningar med t.ex. mediernas diskursordning, sjukvårdssystemets diskurs-
ordning eller diskursordningen på ett bestämt sjukhus (ibid., s. 56; Fairclough, 1998, 
s. 145). Inom en diskursordning finns olika diskursiva praktiker, och i varje diskursiv 
praktik används olika diskurstyper (Fairclough, 1998, s. 145). I det aktuella fallet 
med de sociala taggarna i Stockholms stadsbiblioteks OPAC är diskursordningen 
biblioteket, den diskursiva praktiken är kunskapsorganisation och de olika diskurser-
na är katalogisering, klassifikation och indexering. 
 
Textmodellen jag följer omfattar framför allt tre dimensioner av texten i sin omgiv-
ning. För det första textens struktur, som består av den textuella stukturen, dvs. for-
men; den ideationella strukturen, dvs. innehållet; och den interpersonella strukturen, 
dvs. relationen mellan sändare och mottagare. För det andra textens stil eller fram-
ställningssätt, vilket är en syntes av de tre strukturerna. För det tredje textens kontext, 
som inbegriper verksamhet, deltagare och kommunikationssätt. 
 
De tre grundstrukturerna och kontexten är textmodellens huvuddrag. Vad sätter kon-
texten för prägel på texten? Det finns flera olika typer av kontexter och här följer en 
beskrivning, utifrån Hellspong och Ledins (1997, s. 49-60) genomgång. 
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Med situationskontext menas hur texten anpassar sig efter speciella regler som situa-
tionen kräver. Det omfattar verksamhet, deltagare och kommunikationssätt. Verk-
samhet är den aktivitet texten ingår i. Deltagare är textens sändare och mottagare. 
Textens form är beroende av kommunikationssätt som medges. Textens medium är 
också viktigt, dvs. de tekniska och sociala uppläggen för att göra texten åtkomlig. 
Intertextuell kontext visar på samband mellan olika texter. Här syns om texten haft 
förebilder av tidigare texter inom samma genre. En variant av detta hos Fairclough 
(1992 s. 104) är interdiskursivitet, där det påverkande istället för andra texter är dis-
kursiva konventioner. Till kulturkontext, slutligen, hör de tankar och värderingar som 
individerna i ett samhälle delar.  
   
 
4.2 Metod 
 
Det här arbetet är en empirisk undersökning av de sociala taggarna i Stockholms 
stadsbiblioteks OPAC. Jag utgår från en lista Stockholms stadsbibliotek har på sin 
webbplats där samtliga taggar står listade utifrån antalet dokument de blivit tilldelade 
och alfabetiskt. Den 19 november 2011 var det totala antalet taggar 2395 och min 
studie omfattar de 250 första, dvs. de 250 mest frekventa taggarna i systemet.  
 
Övergripande är min studie en kritisk diskursanalys, vilket är en metod där studiet av 
texten kombineras med en studie av kontexten. Det jag gör är en närläsning av tagg-
arna och min undersökning är både kvantitativ och kvalitativ. Den kvantitativa ser på 
förekomster och frekvenser medan tolkningen av dessa är kvalitativ; det ingår även 
en kvalitativ tolkning av texternas läsbarhet.   
 
Varje tagg ser jag som en egen text – en enordstext – och analysen syftar till att ut-
forska hur taggarna är utformade med hänsyn till att de bara får bestå av ett samman-
hållet ord. För att kunna säga någonting om materialet i sin helhet gör jag en kor-
pusanalys, dvs. utifrån de enskilda taggarna ser jag på helheten, vilka olika drag eller 
mönster som kan skönjas. Med premissen att undersöka taggarnas språkliga utform-
ning, läsbarhet och funktion, delar jag in min undersökning i tre delar: strukturell 
analys, funktionell analys och läsbarhetsanalys. Här följer jag i stora drag Hellspong 
(2001) som gör en genomgång av olika metoder för analys av brukstext. De tre ana-
lyserna kan inte ses som separata även om de har sina egna kännemärken, utan de går 
in i varandra och kompletterar varandra, någonting som även Hellspong (2001, s. 14) 
framhåller är viktigt. 
 
Den strukturella analysen omfattar tre strukturer: textuell, ideationell och interperso-
nell. I den textuella strukturen koncentrerar jag mig på lexikogrammatiken, och då 
särskilt det lexikala. I analysen av taggarnas ideationella struktur tar jag fasta på 
ämne, innehåll, påstående och perspektiv. Den interpersonella strukturen analyseras 
utifrån textens samspel med läsaren. 
 
I den funktionella analysen undersöker jag vilken användning taggarna har och möj-
ligheter att bli använda. Här ser jag på taggarnas organisering av information utifrån 
traditionell kunskapsorganisation i ett bibliotek och katalogisering, klassifikation och 
indexering, samt även utifrån den mer personliga organisering av dokumenten som 
Mathes (2004) och Golder och Huberman (2006) tar upp. Det är de olika diskurser 
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som jag ser finns i den diskursiva praktiken kunskapsorganisation i diskursordningen 
Stockholms stadsbibliotek. Här läggs grunden för den diskursiva praktiken, nämligen 
vilka olika diskurser som finns i korpusen och förhållandet mellan dem. 
 
För att tolka och bedöma taggarnas kommunikativa potential gör jag en läsbarhets-
analys. Mitt syfte är att uppskatta hur lätta eller svåra taggarna är att läsa och förstå. 
Jag ser på taggarnas grafiska form, språk, innehåll och perspektiv, och bedömer läs-
barheten utifrån den funktion jag tillskriver taggarna. Taggarna är begränsade till att 
bestå av egentligen ett ord, och p.g.a. det kan speciella lässtrategier krävas. Hur kan 
enordstaggarna läsas och förstås utifrån sin kontext? Hur påverkar ordsammansätt-
ningarna läsningen?  
 
En fördel med en rent lingvistisk analys med dess fastlagda regler är att det underlät-
tar för tolkning och minskar problem med validitet och reliabilitet.1 Särskilt den 
strukturella analysen följer fastlagda regler vilket gagnar validitet och reliabilitet. I 
den funktionella analysen breddas analysen till att se inte bara på hur taggarna ser ut 
språkligt utan även på hur de används eller kan användas, i det här fallet i kunskaps-
organisation, vilket alltså innebär ett yttre och bredare undersökningsområde. Här 
finns en problematik som jag är medveten om kan uppstå när jag delar in taggarna 
utifrån min förståelse. Därför har jag försökt vara så systematisk som möjligt i analy-
sen genom att presentera mina olika steg och existerande regelverk, indelningar och 
praxis. När jag varit osäker har jag gått bakom taggarna och sett på vilka dokument 
de hänvisar till för att min bedömning ska bli säkrare. I läsbarhetsanalysen har jag 
sett på taggarnas sociala komponent och samspel med omgivningen. Det handlar om 
en kommunikationsprocess mellan sändare och mottagare. Här kommer läsaren, dvs. 
jag, in. En nackdel skulle kunna vara att läsningen påverkas av vad jag med min för-
förståelse vill se i undersökningen, men jag redovisar så mycket som möjligt för att 
göra analysen transparent så att andra ska kunna följa mina tankegångar. Jag bifogar 
även korpusens taggar i bilaga, varför en intersubjektiv prövning är möjlig.  
 
 
4.3 Material    
 
Stockholms stadsbibliotek har sedan 2007 haft funktionen social taggning (de kallar 
taggarna för etiketter). Jag har sett på taggarna/etiketterna sedan maj 2011 och note-
rat att det mellan maj och november 2011 endast förekom marginella förändringar 
inom taggbeståndet. 19 november 2011 fanns 2395 olika taggar och det är det mate-
rialet jag undersöker. Alla med ett lånekort de kan logga in med har möjlighet att 
tagga dokumenten i bibliotekets bestånd. Taggarna presenteras sedan på tre sätt: det 
första är i listor om 40 taggar vardera där taggarna sorteras först efter hur många do-

                                                            
1 Enligt Nationalencyklopedin anger validitet i vilken utsträckning den metod som används mäter det 
som den avses mäta. Validitet betecknas som frånvaro av systematiska mätfel, medan reliabilitet inne-
bär frånvaro av slumpmässiga sådana. Reliabiliteten anger ett mått på precision och hur noggrant 
metoden mäter det som den avses mäta. Det här syftar till en kvantitativ undersökning. Bergström och 
Boréus (2005, s. 34f.) redogör för validitet och reliabilitet även i en kvalitativ undersökning. Validitet 
anger här i vilken utsträckning undersökningen som genomförs är trovärdig. Ett sätt att avgöra validi-
teten är att pröva det mot sammanhanget. Även materialet som väljs omfattas av krav på validitet att 
det ska ha giltighet och rimlighet för undersökningen. Dessutom bedöms om analysens fruktbarhet. 
Reliabilitet i en textanalys är en tolkningsfråga och avser noggrannhet för undersökningens syfte. 
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kument de blivit kopplade till och därefter alfabetiskt; det andra sättet taggarna pre-
senteras på är bredvid dokumentets katalogpost; det tredje sättet är att taggarna visas 
på taggförfattarens sida på webbplatsen. 
     
Taggarna i Stockholms stadsbiblioteks OPAC begränsas till att bestå endast av ett 
ord, eller egentligen en grupp tecken som inte får avdelas med tomrum utan måste 
vara sammanlänkade. Därutöver finns inga begränsningar för vad detta ord får vara. 
Dock finns funktionen att kunna anmäla taggen så att den kan plockas bort ifall den 
anses vara stötande. Ytterligare en begränsning är att endast de 21–24 första tecknen 
är direkt synliga, för längre taggar behöver taggen markeras för att hela ska visas.    
    
 
4.4 Urval    
 
Det empiriska materialet samlades in den 19 november 2011. Det totala antalet socia-
la taggar i Stockholms stadsbiblioteks OPAC var då 2395. Materialet som behandlas 
i den här uppsatsen är med ett undantag de 250 först listade sociala taggarna, dvs. de 
250 taggar som är mest frekventa i systemet. Undantaget är taggen ”Boksomäromöj-
ligatthittatackvarebookitssökfunktion”, som är tagg nummer 928.  
 
I bibliotekets lista över taggarna presenteras de i fallande frekvens utifrån antalet do-
kument som respektive tagg representerar. Vid flera taggar med samma dokument-
frekvens placeras de i bokstavsordning. Den mest frekventa taggen, ”Öknar”, är 
kopplad till 146 dokument, den följande, ”klassiker”, till 138 dokument. Taggarna 
299-450 är kopplade till 3 dokument vardera, taggarna 451-750 är kopplade till 2 
dokument vardera, och de sista 1645 taggarna, nr. 751-2395, är kopplade till 1 do-
kument. Andelen taggar som kopplats till 1-3 dokument, är 88 % av totalantalet tag-
gar, vilket innebär att vid OSU-stickprov skulle sannolikheten för taggar med 1-3 
dokument vara 88 % medan det är 12 % sannolikhet för taggar med 4-146 dokument.   
 
Om jag valt en slumpmässig statistisk metod för urval av taggar hade sannolikheten 
varit stor att urvalet bland de totalt 2395 taggarna till övervägande del hade bestått av 
dokumentfrekvenserna 1-3. Jag valde istället att göra en totalundersökning av de 250 
första taggarna med dokumentfrekvenser från 146 (”Öknar”) ner till 4 (”estland”). 
Ett urvalsförfarande som detta medför en stärkning av validiteten. Golder och Hu-
berman (2006, s. 204) anser att en tagg som förekommer fler gånger i systemet rent 
statistiskt är mer meningsfull än en tagg som inte förekommer i någon märkbar ut-
sträckning, alltså som bara är kopplad till något enstaka dokument. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
 
 
Jag studerar materialet för att undersöka hur taggarna är utformade rent språkligt, hur 
läsbara de är, samt deras funktion genom att placera dem i det kunskapsorganisa-
toriska fältet. Med utgångspunkt i det delar jag in analysen i tre avsnitt, där det första 
behandlar taggarnas struktur, det andra deras funktion och det tredje deras läsbarhet.   
        
I den strukturella analysen ser jag på textuell struktur, ideationell struktur och inter-
personell struktur. I den textuella strukturen behandlas taggarnas lexikogrammatiska 
stil och olika slag av textbindningar. I den ideationella strukturen analyseras innehåll, 
teman och perspektiv. I den interpersonella strukturen analyseras språkhandlingar, 
attityder och ramar. 
 
I den funktionella analysen undersöker jag taggarna genom att dela in korpusen i de 
kunskapsorganisatoriska fälten katalogisering, klassifikation och indexering, samt – 
specifikt för taggarna – personlig kommentar. 
 
I läsbarhetsanalysen ser jag på taggarna i förhållande till läsaren. Aspekter att studera 
är vem taggarna verkar riktas till, samt form, språk, innehåll och sociala funktion.  
 
Analyserna är kopplade till taggarnas kontext, vilken plats de tilldelats i bibliotekets 
OPAC, vilka regler som styr dem, dess sändare och mottagare, samt hur de förhåller 
sig till andra texter. 
 
 
5.1 Strukturell analys 
 
 
5.1.1 Textuell struktur 
 
Varje tagg består endast av ett ord, antingen att det är just ett ord eller att det är flera 
ord som på olika sätt är sammansatta. Det är då lämpligt att inleda undersökningen 
av hur taggarna språkligt är konstituerade med en analys av orden, dvs. lexikonet.  
 
Ett sätt att få en struktur över det undersökta materialet, korpusen, är att göra en 
gruppering utifrån ordklasser. En sådan indelning av de 250 undersökta taggarna ger: 
 
  Antal   % 
Substantiv  186 74 
Adjektiv    14   6 
Räkneord      7   3 
Interjektioner     6   2 
Particip      6   2 
Verb      5   2 
Konjunktioner     2   1 
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Därutöver förekommer 24 termsträngar – dvs. kombinationer med flera ord i samma 
tagg här oftast sammanbundna med streck – där ord från flera olika ordklasser ingår 
varav flertalet innehåller minst ett substantiv. 
 
Mest tydlig är den stora dominansen av substantiv. I Kungl. bibliotekets ”Katalogisa-
törens verktygslåda” (tillgänglig på KB:s webbplats) finns riktlinjer för konstruktion 
av ämnesord. Angående språklig form anges att ämnesord oftast är substantiv skrivna 
i obestämd form; är det möjligt skrivs orden i plural. Att ämnesorden oftast är sub-
stantiv måste sägas stämma väl in på taggarna jag undersöker. När det gäller nume-
rus är den procentuella fördelningen hos de 186 substantiven: 
 
Singular   40 % 
Plural   12 % 
Samma form i singular och plural 13 % 
Oböjliga   19 % 
Namn och benämningar  16 % 
  
Mest frekvent är alltså singular varvid taggen refererar till ett specifikt exemplar. En 
annan skillnad gentemot KB:s riktlinjer, som aktualiserar frågan om inklusivitet, är 
att samma term förekommer bland taggarna både i singular och plural, t.ex.  
”vampyr” och ”vampyrer”. ”vampyr” kan hänvisa till en specifik vampyr i dokumen-
tet medan ”vampyrer” istället kopplar dokumentet till ämnet vampyrer. ”Vampyrer” 
är alltså mer ett ämnesord även om bägge taggarna fungerar som ämnesord. Den 
höga andelen substantiv i singular samt många namn och benämningar som t.ex. 
”Stockholm”, ”japan” och ”Tupac”, gör korpusen konkret, enligt Hellspongs (2001, 
s. 71) genomgång av olika stildrag. Däremot har de oböjliga substantiven, t.ex.  
”politik”, ingen konkretisering, även om vissa är målande i sin beskrivning, som t.ex. 
”Mansvåld” och ”reklammotstånd”.  
 
Utöver att samma ord står i olika numerus, finns att samma ord förekommer med 
olika stavning, t.ex. ”Kuba” och ”Cuba”, och att samma ord står i olika variationer, 
som t.ex. ”Chick-lit” och ”chicklitt”. Eftersom det saknas en synonymkontroll för de 
sociala taggarna kan flera ord eller varianter av ett ord stå för samma sak. Det är en 
stor skillnad mot en kontrollerad vokabulär som utmärks av att ett begrepp är valt att 
stå för ett fenomen för att underlätta återvinningen. Med de sociala taggarna kan oli-
ka varianter av samma ord vara kopplade till skilda relevanta dokument och det be-
hövs sökningar på alla varianter av ordet för att få en heltäckande sökning.  
 
För att gå vidare i analysen av korpusens språkliga struktur, ser jag på taggarnas 
språkliga drag utifrån Hellspong & Ledins (1997, s. 78ff.) tre lexikogrammatiska 
dimensioner: nominal – verbal, specifik – allmän och abstrakt – konkret.  
 
När det gäller dimensionen nominal – verbal behandlar den den språkliga formen. 
Som framgår av substantivens dominans, 74 %, är korpusen huvudsakligen nominal, 
vilket enligt Hellspong och Ledin (1997, s. 78) tyder på att den är informationstät 
och konstaterande jämfört med en verbal – med många verb och pronomen – som 
karakteriseras av resonerande och informationsgleshet.  
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Även dimensionen specifik – allmän är kopplad till informationstäthet, men utifrån 
textens innehåll. Det handlar om ”[h]ur detaljerat texten framställer olika sakförhåll-
anden” (Hellspong & Ledin, 1997, s. 79). En allmänt hållen text karakteriseras av 
enkla substantiv, korta ord, dynamiska verb och enkla formord. Dessa uppgår till 50 
% av materialet. Till den specifika polen hör ordtyper som sammansatta substantiv, 
överlånga ord, statiska verb, långa formord som flerordsprepositioner, fackord och 
räkneord. I materialet är fördelningen mellan ordtyper i den specifika polen:  
 
Sammansatta substantiv    17 % 
Överlånga ord    13 % 
Fackord       6 % 
Räkneord       4 %   
 
Ju mer specifikt ett begrepp är desto mindre täcks in av begreppet. I korpusen finns 
en del fackord, drygt 6 %, vilka har en specificerande funktion, t.ex. ”origami”, 
”progg”, ”hbtq”, ”adhd”, ”apologetik” och ”GTD”.  
 
17 % av materialet är sammansatta substantiv, som ”mansvåld”, ”alternativ-historia”, 
”kvinnomisshandel” och ”reklammotstånd”. En konsekvens av det är långa ord. Ord 
som överskrider 14 tecken kallas överlånga. Materialet innehåller 13 % överlånga 
ord, bl.a. ”bilderboksfavoriter” (19 tecken), ”släktforskningsskivor” (21),  
”försvarsministersavgångar” (24), ”Augustprisnominering_2009” (25), och  
”Philemon_Arthur_and_the_Dung” (28). Jag vill nämna taggen  
”Boksomäromöjligatthittatackvarebookitssökfunktion” (49), eftersom det är den 
längsta taggen i populationen, även om den inte ingår i urvalet. Överlånga ord ger 
intryck av informationstätning och planering. De förhållandevis höga frekvenserna 
kan tolkas som ett uttryck för hur taggförfattarna löser begränsningen till ett sam-
manhållet ord, som ett sätt att fylla ordet med mest möjlig information. 
 
Av materialets taggar består 4 % av räkneord. Räkneord gör som regel korpusen mer 
specifik, och Golder och Huberman (2006) ser också räkneordstaggar som preciser-
ingar; det finns dock anledning att fundera över detta här. Några av räkneorden i mitt 
material ingår i taggarna som preciseringar av årtal, som ”musikbyråns_bästa_2007” 
och ”Augustprisnominering_2009”. Därutöver finns räkneordstaggar som ”1001”, 
”k4” och ”v50”, vilka skulle kunna ses som taggförfattarsignaturer eller som person-
liga klassifikationskoder. Taggarna här består av en helt personlig kod som är speci-
fikt kopplad till taggförfattaren, men som egentligen inte säger någonting alls för 
andra läsare. De är enligt min mening inte specificeringar av dokumentet. En räkne-
ordstagg som i sig fungerar som ett ämnesord är ”9/11”, och den är specifik. 
 
När det gäller kunskapsorganisation och indexering handlar specificitet ”om hur pass 
nära indexeringstermerna kommer det begrepp man vill beskriva” (Benito, 2001, s. 
247). I korpusen finns taggen ”progg”. I KB:s riktlinjer för ämnesordsindexering tas 
just ”Proggen” upp som ett ämnesord som inte ska användas p.g.a. att proggen är 
svår att skilja från närliggande riktningar inom musikrörelsen och att ”Musikrörel-
sen” istället är den term som ska användas. Här synliggörs en strukturell skillnad 
mellan de kontrollerade ämnesorden och de sociala taggarna. Till skillnad från en 
kontrollerad vokabulär utmärks de sociala taggarna av en icke-hierarki, dvs. det finns 
inga semantiskt överordnade och underordnade taggar utan det är en platt struktur.  
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Den tredje dimensionen, abstrakt – konkret, tar även den fasta på innehållet. Det ab-
strakta beskriver Hellspong och Ledin (1997, s. 80) som någonting som saknar på-
taglighet och är fristående praktik och sammanhang. Utmärkande för en abstrakt 
korpus är passiva verb, verbalsubstantiv och adjektivsubstantiv. En konkret korpus 
betecknas av egennamn, tingbeteckningar, dynamiska verb, tids- och rumsadverbial 
och första- och andra personens pronomen.  
 
Verben i materialet är mycket få, 5 (2 %). Samtliga är dynamiska och placerar sig 
alltså i spektret konkret; dessutom handlar alla om samma sak, läsande: ”Bör-läsas”, 
”att_läsa”, ”läsa”, ”läser” och ”läst”. Det här säger någonting om den aktivitet som 
användarna kopplar till taggarna, till dokumenten i beståndet och till bibliotekets 
katalog. Aktiviteten läsande är också kopplad till taggförfattaren själv; när det kom-
mer till aktiviteter som beskrivning av dokumentets innehåll, har de få som finns 
omformats till verbalsubstantiv. I materialet finns 7 (3 %) ordsammansättningar som 
är verbalsubstantiv, t.ex. ”klättring” och ”mobbning”. Dessutom återfanns ett adjek-
tivsubstantiv: ”utanförskap”.  
 
Som avslutning på analysen av den textuella strukturen tar jag upp textbindningen, 
dvs. hur textens olika delar kopplas samman. I korpusen finns 39 (16 %) taggar som 
är kombinationer av olika ord sammanbundna med streck.  
 
Det finns olika slag av textbindningar, men i det här fallet blir det aktuellt att se till 
konnektivbindningar och referensbindningar. En konnektivbindning är en förbindelse 
mellan två fakta eller omständigheter och anger ett orsaksförhållande. Konnektiv-
bindningar är t.ex. ”jobbig-men-bra” där ”men” är en konnektiv som är adversativ. 
En annan är ”med” i ”aktivitet_med_barn”, vilken är additiv. Istället för att det står 
”aktivitet_barn” finns ”med” medtaget och markerar att det är någon annan demogra-
fisk grupps – vuxnas – aktivitet med barn. Andra additiva är t.ex.  
”nobelpriset_i_litteratur_2009” och ”barnprogram_i_tv_två”. 
 
Referensbindningar, skriver Hellspong (2001, s. 29), ”bygger på att olika ord i texten 
syftar på eller refererar till samma eller besläktade företeelser i den värld som texten 
handlar om”. En dominant referent bland hela beståndet taggar i Stockholms stads-
biblioteks OPAC är ”Öknar” och alla dess varierade upprepningar i olika deliden-
titeter. I mitt urval finns 6: ”Öknar”, ”Öknar_Asien”, ”Öknar_Asien_Sinai”,  
”Öknar_berättelser”, ”Öknar_Afrika_Egypten” och  
”Öknar_religion_islam_Muhammed”. Med undantag av ”Öknar” kan de här kon-
struktionerna utifrån kunskapsorganisatorisk terminologi benämnas som prekoordi-
nerad indexering med termsträngar eller ämnesordssträngar där flera termer kopplas 
samman i en viss, logisk följd. Riktlinjen för ordningsföljden är att börja med det 
mest specifika begreppet och därefter ha ”den aspekt ur vilken ämnet behandlats i 
dokumentet” (Hellsten & Rosfelt 1999, s. 30). Här gäller även versal begynnelsebok-
stav bara hos den inledande termen och inte (förutom vid t.ex. namn) hos de under-
ordnade (ibid., s. 36). Konstruktionen av termsträngarna kan alltså sägas överens-
stämma med god indexeringspraktik. 
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5.1.2 Ideationell struktur 
 
För en fortsatt strukturering av materialet har jag gått vidare och sett på taggarnas 
innehållsmönster. ”Vad handlar texten om? Och med vilka ögon ser den på det som 
den yttrar sig om?” (Hellspong & Ledin, 1997, s. 115). Analysen går ut på att se på 
korpusens innehållsmönster, på teman och olika påverkande perspektiv.  
 
Det går att urskilja ett antal olika teman bland taggarna. 
 
      Teman         % 
Allmänpsykologiskt tema       18 
Geografiskt tema       13 
Samhälleligt tema         6 
Övernaturligt tema         3 
Historiskt tema         2 
Religionstema         2 
Medicinskt tema         2 
 
Det vanligast förekommande (18 %) är ett allmänpsykologiskt tema, inom vilket det 
ryms delteman som socialpsykologi och existentiella frågor. Hit kan hänföras taggar 
som t.ex. ”kärlek”, ”ensamhet”, ”identitetssökande”, ”ångest”, ”Utsatta_Barn” och 
”överlevare”. Ett antal berör relationer, t.ex. ”vänskap”, ”far-son-relation”,  
”Mobbning”, ”familjeliv” och ”föräldraskap” och könsroller, t.ex. ”Mansvåld”, 
”kvinnomisshandel”, ”könsroller”, ”gender” och ”genus”.  
 
Det näst vanligast är det geografiska temat. Här ingår taggar som ”fjäll”, ”Öknar”, 
”Stockholm” och ”planeten-mars”. Andra teman är: det samhälleliga temat, t.ex.  
”politik”, ”konsumism” och ”sverige_nazism”; det övernaturliga temat, t.ex.  
”vampyrer”, ”drakar” och ”Magi”; det historiska temat, t.ex. ”andra_världskriget”, 
”gulfkriget” och ”medeltiden”; religionstemat, t.ex. ”Jesus”, ”Apologetik” och  
”Asagudarna”; och det medicinska temat, t.ex. ”medicin” och ”cancer”. I det geogra-
fiska temat finns ett framträdande ökentema som undertema; nästan en tredjedel av 
de geografiska taggarna handlar om öknar. I korpusen är 2,4 % ökentaggar, i hela 
beståndet 3 %.   
 
Det samhälleliga temat är intressant. Vad som varit aktuellt i samhällsdebatten sedan 
2007 som ekonomi, arbete/arbetslöshet, det europeiska samarbetet, EMU och den 
arabiska våren, dessa ord är överhuvudtaget inte taggade. Inte heller politiska ledare 
som Barack Obama och Olof Palme finns med. I hela taggmaterialet återfinns bara 
”per_edvin_sköld”, född 1891 och socialdemokratisk minister under många år. Från-
sett ”9/11” och ”försvarsministeravgångar”, som kan hänföras till aktuella företeel-
ser, finns en tendens att använda klassiska begrepp som ”kolonialism”, ”revolution” 
och ”klass”. Detta ger ett dåtids- snarare än ett nutidsperspektiv, även om företeel-
serna bakom begreppen existerar idag. Däremot finns taggar som kopplas till specifik 
grupptillhörighet, som t.ex. ”hbt”.  
 
Men det finns inte bara taggar som hänvisar till dokumentens ämnen. Andra taggar 
rör t.ex. genrer (11 %), litterära eller andra priser (drygt 4 %), upphovsperson (2 %) 
m.m. I den här kontexten kan genrer ses som en form av facktermer: ”fantasy”, ”sf”, 



21 
 

”feministisk-sf”, ”science-fiction”, ”skräck” och ”deckare”. Endast ett fåtal taggar (3 
%) kan kopplas till deckare och thrillers, t.ex. ”mord”, ”spänning”,”crime”, ”maffia” 
och ”terrorism”, vilket är anmärkningsvärt med tanke på genrens popularitet.  
  
En viktig aspekt i den ideationella strukturen är perspektivet. Hellspong och Ledin 
(1997, s.135-143) tar upp två olika typer av perspektiv: subjektsperspektiv och jäm-
förelseperspektiv. För det här materialet är det lämpligt att se närmare på subjekts-
perspektivet. Det kan knytas till en person, grupp eller till och med tankelära och 
kopplas till författaren, läsaren eller någon aktör i texten. Taggarna har ett användar-
orienterat perspektiv, ett subjektsperspektiv. Taggförfattarens subjektiva närvaro 
markeras av känsloord som ”spännande”, värdeord som ”oumbärlig” och jämförelse-
ord som ”bäst”. I frågan om perspektivet kan interpunktionen vara viktig och ha en 
viss kreativ betydelse. T.ex. taggarna ”humor” och ”humor?” betyder olika och sig-
nalerar olika perspektiv. Exemplet speglar även modalitet, dvs. taggförfattarens grad 
av instämmande. I ”humor” är instämmandet totalt medan ”humor?” visar på en osä-
kerhet eller ifrågasättande. Frågetecknet gör att taggaren som person framträder sär-
skilt och att det är dennes personliga kommentar, jämfört med ”humor” som är mer 
neutralt uttryckt. 
  
Nytt för kunskapsorganisation av bibliotekets bestånd med sociala taggar är möjlig-
heten att infoga en personlig värdering av dokumenten (”rolig”) och en personlig 
strukturering av objekten (”läst”). Dessa personliga kommentarer är 37 (15 %). Mat-
hes (2004) menar att även den icke-ämnesbeskrivande och personliga minneslappen 
kan vara användbar för andra än taggförfattaren. Personliga värderingar av dokument 
är intressanta för andra att ta del av. Mathes ser att taggarna har en dubbelhet, å ena 
sidan är de individuella men å andra sidan kan de användas av andra.  
 
 
5.1.3 Interpersonell struktur 
 
Den interpersonella strukturen är en social struktur och handlar om textens sociala 
komponent och samspel med omgivningen. Hellspong och Ledin (1997, s. 46) be-
skriver den interpersonella strukturen utifrån tre delar: språkhandlingar, attityder och 
ramar. Den kommunikativa funktionen består i att texten vänder sig till en mottagare 
för att upprätta kontakt. Här ingår textens jag och textens du. Stildraget är vem texten 
är avsedd för, vilken läsare och målgrupp det är och hur det som sägs uppfattas.  
 
Att tala eller att skriva någonting är en aktivitet och uttrycker en språkhandling. Det 
kan exempelvis röra sig om att berömma, klaga, konstatera, upplysa, namnge m.m. 
Som redan tagits upp ovan i 5.1.1 är en stor majoritet av orden i korpusen substantiv, 
så den vanligast förekommande språkhandlingen är att benämna sådant som finns i 
dokumentet som platser (”usa”), varelser (”Asagudarna”), händelser (”krig”), aktivi-
teter (”vandring”) känslor (”ångest”) m.m. Även förekommer benämningar som kan 
kopplas till dokumentet (”Finlandiapriset”), samt benämningar av själva dokumentet, 
både objektiva (”Kokbok”) och subjektiva (”favoritmusik”). Andra språkhandlingar 
som syns är bl.a. rekommendationer (”Bör-läsas”), omdömen (”bäst”) och påminnel-
ser (”att_läsa”) – vilka alla kan ses som subjektiva.  
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Sociala figurer är en sorts stilfigurer som markerar attityder och inställningar. Hells-
pong och Ledin (1997, s. 183f.) tar upp överdrifter, underdrifter och ironier. I mitt 
material återfinns ”humor?”, som kan vara antingen osäkerhet eller ironi. I övrigt är 
det ganska glest med sociala figurer. 
 
Ramarna kan sägas uttrycka den inre textvärld som skapas i texten. Här är tilltalet 
viktigt, hur läsaren tilltalas och vem texten vänder sig till. När det gäller taggarna är 
deras aktivitet att förmedla någonting om ett dokument. Det finns framför allt två 
typer av tilltänkta inskrivna läsare eller mottagare, taggförfattaren själv och andra 
användare av OPACen. Att det är taggförfattaren själv kommer fram i taggar som 
”att_läsa” och ”läst”, vilka är direkt kopplade till taggförfattaren och dennes struktu-
rering av dokument. Andra taggar vänder sig till OPACens andra användare, som 
t.ex. ”rekommenderas” och ”tips”. Det finns några uppmaningar, t.ex. ”Provläs” som 
är en uppmaning åt läsaren att ta sig en titt på de taggade dokumenten.  
   
I taggar som uttrycker ett subjektsperspektiv kommer taggförfattarens röst fram tyd-
ligast. Det finns ett dominerande inslag av taggar med en subjektiv stil; där visar 
taggförfattaren sina känslor och åsikter och avtäcker sin attityd till ämnet, t.ex. 
”grundsten”, ”bäst”, ”rolig”, ”Toppen!” och ”oumbärlig”. Här markeras avsändaren, 
personlig, engagerad och kanske spontan. 
 
En kommunikation kräver ett jag och ett du; saknas duet, om språket inte riktas till 
någon annan än författaren själv, är det inte menat som kommunikation och inte till 
för någon annan. Ett exempel på detta är taggen ”k4”: om läsaren inte har samman-
hanget klart för sig, blir det svårt att förstå taggen. Det här är ett exempel på när 
Mathes (2004) påstående inte stämmer att även den personliga minneslappen är an-
vändbar för andra än taggförfattaren. 
 
Nedan, i avsnitt 5.3, ses närmare på textens tillgänglighet ur läsarens synvinkel. 
 
 
5.2 Funktionell analys 
 
De sociala taggar jag undersöker är en del av bibliotek 2.0 och har sin plats i ett bib-
lioteks OPAC. Men vilken funktion har de där? I det här avsnittet undersöker jag 
taggarnas funktioner och i vilka situationer de kommer till användning i Stockholms 
stadsbiblioteks OPAC.  
 
Biblioteket är en institution med flera diskursiva praktiker varav en är kunskapsorg-
anisation. En viktig fråga som det finns olika uppfattningar om är i vilken utsträck-
ning social taggning har en plats i kunskapsorganisation. Bland förespråkarna finns 
Mathes (2004, s. 11) som menar att ett informationsåtervinningssystem med taggar är 
mer öppet för användarnas vokabulär och informationsbehov, samt även att taggarna, 
genom att synliggöra denna vokabulär och detta informationsbehov, har en plats i 
framtida system. Peterson (2006) å andra sidan menar att social taggning inte är kun-
skapsorganisation; att det subjektiva, den inkluderande aspekten och det relativistiska 
för med sig så stora problem att det blir till ett oanvändbart system. Så, hur ter det sig 
med taggarna i mitt material?  
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Ett sätt att se på taggarnas funktion och om de kan passas in inom kunskapsorganisa-
tion är att dela in dem utifrån kunskapsorganisatoriska kategorier. De sociala tagg-
arna kan definieras som användarnas egen metadata om dokument i bibliotekets be-
stånd antingen för egen återvinning eller som hjälp för andra. Men vad är det då som 
taggförfattarna anser är lämpligt att ta med, vilken typ av information om dokumen-
ten är det som taggarna förmedlar? Jag utgår från Benito (2001) som delar in kun-
skapsorganisation på biblioteket i katalogisering, klassifikation och indexering. Des-
sa kan ses som olika diskurser i den diskursiva praktiken.  
 
Många av de 250 undersökta taggarna kan placeras i en av de tre kategorierna; en 
majoritet, 139 stycken (56 %), fungerar som ämnesord och faller in under indexering. 
Men indelningen täcker inte in alla taggarna i korpusen. Taggar som ”läsvärd”, 
”Toppen!”, ”att_läsa” och ”v50” (som kanske står för vecka 50) har inte någon plats i 
traditionell kunskapsorganisation i ett bibliotek. Dessa taggar har funktioner särskil-
da för sociala taggar: värdering av dokumentet och en slags självreferens, hur tagg-
författaren använt eller tänkt sig använda dokumentet, t.ex. som organisation för en 
arbetsuppgift. Det här blir en fjärde kategori – en fjärde diskurs – av kunskapsorga-
nisation, ny med taggarna, den personliga kommentaren.  
 
Den personliga kommentaren kan karakteriseras som taggförfattarens personliga 
perspektiv på samt kontext och relation till dokumentet. Även om alla taggarna har 
en inneboende subjektivitet – ta t.ex. någonting inom katalogisering så formaliserat 
som information om upphovsperson; det finns för taggförfattaren att ta ställning till 
versaler eller gemener som begynnelsebokstäver, ordningen på namnen och hur 
namnen sätts samman i taggen, eller om endast för- eller efternamn ska tas med – blir 
subjektiviteten särskilt synbar i den personliga kommentaren.   
 
Mitt utfall när jag delar in korpusen i kategorierna katalogisering, klassifikation, in-
dexering och personlig kommentar blir: 
 
Katalogisering    40     (16 %) 
Klassifikation    33     (13 %) 
Indexering   139     (56 %) 
Personlig kommentar    38     (15 %) 
 
De flesta av taggarna faller relativt enkelt in under en av kategorierna, som t.ex. 
”film” som mediekategori och ”Tupac” som upphovsperson alternativt titel under 
katalogisering, ”fantasy” och ”filosofi” under klassifikation, ”Övergrepp” och  
”planeten-mars” under indexering samt ”Bra” och ”Toppen!” under personlig kom-
mentar. Dock är några av taggarna inte självklara att placera. Ett exempel är  
”censur”, vilken jag placerar under indexering men som skulle kunna höra till kata-
logisering och med lite fantasi även till personlig kommentar. Även ”klassiker” kan 
diskuteras, det kan ses som en personlig kommentar om man inte går till kanon. För 
att fastställa tveksamma taggar har jag ibland behövt gå bakom taggen och se på de 
dokument som taggats, vilket följer Hjørlands (1993) och Gadamers (1997) uppfatt-
ning att dokumentet anger riktigheten. När det gäller ”klassiker” är en övervägande 
del av de 138 taggade titlarna klassiker även enligt min bedömning, t.ex. ”Casa-
blanca”, Bachs ”Complete sonatas and partitas for solo violin”, ”Drottningens juvel-
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smycke”, ”Gösta Berlings saga” och ”Anna Karenina”, varför jag placerar taggen 
som klassifikation.  
 
Det finns spår av de kontrollerade ämnesorden. ”Öknar” är ett sådant ord. Andra är 
”filosofi” och ”historia”, även om begynnelsebokstaven inte skrivs i versal. 
 
Ett antal taggar (knappt 4 %) hänvisar till olika litterära eller andra priser, t.ex. 
”hugo-vinnare”, ”booker” och ”nobelpriset_i_litteratur_2009”. Dessa har jag placerat 
under katalogisering, då de varken kan hänföras till innehållet eller till en egentlig 
personlig kommentar utan snarare till information som hör hemma på ett dokuments 
omslag, även om det är information som en professionell katalogiserare kanske inte 
skulle ta med. Men det är varken en subjektiv beskrivning eller personlig kommentar 
utan en objektiv kommentar och ett faktum enligt mitt sätt att se. Andelen taggar som 
hänvisar till priser i Stockholms stadsbiblioteks OPAC överensstämmer procentuellt 
med andelen pristaggar i Ann Arbor District Librarys OPAC, det bibliotek som 
Granström (2007) undersökt – runt 4 % hos bägge. Saarti (1999, s. 87) lyfter fram 
användarnas behov av att få litteratur och annan konst värderad och tar som ett ex-
empel alla de olika priser som finns.  
 
En viktig aspekt av kunskapsorganisation är återvinningen. Frågan om kvaliteten i 
återvinningen av dokument är beroende av vilket informationsbehov användaren har. 
En grov indelning ser att taggarna har två målgrupper, taggförfattaren själv och andra 
användare av OPACen. När det gäller användarna är en avgörande fråga vad taggen 
ska användas till, hur taggen kan ingå i användarens aktivitet att hitta material på 
biblioteket. I litteraturen nämns två primära sätt att återvinna material: sökning och 
browsing (Taylor 2004, s. 113). I Stockholms stadsbiblioteks OPACs sökfunktion 
finns möjligheten att söka efter taggar. Det är dock problematiskt p.g.a. att det dels 
krävs att den som söker kan räkna ut precis hur taggen ser ut och dels att det hittills 
finns så pass få taggar och att få ämnen berörs. Istället lämpar sig taggarna bättre för 
browsing, som vänder sig till ett bredare och mer allmänt hållet informationsbehov. 
Även t.ex. Mathes (2004) kommer fram till att det är mer lämpligt med browsing än 
sökning. Golder och Huberman (2006) tar fasta på att en användare med ett intresse-
område kan söka och hitta relevanta dokument och andra användare med samma 
intresse. Det är dock skillnad mellan del.icio.us och Stockholms stadsbiblioteks 
OPAC där taggförfattaren bara kopplas till sina taggar på sin egen personliga sida.  
 
 
5.3 Läsbarhetsanalys 
 
I en läsbarhetsanalys, skriver Hellspong (2001, s. 85ff.), ingår att studera olika aspek-
ter av texten, både formmässiga och innehållsliga. I textförståelsen ingår att se på 
textens uttrycksform och vilket intryck texten ger, dess stildrag. Här ses texten ur 
läsarens synvinkel. Mitt syfte med läsbarhetsanalysen är att uppskatta hur lätta eller 
svåra taggarna är att läsa, tyda och förstå.  
 
Taggarna i OPACen står listade i bokstavsordning utifrån antalet dokument de kopp-
las till, och användaren kan då ”browsa” bland taggarna och kanske hitta en tagg som 
leder till intressanta dokument. Användaren har även möjlighet att se på taggarna i 
anslutning till katalogposterna och göra en sökning efter en tagg. Svårigheten med 
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sökning efter taggar är att den eftersökta taggen måste skrivas exakt, t.ex. med i före-
kommande fall gemener eller versaler och olika typer av bindestreck, som  
”far-son-relation”, ”iran” och ”Adliga_gods”. En användare som söker på Iran med 
versal kommer inte till taggen ”iran”.  
 
Taggarna består av ett ord eller en ordsammansättning och är alltså mycket korta 
texter. En viktig aspekt är hur förståeliga taggarna är innehållsligt. En del av taggarna 
i mitt material kan tolkas på olika sätt. Ta t.ex. ”vertigo”, som kan vara en filmtitel, 
en medicinsk term eller namnet på ett bokförlag. När det gäller taggen ”censur” kan 
den tolkas som att dokumenten handlar om censur eller att dokumenten har blivit 
censurerade eller borde bli censurerade. Taggen ”foto” kan hänvisa till att dokumen-
tets ämne är fotografi eller att det är ett dokument som innehåller foton. Andra fler-
tydiga taggar är ”sex” (siffran eller akten), ”rock” (musikgenren eller klädesplagget) 
och ”kult” (att objektet har/anses ha kultstatus eller att det handlar om en kult). I och 
med att taggarna består av ensamma ord saknas ett förtydligande sammanhang, vilket 
är försvårande för läsbarheten. Det här är i linje med bl.a. Mathes (2004) som ser 
mångtydighet som ett tolkningsproblem med taggarna.  
 
Jag har i avsnitt 5.1.1 sett på materialet utifrån dimensionen specifik – allmän, och då 
noterat att hälften (50 %) av taggarna kan hänföras till spektret allmän, som t.ex. 
”Öknar”, ”sorg” och ”barndom”. I korpusen är orden i sig inte svåra att förstå. Det 
som är problematiskt är att vissa taggar är för allmänt hållna för att stå för sig själva 
då texten saknar information om sitt sammanhang. Det är besvärande ur en läsbar-
hetssynvinkel att materialet är så oprecist. Hellspong och Ledin (1997, s. 158ff.) ser 
ett sådant språk som ett vardagligt talspråk där framställningens sociala funktion pri-
oriteras och där det talade språket förstås utan att behöva placeras i ett sammanhang 
eftersom det handlar om en talad mellanmänsklig kommunikation, till skillnad mot 
skriftspråket som behöver vara mer informativt för att inte hänga i luften. Det finns 
inte så många specificerande uttryck utan mycket hålls på en basnivå. Golder och 
Huberman (2006) reflekterar över problemet med många allmänna taggar inom tagg-
systemet. De ser att den första taggen som sätts till ett dokument ofta är allmän me-
dan efterföljande taggar är alltmer specificerande, så ju fler taggar dokumenten får 
desto fler specifika termer kommer in i systemet. Problemet för taggningen i Stock-
holms stadsbiblioteks OPAC är att det inte tillkommer särskilt många nya taggar, i 
stort sett stiltje mellan maj och november 2011. 
 
För läsbarheten är det alltså viktigt med en balans mellan specifikt och allmänt. Det 
är enklare att förstå och mentalt placera taggarna när de är specifika och fackord, 
t.ex. ”apologetik", ”släktforskningsskivor” och ”Origami”; samtidigt innebär fackord 
svårigheter för dem som inte är insatta på området. I en kontrollerad vokabulär, som 
en tesaurus, finns en bakomliggande struktur med över- och underordnade termer, 
vilket saknas i ett socialt taggsystem. Guy och Tonkin (2006) tar upp möjligheten att 
lägga in en bakomliggande struktur till taggarna; även Mathes (2004) berör frågan 
men avvisar idén då det skulle förta syftet med en okontrollerad användargenererad 
vokabulär. Han ser lösningen i att ett dokument kan ha flera olika termer kopplade 
till sig vilka kan vara både facktermer och allmänspråkliga termer och, som Mathes 
poängterar, kan samsas bredvid varandra. 
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Ibland används korta bindestreck och ibland är de nedsänkta, som ”far-son-relation” 
och ”barn_som_far_illa”. Problemet med dessa sammankopplade termsträngar är inte 
att de är svårlästa eller svårförståeliga. Problemet är istället att de inte går att söka på 
om man inte exakt vet hur strängarna är utformade när man skriver in söktermen. Det 
finns ingen strukturering som kan hjälpa till vid sökning av information, inget relate-
rande mellan närbesläktade taggar. Istället krävs en ingång för varje term. Det kan 
dessutom finnas olika typer av sammansättningar av samma ord, t.ex.  
”science-fiction” och ”science_fiction”. Ett exempel på en sammansatt tagg är 
”barn_som_far_illa” där ordet ”som” får sin betydelse av att placeras i taggen och 
bidrar till att skapa betydelse, det ger innebörden av ett socialt fält. Ett annat exempel 
är ”jobbig-men-bra” där bindeordet ”men” kopplar samman två disparata uttryck till 
en sammanhållen enhet. Men även motsatsen finns i materialet med enordstaggarna 
”och”, ”den” och ”att” vilka fristående egentligen inte säger någonting alls. Oprecisa 
taggar är en problematik som noteras av t.ex. Guy och Tonkin (2006) och Granström 
(2007). Vid läsningen av taggarna blir varje ändelse betydelsefull och ordets form 
bidrar till tolkningen av betydelsen. En svårtolkad och därmed svårläst tagg är 
”filmmusiken”. Istället skulle ”filmmusik” vara tydligare och återge en genre.    
 
Stavfel är någonting som genomgående i litteraturen tas upp som ett problem för 
taggarna. Dock har jag inte upptäckt ett enda stavfel i taggmaterialet, trots att flera av 
orden inte är lättstavade, t.ex. ”medicin” och ”parallella-världar”. Däremot före-
kommer olika korrekta stavningar av samma ord vilket skapar dubbletter, t.ex. 
”Kuba” och ”Cuba”. Dubbletter fås även när samma ord skrivs i singular och plural, 
som ”vampyr” och ”vampyrer”. Återigen är det i första hand ett sökningsproblem. 
 
Materialet innehåller några förkortningar vilka skiljer sig åt i läsbarhet. En förkort-
ning som ”scifi” är tämligen entydig och lätt att förstå. Däremot är ”GTD” ovanlig 
och förkortning för flera olika fenomen, Gestational Trophoblastic Disease, Getting 
Things Done, Geometric Theory of Difraction och Global Terrorism Database. Det 
här gör ”GTD” till en svårtolkad tagg. 
 
Då det råder inklusivitet finns inga restriktioner för vilket språk taggen får skrivas på. 
I forskningen om social taggning (Berners-Lee et.al., 2001; Mathes, 2004) lyfts det 
bland fördelarna fram lättheten att införliva och använda nya ord och öppenheten 
gentemot alla språkkulturer. Det material jag studerat innehåller dock endast ett fåtal 
engelska låneord eller anglofieringar – ”Feelgood”, “Chick-lit” och “softish” – och 
endast några få taggar är på engelska, t.ex. ”adbusting” och ”banned”. I något fall 
förekommer identiskt innehåll på svenska respektive engelska, ”Mytserien” och 
”The_Myth_Series”, och på finska respektive svenska, ”Finlandiapalkinto” och  
”Finlandiapriset”. Många utländska ord skulle göra taggarna mer svårtillgängliga för 
läsare som inte behärskar de språken. Av ovanstående ord är ”Finlandiapalkinto” 
svårt att förstå utan kunskaper i finska eller en ordbok; däremot är dess betydelse mer 
lättolkad än t.ex. ”banned” som kan stå för att dokumentet är förbjudet eller kanske 
borde vara förbjudet. Märkbart är att korpusen saknar slang och dialektala uttryck. 
Inte heller vänder sig taggarna till en viss grupp med speciellt språk. 
 
Det finns även ordsammansättningar som är konkreta, vilket gör dem lätta att förstå, 
t.ex. ”reklammotstånd”, ”gråtframkallande” och ”försvarsministeravgångar”, 
”mansvåld”, vilka är kan ses som nyskapande och kreativa ordbildningar. 



27 
 

6 SLUTSATSER 
  
I min undersökning har jag studerat de sociala taggarna i Stockholms stadsbiblioteks 
OPAC. Genom att se på hur taggarna är utformade språkligt, hur läsbara de är och 
vilken funktion de har, har jag undersökt hur taggarna löser sina kontextuella förut-
sättningar, hur den kommunikativa potentialen ser ut och taggarnas relevans i kun-
skapsorganisation, alltså vilka resurser taggarna bär med sig. Jag har även sett på hur 
väl det här materialet stämmer in på andra undersökningar om sociala taggar i OPA-
Cer och övriga webben. Jag tar också upp några åtgärder som skulle kunna vara för-
delaktiga för taggarna. 
 
I den textuella strukturen framgår att en stor majoritet av taggarna, tre fjärdedelar, är 
substantiv. Formella kriterier för ämnesord som KB utarbetat rekommenderar att 
ämnesorden skrivs som substantiv, och helst i plural för att gå utanför det enskilda 
objektet. Men av taggarna står nästan hälften i singular, vilket får effekten att de hell-
re syftar till ett särskilt objekt, och tillsammans med namn och benämningar ger detta 
materialet ett konkret intryck. Även förekommer samma substantiv både i singular 
och plural vilket är en följd av inklusiviteten, att systemet saknar termkontroll. I sin 
uppsats tar Granström (2007) upp att brister i indexeringskunskap hos användarna 
kan spela in. Golder och Huberman (2006) har sett en inlärningsprocess över tid i 
taggningen, att den enskilde individen lär sig allt mer och även tar intryck av andra.  
 
Däremot är verben få, vilket får till följd att korpusen inte är fylld med rörelse och 
aktion; istället har verben omvandlats till verbalsubstantiv, vilket ger en anpassning 
av orden till att fungera som ämnesord, det står t.ex. ”klättring” istället för att klättra.  
 
Det finns en hel del ordsammansättningar i korpusen vilket resulterar i många långa 
och överlånga ord. En orsak till detta är troligen begränsningen att taggarna måste 
bestå av ett enda sammanhållet ord. De olika möjliga föreningar av ord som sätts 
samman, ger svårigheter i sökningar då sökordet behöver överensstämma exakt med 
taggen som söks. Ett problem med taggarna som ofta tas upp i litteraturen och som 
också skulle kunna försvåra sökningar, är stavfel, men jag har inte noterat ett enda i 
korpusen. Däremot finns varianter av samma ord. 
 
I analysen av den ideationella strukturen framkommer att framträdande teman i kor-
pusen är psykologi, geografi, samhälle, övernaturligt, historia, religion och medicin. 
Utifrån temana går det att reflektera över vilken typ av dokument som användarna 
uppehåller sig vid. Fokus ligger på det psykologiska och nästan var femte tagg håller 
sig innanför familjens ram. Det handlar mycket om relationer och om vad som kan 
relateras till könsroller. Näst vanligaste tema är geografi, dit var sjunde tagg kan pla-
ceras, och här finns en markant övervikt på öknar, nästan var tredje geografitagg 
handlar om öknar.  
 
När det gäller det samhälleliga temat märks ett dåtidsperspektiv hellre än ett nutids-
perspektiv. Det syns en tendens att fokusera på annat än det som dominerat sam-
hällsdebatten sedan 2007 frånsett ”Utanförskap”, ett luddigt begrepp som lanserats i 
politiskt syfte och som kan ses som ett fjärrspråk i motsats till det närspråk som talas 
i vardagen. Frånsett ”9/11” och ”försvarsministeravgångar”, som kan hänföras till 
aktuella händelser, finns en tendens att använda klassiska begrepp som  
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”kolonialism”, ”revolution” och ”klass”. Detta ger ett dåtidsperspektiv även om före-
teelserna bakom begreppen existerar även idag. Det går även att säga att taggarnas 
teman inte speglar dagens trend att ekonomi står i centrum. Inte heller deckartrenden 
avspeglas. 
 
Det föreligger en skillnad i subjektiviteten mellan olika ”typer” av taggar. Mellan 
taggar som består av formell information som titel, upphovsperson, förlag osv. vilka 
kan ses som jämförelsevis objektiva, taggar som placerar dokumentet i en viss disci-
plin, taggar som beskriver dokumentets ämne och taggar som är personliga kommen-
tarer om dokumentet. När det gäller taggarna som tar upp dokumentets disciplin och 
ämne aktualiseras den subjektiva tolkningen av dokumentet och även vilken nivå 
orden som används ligger på. Det går att se en stilaxel som delar materialet i en skala 
mellan objektiv och subjektiv. Ett dominerande inslag i korpusen är språkliga uttryck 
om allmänna företeelser som ”sorg” och ”barndom”, och med hjälp av sammansätt-
ningar som ”aktivitet_med_barn”. Då taggen står för sig själv utan angivande av nå-
got sammanhang är det vagt och otydligt. Hellspong och Ledin (1997) ser en stil som 
denna som vardaglig talspråksstil till skillnad mot skriften som behöver vara mer 
informativ för att bli förstådd. Ett annat dominerande inslag bland taggarna är en 
subjektiv stil, där taggförfattaren visar sina känslor och åsikter och avtäcker sin atti-
tyd till ämnet.  
 
Vad materialet visar är att det är riktat till två olika typer av målgrupper, taggförfatta-
ren själv och andra användare. Taggar som riktas till taggförfattaren själv som en 
form av minneslapp, som t.ex. ”läst”, är svåra att se någon mening med för andra 
användare. Medan personliga värderingar av dokument är intressanta för andra att ta 
del av. 
 
Läsbarhetsanalysen visar att i korpusen är orden i sig lättlästa och lätta att förstå. 
Sammansättningen av ord är lättbegriplig och det är lätt att röra sig från ett led till 
nästa. Det som är problem i materialet är att en hälften av taggarna är allmänt hållna, 
t.ex. ”relationer”, ”familj”, ”svenskt” och ”miljö”, och eftersom taggarna presenteras 
helt utan bakomliggande struktur blir det besvärligt att förstå meningen med taggen.  
 
En aspekt som påverkar läsbarheten är ovanliga och specifika ord. Det är viktigt med 
vilken nivå av specificitet taggen ligger på. Materialet här visar på fördelar när tag-
garna är mer specifika eftersom ordet bär på en information som redan är placerad i 
ett sammanhang. Samtidigt innebär det en fara om taggen är för specifik då det blir 
få som kan förstå. Det beror alltså mycket på vilken läsare taggen har. Frågan har 
tagits upp om att underlätta med en bakomliggande struktur, ett taggträd, ett slags 
metadata omkring taggarna. Guy och Tonkin (2006) tar upp sådana tankar, liksom 
Mathes (2004) som dock avvisar idén då det, enligt honom, skulle förta hela syftet 
med en okontrollerad användargenererad vokabulär. Här kan inklusiviteten vara en 
fördel, att flera användare kan tagga samma dokument med sina språkbruk, med 
fackspråk, allmänspråk och till och med olika språk. Tanken bakom taggningen, den 
modell som Tredinnick (2006) förespråkar och som den kan fungera när det är opti-
malt, är att det är en dynamisk process som fortlöpande genererar ny kunskap till den 
befintliga. Det blir nya återvinningsmöjligheter, nya termer som kopplas till doku-
menten, och allt sker i ett socialt processande. Inom den kontrollerade vokabulären 
finns en sammanhållen struktur med semantiskt över- och underordnade termer där 
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alla specifika termer inte får plats. Här skulle sociala taggar kunna fungera som 
komplement.  
 
För att undersöka taggarnas användning, knyter jag dem i den funktionella analysen 
till kunskapsorganisation; utgångspunkten är situationskontexten – att de är placerade 
i bibliotekets OPAC och är användarnas metadata om dokumenten. Det är den dis-
kursiva praktik taggarna är en del av. Jag följer Benitos indelning av kunskapsorga-
nisation i katalogisering, klassifikation och indexering, vilka kan ses som olika dis-
kurser i den diskursiva praktiken. Då det handlar om sociala taggar ser jag även efter 
en fjärde diskurs, den personliga kommentaren, som bygger på Golder och Huber-
mans (2006) taggkategoriindelning, och som kan karakteriseras som taggförfattarens 
personliga perspektiv på och kontext och relation till dokumentet. Det framgår att 
mer än hälften av taggarna, 56 %, har funktionen indexering och alltså består av oli-
ka ämnesord. Därefter är det relativt jämt mellan de tre övriga, katalogisering (16 %), 
personlig kommentar (15 %) och klassifikation (13 %).  
 
Vad som skiljer det här materialet från gängse kunskapsorganisation är den personli-
ga kommentaren och att taggförfattarna även inkluderar uppgifter om litterära priser. 
Dessutom finns strukturella skillnader som är kopplade till inklusiviteten. De sociala 
taggarna utmärks av en inklusivitet – alla får vara med – och en icke-hierarki, dvs. 
det finns inga semantiskt överordnade och underordnade taggar utan det är en platt 
struktur. Taggarna har ett användarorienterat perspektiv, en individuell synvinkel, ett 
s.k. subjektsperspektiv. Känsloord, värdeord och jämförelseord markerar författarens 
subjektiva närvaro. Inom kunskapsorganisation har uppfattningen varit att indexera-
ren ska förhålla sig så objektiv och neutral som möjligt. Istället är de sociala taggarna 
oupplösligt förbundna med ett subjektsperspektiv som tydligast manifesteras i den 
personliga kommentaren.  
 
En viktig aspekt av kunskapsorganisation är återvinningen, och för taggarna är det 
viktigt hur de kan ingå i användarens aktivitet att hitta material på biblioteket. Pro-
blem med återvinningen är inklusiviteten med bl.a. avsaknad av termkontroll, vilket 
gör att flera termer kan syfta på samma sak och de behöver inte ha samma dokument 
kopplade till sig. Dessutom finns inget relaterande mellan närbesläktade taggar utan 
varje term har en ingång. De två huvudsakliga sätten att finna material på är sökning 
och browsing. Det går att söka på taggarna, men det finns svårigheter p.g.a. att det 
dels krävs att den som söker kan räkna ut precis hur taggen ser ut och dels att det 
hittills finns så pass få taggar och att få ämnen berörs. Browsing vänder sig till ett 
bredare och mer allmänt hållet informationsbehov. Av den anledningen är det mer 
lämpligt med browsing av taggarna än att söka på dem. Det här har även t.ex. Mathes 
(2004) kommit fram till. Golder och Huberman (2006) tar fasta på att en användare 
med ett intresseområde kan söka och hitta relevanta dokument och andra användare 
med samma intresse. Skillnaden mot taggningen i Stockholms stadsbiblioteks OPAC 
är att där kopplas taggförfattaren bara till sina taggar på sin egen personliga sida. 
 
Språket bygger alltid på konventioner och överenskommelser, och på vad som är och 
inte är lämpligt att skildra för att bli förstådd. Det har tidigare varit självklart att olika 
kulturer skiljer sig åt men idag anses skillnaderna mer utjämnade och vi talar ofta om 
att vår kultur är amerikaniserad. Granström (2007) har gjort en undersökning av de 
sociala taggarna i det amerikanska biblioteket Ann Arbor Public Librarys (AADL) 
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OPAC utifrån åtta kategorier för taggarnas innehåll som hon tagit fram och som jag 
tar upp ovan i 4 Relaterad forskning. För att se vilka likheter och skillnader som kan 
finnas mellan taggarnas fördelning i AADL och Stockholms stadsbibliotek (SSB), 
delar jag in taggarna i min korpus utifrån hennes kategorier och ställer det mot resul-
tatet Granström får i sin undersökning.   
 

    SSB AADL   SSB – AADL    
Ämne   (31,2 %) (41 %)         –9,8  
Plats/grupper  (21,2 %) (21 %)    0,2  
Hurfacett   (17,2 %) (10 %)  7,2  
Katalogiseringsdata  (9,2 %) (10 %)         –0,8  
Upplevelse   (13,6 %) (8 %)  5,6  
Person   (1,6 %) (5 %)           –3,4  
Uppgift   (5,2 %) (3 %)  2,2  
Tid   (0,8 %) (1 %)           –0,2  
                      
Det framkommer att taggförfattarna på Stockholms stadsbibliotek mer fokuserar på 
genrer och upplevelser än taggförfattarna vid Ann Arbor District Library som istället 
har mer av personer. Även om det förekommer en hel del ämnestaggar i bägge 
OPACerna, är andelen betydligt mindre i Stockholms stadsbibliotek. Fastän taggarna 
inte är stabila eller homogena inbördes, kan det här tyda på att taggarna vid Stock-
holms stadsbibliotek uppvisar sitt eget speciella mönster. Det är intressant hur mate-
rialet orienterar sig mot sin horisont, vilket skulle kunna vara kulturkontextuell in-
verkan. 
 
Få användare utnyttjar möjligheten att tagga. Det påverkar kvaliteten, både genom att 
taggarna nu berör få av beståndets dokument och få ämnen, samt även det Golder 
och Huberman (2006) tar upp, att systemet är självreglerande och blir stabilare ju fler 
som taggar. Ett sätt att få fler användare att tagga skulle kunna vara att koppla tag-
garna till en annan kanal som Twitter och Facebook. Ett annat är att bygga ihop tagg-
systemet med andra datakällor, som samarbete med Filmtipset. Nu finns Öppna bib-
lioteket, som är ett samarbete mellan olika svenska bibliotek, bl.a. Stockholms 
stadsbibliotek. Sedan kunde även samarbete ske internationellt, t.ex. med engelska 
bibliotek.  
 
Men hur kan taggarna gagna biblioteket? Det finns flera olika skäl för biblioteket att 
ge plats åt social taggning. Ett är att hålla sig aktuellt i dagens samhälle. Folkbiblio-
teken förändras hela tiden i interaktion med samhället. Ett uppdrag idag för folkbib-
lioteket är att minska den digitala klyftan, dvs. att erbjuda informationssvaga med-
borgare tillgång till IT. För en generation där meningsutbyte och samarbete är 
någonting som normalt sker via nätet, är den digitala dimensionen en självklarhet och 
viktig i mobiliseringen av unga biblioteksanvändare, såväl inom folkbibliotek som 
inom skolbibliotek. Ett annat skäl, vilket Mathes (2004) tar upp, är att användarens 
språk kan visa på användarens perspektiv och informationsbehov – någonting som 
sedan kan komma till bruk vid utformningen av nya kontrollerade vokabulär. 
 
Jag har funnit att de sociala taggarna bäst fungerar som komplement till kontrollera-
de vokabulärer när de tar upp specifika aspekter av objekten som inte får plats bland 
de kontrollerade ämnesorden. Det kunde kanske vara tillämpbart med en kombina-
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tion av social taggning och kontrollerad vokabulär, där användaren kan fylla på den 
kontrollerade vokabulären istället för att det är ett socialt taggsystem som försöker 
anamma en kontrollerad vokabulär. Materialet visar att det är viktigt att arbetet med 
auktoriserade ämnesord fortgår. 
 
 
6.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
De sociala taggarna är ett ungt fenomen och någon forskningstradition har ännu inte 
hunnit byggas upp. Ett intressant ämnesområde kan vara att studera taggarna i förhål-
lande till de dokument de strukturerar. Ett annat är att identifiera användarna ur de-
mografiska aspekter. Bianco (2009) har gjort en undersökning som visar att använd-
ningen av taggar inte kan relateras till inkomst, ålder eller etnicitet. Det vore 
intressant att gå vidare med en sådan studie. Det skulle även vara intressant att jäm-
föra olika sociala taggsystem lingvistiskt. 
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7 SAMMANFATTNING 
 
 
Syftet med uppsatsen har varit att genom en empirisk studie av de sociala taggarna i 
Stockholms stadsbiblioteks OPAC försöka få en bild av taggarna, vilka resurser de 
bär med sig och deras användbarhet. Det handlar om att se taggen i ett mönster uti-
från dess språkliga, innehållsliga och sociala struktur, och i relation till kontexten.  
 
Utifrån tre frågeställningar – 
 
Hur är sociala taggar i en OPAC utformade språkligt? 
Vilka funktioner går att urskilja för taggar i en OPAC? 
Hur ser taggarnas kommunikativa potential ut? 
 
– har jag undersökt taggarna genom kritisk diskursanalys med hjälp av Hellspong 
och Ledins brukstextanalys och Faircloughs behandling av diskursiv praktik. 
 
Utgångspunkten har varit att taggarna är brukstexter, dvs. är menade för praktiska 
syften. Genom närläsning av taggarna har jag undersökt deras uppbyggnad och struk-
tur i förhållande till kontexten, framför allt situationskontexten, dvs. plats, förutsätt-
ningar och användning. Därefter har jag gått vidare och vidgat analysen genom att 
fokusera på taggarnas användning i OPACen i förhållande till kunskapsorganisation. 
I min modell har även ingått att se på taggarnas läsbarhet för att göra en bedömning 
av hur lättlästa och förståeliga de är. Dessutom har jag gjort en vidare utblick mot 
kulturkontexten. 
 
Intressant har varit att se vad en språklig analys tillför en studie av de sociala taggar-
na. Det som varit viktigt att beakta är att taggarna i det undersökta materialet är ex-
tremt korta texter – begränsade till att bestå endast av ett ord, eller egentligen en 
grupp tecken som inte får avdelas med tomrum utan måste vara sammanlänkade. 
 
Den strukturella analysen visar att korpusen består till nästan tre fjärdedelar av sub-
stantiv, vilket är i linje med KB:s riktlinjer för kontrollerade ämnesord. Men det finns 
även stora skillnader gentemot praxis för ämnesord. Nästan hälften av taggmateria-
lets substantiv står i singular medan KB:s riktlinje istället är plural. I analysen fram-
kommer även att det vanligast förekommande temat i korpusen är ett allmänpsykolo-
giskt tema medan det näst vanligaste är ett geografiskt tema. 
 
Den funktionella analysen visar att nytt för kunskapsorganisation av bibliotekets be-
stånd med sociala taggar är möjligheten att infoga en personlig värdering och en per-
sonlig strukturering av dokumenten. Jag benämner sådana taggar för personliga 
kommentarer. Bredvid den traditionella kunskapsorganisationens katalogisering, 
klassifikation och indexering, utgör den personliga kommentaren en fjärde typ av 
organisering. Det framgår att mer än hälften av taggarna i korpusen har funktionen 
indexering och alltså består av olika ämnesord. Därefter är det relativt jämt mellan de 
tre övriga, katalogisering, klassifikation och personlig kommentar. I återvinningen är 
det möjligt att söka på taggarna, men det är problematiskt, utan istället lämpar sig 
taggarna bättre för browsing.  
 



33 
 

Läsbarhetsanalysen, som undersöker taggarnas kommunikativa potential, visar att 
orden i korpusen i sig är lättlästa och lätta att förstå. Sammansättningen av ord är 
lättbegriplig och det är lätt att röra sig från ett led till nästa. Det framkommer att det 
för läsbarheten är viktigt med en balans mellan specifikt och allmänt. Det är enklare 
att förstå och mentalt placera taggarna när de är specifika och fackord; samtidigt in-
nebär fackord svårigheter för dem som inte är insatta på området. 
 
Grunden för den sociala taggningen är dess inklusivitet. Taggningen utgår från an-
vändarens fria vokabulär medan en kontrollerad vokabulär omges av ett yttre regel-
verk. Interaktionen mellan användare och informationssystem skapar en struktur som 
skiljer sig från den stringens som en kontrollerad vokabulär ger. Det är en okontrolle-
rad vokabulär vilken saknar synonymkontroll. Strukturen är platt och med en frånva-
ro av hierarki. Det framkommer att p.g.a. taggsystemets platta struktur är taggarna 
mer effektiva när de är mer specifika eftersom ordet då bär på en information som 
redan är placerad i ett sammanhang. 
 
Taggförfattarna löser de kontextuella förutsättningarna på olika sätt. Det finns många 
ordsammansättningar vilket ger långa och överlånga ord. Ibland sätts ord ihop i 
strängar som termsträngar åtskilda med korta bindestreck eller nedsänkta streck och 
någon gång helt utan åtskiljande streck. Problemet med dessa taggar är inte att de är 
svårlästa eller svårförståeliga, utan istället att de är svåra att söka på om man inte vet 
exakt hur de är utformade eftersom det krävs en fullständig överensstämmelse för att 
få en träff. Fördelen är en kreativitet i framställningen. I och med inklusiviteten finns 
i korpusen även olika varianter av samma ord – i olika numerus, med olika (dock 
korrekt) stavning och med olika skiljetecken – kopplade till olika antal och alltså 
olika dokument, varför det behövs sökningar på alla varianter av ordet för att få en 
heltäckande sökning. Till detta kommer att taggbeståndet i Stockholms stadsbiblio-
teks OPAC hittills är relativt litet så många ämnen och dokument täcks inte in. Detta 
sammantaget gör taggarna svåra att söka på; mer framkomligt är istället att browsa i 
listan med taggar efter någonting som väcker intresse, och här kan kreativitet och 
annorlunda uttryck vara en fördel i kommunikationen. 
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Bilaga 1: Korpusens taggar 
 
Taggarna samlades in den 19 november 2011 från Stockholms stadsbiblioteks webb-
plats (http://www.biblioteket.se). 
 
 

1. Öknar (146) 
2. klassiker (138) 
3. fantasy (100) 
4. Origami (76) 
5. humor (63) 
6. kärlek (62) 
7. Bör-läsas (55) 
8. hugo-vinnare (46) 
9. krig (46) 
10. barn (45) 
11. relationer (44) 
12. deckare (43) 
13. provläs (42) 
14. vampyrer (40) 
15. vänskap (40) 
16. att_läsa (37) 
17. booker (37) 
18. 1001 (29) 
19. progg (29) 
20. sorg (27) 
21. historia (26) 
22. Stockholm (26) 
23. favoritmusik (25) 
24. jobbig-men-bra (25) 
25. Kvinnliga_serietecknare (25) 
26. Alla_Tiders_Klassiker (23) 
27. hbt (23) 
28. Finlandiapalkinto (22) 
29. Mansvåld (22) 
30. skräck (22) 
31. tidsresor (22) 
32. spänning (21) 
33. andra_världskriget (20) 
34. favorit (20) 
35. feministisk-sf (20) 
36. musikbyråns_bästa_2007 (20) 
37. science-fiction (20) 
38. bäst (19) 
39. iran (19) 
40. usa (19) 
41. Övergrepp (19) 
42. japan (18) 
43. serier (18) 
44. terrorism (18) 
45. far-son-relation (17) 
46. indien (17) 
47. Öknar_Asien (17) 
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48. Augustprisnominering_2009 (16) 
49. Kristendom (16) 
50. Augustprisvinnare (15) 
51. Finlandiapriset (15) 
52. politik (15) 
53. övernaturligt (15) 
54. abort (14) 
55. Bra (14) 
56. erotik (14) 
57. föräldraskap (14) 
58. guide (14) 
59. jul (14) 
60. k4 (14) 
61. läsvärd (14) 
62. vampyr (14) 
63. vandring (14) 
64. alternativ-historia (13) 
65. film (13) 
66. nazism (13) 
67. softish (13) 
68. aktivitet_med_barn (12) 
69. censur (12) 
70. döden (12) 
71. Feminism (12) 
72. Hansta (12) 
73. måste (12) 
74. Utsatta_Barn (12) 
75. vertigo (12) 
76. bilderboksfavoriter (11) 
77. feelgood (11) 
78. filmmusiken (11) 
79. fjäll (11) 
80. foto (11) 
81. friluftsliv (11) 
82. humor? (11) 
83. inredning (11) 
84. konsumtion (11) 
85. läsa (11) 
86. Mytserien (11) 
87. queer (11) 
88. The_Myth_Series (11) 
89. familj (10) 
90. kolonialism (10) 
91. läser (10) 
92. mp3 (10) 
93. nostalgi (10) 
94. rekommenderas (10) 
95. Resa (10) 
96. rolig (10) 
97. romantik (10) 
98. sex (10) 
99. sverige (10) 
100. sverige_nazism (10) 
101. england (9) 
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102. Jesus (9) 
103. klättring (9) 
104. könsroller (9) 
105. läst (9) 
106. nebula-vinnare (9) 
107. svenskt (9) 
108. Tupac (9) 
109. överlevare (9) 
110. alkoholism (8) 
111. barndom (8) 
112. danmark (8) 
113. dystopi (8) 
114. grundsten (8) 
115. hund (8) 
116. kvinnomisshandel (8) 
117. mellanöstern (8) 
118. miljö (8) 
119. natur (8) 
120. och (8) 
121. planeten-mars (8) 
122. roman (8) 
123. skärgård (8) 
124. släktforskningsskivor (8) 
125. spännande (8) 
126. säpo (8) 
127. vildmark (8) 
128. banned (7) 
129. barndomsskildring (7) 
130. biografi (7) 
131. båt (7) 
132. Cuba (7) 
133. filosofi (7) 
134. förort (7) 
135. genus (7) 
136. italien (7) 
137. Kina (7) 
138. konst (7) 
139. Kuba (7) 
140. Mobbning (7) 
141. musik (7) 
142. nobelpriset_i_litteratur_2009 (7) 
143. olja (7) 
144. parallella-världar (7) 
145. Pihlgren-sviten (7) 
146. pulitzer-vinnare (7) 
147. rock (7) 
148. Ryssland (7) 
149. singer/songwriter (7) 
150. test (7) 
151. unga (7) 
152. v50 (7) 
153. äventyr (7) 
154. Öknar_Asien_Sinai (7) 
155. Öknar_berättelser (7) 
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156. 9/11 (6) 
157. alt-country (6) 
158. Barnklassiker (6) 
159. chicklitt (6) 
160. del_i_serie (6) 
161. fjällen (6) 
162. Gil_Scott-Heron (6) 
163. gulfkriget (6) 
164. Islandsfavorit (6) 
165. Kokbok (6) 
166. kult (6) 
167. kvinnor (6) 
168. Lesbiskt (6) 
169. Magi (6) 
170. medeltiden (6) 
171. missbruk (6) 
172. norge (6) 
173. rasism (6) 
174. Resebok (6) 
175. Revolution (6) 
176. satir (6) 
177. science_fiction (6) 
178. scifi (6) 
179. tidsskildring (6) 
180. tupac_amaru (6) 
181. ungdomar (6) 
182. uppväxt (6) 
183. utflykter (6) 
184. v03 (6) 
185. vietnam (6) 
186. Apologetik (5) 
187. arbetarlitteratur (5) 
188. barnprogram_i_tv_två (5) 
189. Chick-lit (5) 
190. dokumentär (5) 
191. efter-katastrofen (5) 
192. ensamhet (5) 
193. Everest (5) 
194. familjeliv (5) 
195. frankrike (5) 
196. försvarsministeravgångar (5) 
197. GTD (5) 
198. hammarbyleden (5) 
199. identitet (5) 
200. Internatskola (5) 
201. klass (5) 
202. känd_pappa (5) 
203. livskvalitet (5) 
204. livsvisdom (5) 
205. maffia (5) 
206. media (5) 
207. medicin (5) 
208. mord (5) 
209. Muhammed (5) 
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210. mystik (5) 
211. Norrland (5) 
212. oumbärlig (5) 
213. Philemon_Arthur_and_the_Dung (5) 
214. reklammotstånd (5) 
215. sf (5) 
216. självbiografi (5) 
217. småbarn (5) 
218. småstad (5) 
219. studieteknik (5) 
220. Studio_Ghibli (5) 
221. tips (5) 
222. Toppen! (5) 
223. ungdom (5) 
224. v45 (5) 
225. åland (5) 
226. ångest (5) 
227. Öknar_Afrika_Egypten (5) 
228. Öknar_religion_islam_Muhammed (5) 
229. 1 (4) 
230. adaption (4) 
231. Adliga_gods (4) 
232. afrika (4) 
233. Argentina (4) 
234. Asagudarna (4) 
235. att (4) 
236. barn_som_far_illa (4) 
237. Barnens_favorit (4) 
238. bibliotek (4) 
239. bilder (4) 
240. bilderbok (4) 
241. Björn_Runge (4) 
242. cancer (4) 
243. cirkus (4) 
244. crime (4) 
245. debut (4) 
246. den (4) 
247. design (4) 
248. drakar (4) 
249. egypten (4) 
250. estland (4) 

 
 
 
 
 
 
 


