
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP
VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN

2007:144
ISSN 1654-0247

Folksonomi – en förklaring i perspektiv av
kunskapsorganisation

BENJAMIN FORSBERG
HANS MOGREN

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/se/


Svensk titel: Folksonomi – en förklaring i perspektiv av
kunskapsorganisation

Engelsk titel: Folksonomy – an explanation in perspective of knowledge
organisation

Författare: Benjamin Forsberg
Hans Mogren

Kollegium: 2

Färdigställt: 2007

Handledare: Joacim Hansson

Abstract: The aim of this master's thesis is to investigate and to explain 
the concept of folksonomy in the perspective of knowledge 
organisation. By creating a conceptual explanation and defining 
what folksonomy as a concept consists of, the intent is to 
establish a basis for evaluating folksonomy and to discuss what 
relevance folksonomy may have in the field of knowledge 
organisation.

By applying a qualitative content analysis a review is performed 
on how folksonomy is perceived and discussed in a selection of 
articles written on the subject. Employing the theory of 
classification, subject indexing and bibliographic retrieval, 
folksonomy as a method for knowledge organisation is analysed. 
The practice of tagging in existing systems is also studied.

The study shows that folksonomy as a concept consists of 
documents, tags and users as well as the relations between these 
factors. The essential attributes are the lack of rules regarding 
creation of tags, the freedom from authorities imposing 
guidelines on how to determine the subject matter of documents 
and the participation of the users in both the indexing and 
retrieval phases. The term folksonomy represents both the 
browsable collection of documents and tags, the activity of 
assigning tags to documents and the vocabulary that is 
constructed.

The relativistic and subjective nature, the simplicity and the lack 
of rules are inherent qualities of folksonomy, by some perceived 
as its major merits and by others as its flaws, hence the reasons 
why the application of folksonomy in knowledge organisation 
may be problematic.
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1 Inledning
Allt sedan internet introducerades och blev tillgängligt för allmänheten har mängden 
information som finns åtkomlig via framför allt webben ständigt tilltagit. En utveckling 
som har ägt rum under de senaste åren är att den enskilde webbanvändaren givits ökade 
möjligheter att själv publicera material på webben och att bidra med och påverka dess 
innehåll. Det som förut var endast ett fåtal förbehållet är nu vardag för många, den en 
gång passiva webbsurfaren som enbart konsumerade information kan nu vara delaktig i 
att utforma innehållet på webben. En del i denna utveckling är den funktion som 
webben har fått på så vis att den nu fungerar som informationskälla såväl som 
lagringsplats för både dokument och dokumentreferenser. Webbanvändare är inte längre 
enbart informationssökare utan lagrar och organiserar information åt både sig själva och 
andra.

I takt med att både användarantalet och informationsmängden på nätet växer har även 
behovet av att organisera denna massa av information tilltagit. För en mängd människor 
är det värdefullt och till och med nödvändigt att kategorisera, klassificera eller ordna de 
informationsresurser som de använder sig av, både privat och i yrkeslivet. Samman-
fattningsvis har det uppstått ett ökat behov av kunskapsorganisation i vad som många 
upplever är ett överflöd av information. Ett sätt att organisera innehåll på webben som 
har fått många anhängare på senare tid är taggning, det vill säga att med hjälp av ett 
valfritt antal godtyckligt utvalda ord beskriva och kategorisera ett dokument eller en 
resurs för framtida återvinning. Med andra ord kan en användare tilldela ett eller flera 
ord eller termer, i denna kontext så kallade taggar, till en webbsida, en bild, en musikfil 
eller någon annan form av innehåll som finns tillgänglig på webben. De taggar som 
används fungerar därmed som ingångar till det specifika dokumentet samt till alla 
övriga dokument som också har fått någon eller några av dessa taggar tilldelad. I sig är 
detta knappast varken häpnadsväckande eller revolutionerande, att använda nyckelord 
för att beskriva dokument är inte någon ny idé. Nytt är dock tanken att samla flera olika 
individers respektive personliga organisation, i form av taggar och dokumentreferenser, 
och förena dem till en större struktur, en form av gemensam vokabulär. 

Såväl företeelsen taggning, den struktur som skapas som den kollaborativa processen 
har fått skilda namn, varav social classification och collaborative tagging är ett par ur 
mängden. En mer övergripande benämning, men som också en som kan beteckna det 
resulterande vokabuläret, är folksonomi. Oavsett vad man väljer att kalla det för verkar 
det dock som om det tillför något till den problematiska uppgiften att organisera inne-
håll på nätet, och kanske även i andra sammanhang.

Liknelser kan göras både med tidigare försök att organisera internetresurser med hjälp 
av metadata, den bokmärkesfunktionalitet som finns i webbläsare samt kanske framför 
allt med bibliografiska metoder för kunskapsorganisation – ämnesrepresentation och 
dokumentrepresentation – som ämnesordsindexering. Frågan om huruvida principerna 
för kunskapsorganisation är väl lämpade för den typen av miljöer som webben är ett 
exempel på är både intressant och relevant att ställa. Lika relevant är frågan huruvida 
folksonomi är ett alternativ till dessa principer och ett nytt perspektiv på de problem 
som ämnesrepresentation medför.
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I denna uppsats görs en ansats till att granska och förklara folksonomi som en metod för 
kunskapsorganisation och ämnesrepresentation för att kunna utröna fenomenets 
eventuella relevans för ämnesområdet. Nya metoder behöver inte per automatik vara 
mer eller mindre värdefulla eller användbara, men kan om inte annat bidra med värde-
fulla aspekter till existerande tankar och tillvägagångssätt. Ett nytt fenomen som 
folksonomi förtjänar en granskning för att en rimlig bedömning rörande dess karaktär 
och relevans skall vara möjlig.

1.1 Problematik
Det existerar i skrivande stund inte någon större mängd forskning som behandlar 
folksonomi som metod för kunskapsorganisation. Främst är det företrädare för data- och 
informationsvetenskapliga discipliner som har genomfört studier, varav merparten ägnar 
sig åt att översiktligt beskriva företeelsen och de system som finns. Empiriska under-
sökningar som behandlar konkreta frågeställningar är företrädesvis av kvantitativ 
karaktär och behandlar typiskt olika aspekter av taggning inom något specifikt 
folksonomisystem.

Ett problematiskt och utmärkande drag hos folksonomi är bristen på en formell teoretisk 
grund och en klar definition över vad begreppet de facto står för. Emanuele Quintarelli 
(2005) uttrycker liknande åsikter: ”Folksonomies are not a theory or a top-down 
strategy: they were born out of a feature (folk classification tools) introduced by 
software [...] and from people using these platforms to tag their contents (links, photos, 
etc).”. Folksonomi skapades inte med ett explicit syfte, dess namn myntades först efter 
det att själva företeelsen hade identifierats, och det finns idag en mängd system som 
antingen utger sig för att vara folksonomier eller av andra anses vara det. Vad dessa 
system har gemensamt och vad som verkligen är folksonomi är föremål för diskussion, 
och det finns ett behov av att underkasta fenomenet en närmare granskning.

Och detta leder oss till kärnan i problematiken. En förutsättning för att ett fenomen som 
folksonomi och dess relevans rimligtvis skall kunna bedömas är att begreppet och dess 
relaterade aspekter är klarlagda. Vi anser att fallet är det motsatta – att det råder oklarhet 
och oenighet rörande såväl hur fenomenet skall benämnas som vad det innebär, vad ett 
folksonomisystem bör uppvisa för egenskaper, samt rörande konkreta aspekter som dess 
styrkor respektive svagheter – och att det finns ett behov av en granskning av 
fenomenet.

En sådan granskning kan ta avstamp i de system som besitter egenskaper som associeras 
med folksonomi. Det går även att ta sin utgångspunkt i de texter som diskuterar 
folksonomi och med hjälp av dem försöka få en överblick. Det sistnämnda är den typ av 
ansats denna studie har. Vi anser att folksonomi som fenomen inte till fullo kan förstås 
enbart genom att studera ett arbiträrt antal system som applicerar taggning för att ordna 
dokument av olika art. Folksonomi som teori är inte nödvändigtvis det samma som 
summan eller intersektionen av ett antal befintliga system och dess egenskaper. Det 
finns en relevans i att granska den diskussion som förs i texter skrivna i ämnet och 
utifrån dessa konstruera en förklaring av fenomenet och en grund att bedöma 
folksonomi utifrån.
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1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att utreda och förklara fenomenet folksonomi ur ett 
kunskapsorganisatoriskt perspektiv och att med utgångspunkt i en begreppsförklaring 
bedöma vilken relevans folksonomi har för kunskapsorganisation.

Vi avser att uppnå syftet genom att med ett öppet förhållningssätt granska och analysera 
hur folksonomi diskuteras i texter som behandlar ämnet, och därigenom försöka besvara 
dessa konkreta frågeställningar:

1. Vad inbegriper begreppet folksonomi?

2. Hur tar centrala element inom kunskapsorganisation sig uttryck i folksonomi?

3. Hur förhåller sig diskussionen om folksonomi och de åsikter som framförs 
därigenom till kunskapsorganisation?

Vi avser även illustrera hur taggning i praktiken manifesteras, med utgångspunkt i 
resultaten av vår analys, och ställer frågan:

4. Hur manifesteras taggning i ett antal befintliga folksonomier?

1.3 Avgränsningar
En framstående och central del av folksonomi och dess tillämpningar är den sociala 
aspekten. Utöver att ägna sig åt att organisera referenser till dokument tjänar systemen 
också ett annat syfte för många av deras användare, de för samman personer med lika-
sinnade och personer med gemensamma intresseområden eller informationsbehov. 
Denna sociala aspekt är inte något som ägnas något större utrymme i denna uppsats.

1.4 Disposition
Vi inleder uppsatsen med att i kapitel 1 presentera ämnesområdet och den problem-
ställning som är utgångspunkt för undersökningen. Studiens syfte och de tillhörande 
frågeställningarna presenteras och kommenteras. Kapitlet inkluderar även ett urval av 
den forskning som har bedrivits om folksonomi och kring användarens roll inom 
ämnesrepresentation.

I kapitel 2 redogör vi för det tillvägagångssätt som ligger till grund för studien samt 
berör kort den typ av kunskap vi söker skapa. Vi resonerar kring vår studie och 
beskriver dess karaktär samt redovisar den metod med vilken vi tar itu med den före-
liggande problemställningen. Därutöver behandlas urval och insamling av material samt 
analys och tolkning av materialet.

Avsikten med kapitel 3 är att kortfattat beskriva företeelsens kontext och ursprung samt 
att visa på ett antal tillämpningar, utan någon ansats till värdering eller bedömning av 
dessa. Detta för att lägga en grund till den analys av folksonomi som görs.

Kapitel 4 behandlar fundamentala element inom kunskapsorganisation, med fokus på 
områden som ämnesrepresentation, ämnesanalys, klassifikation, ämnesordsindexering 
och dokumentåtervinning. Tonvikten ligger på aspekter och perspektiv relevanta för den 
föreliggande studien av folksonomi. Syftet med detta kapitel är att presentera den 
problematik som ligger till grund för vår studie av folksonomi och den analys som 
genomförs och diskuteras i kommande kapitel.
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Kapitel 5 ägnas åt att besvara vår andra frågeställning. Vi redovisar det textmaterial som 
vår studie utgår från, och genom att sätta folksonomi i ett kunskapsorganisatoriskt ljus 
analyserar vi fenomenet. Vi gör en ansats till att förklara folksonomi, klarlägga dess 
egenskaper och analysera olika perspektiv.

Kapitel 6 ägnas åt att besvara vår tredje frågeställning. Vi analyserar hur diskussionen 
om folksonomi och de åsikter som framförs därigenom förhåller sig till kunskaps-
organisation.

För att besvara den fjärde frågeställningen presenterar vi i kapitel 7 ett antal illustrativa 
exempel utifrån vad som diskuteras i kapitel 5. Syftet är att studera hur de egenskaper 
som där redogörs för tar sig uttryck i existerande system och på så sätt visa på hur 
folksonomi kan fungera i praktiken.

I uppsatsens avslutande kapitel knyter vi samman de tidigare delarna och för ett resone-
mang rörande resultaten av den föregående analysen. Detta för att besvara den första, 
övergripande, frågeställningen och uppfylla syftet med uppsatsen. Vi diskuterar de mest 
centrala egenskaperna hos folksonomi och för en diskussion om dess relevans för 
kunskapsorganisation. Därutöver kommenterar vi studiens resultat samt ger förslag på 
vidare forskning inom ämnet. Avslutningsvis görs en sammanfattning av studien.

1.5 Termer och definitioner
Vår förhoppning är att det skall framgå av sammanhanget vad ett specifikt ord eller en 
potentiellt mångtydig term har för innebörd. Ett antal termer som vi trots allt anser 
antingen kräver ett förtydligande eller kan behöva en förklaring återfinns i Bilaga 1. Det 
aktuella ämnesområdet är behäftat med en mängd uttryck med ursprung i det engelska 
språket. Vår målsättning är genomgående att undvika blandning av engelska och 
svenska och använda svenska termer så långt som det är möjligt.

Ett klargörande som vi gör på denna plats är vår distinktion mellan olika former av 
ordet folksonomi. När vi använder dess obestämda singularform åsyftas själva före-
teelsen eller fenomenet, oftast ur ett teoretiskt perspektiv. På motsvarande sätt använder 
vi pluralformen folksonomier eller bestämd form singular, en folksonomi av ordet när vi 
åsyftar konkreta, existerande eller hypotetiska, system eller strukturer som mer eller 
mindre är baserade på folksonomiska föreställningar.

1.6 Tidigare forskning
Inom ramen för biblioteks- och informationsvetenskap har folksonomi inte ägnats något 
större utrymme än så länge. Främst är det företrädare för datavetenskapliga och IT-
relaterade discipliner som har publicerat studier. Spiteri (2006, s. 84) kommenterar 
också bristen på biblioteks- och informationsvetenskapligt relaterade folksonomistudier 
och konstaterar att det främst är inom området informationsarkitektur som forskningen 
har bedrivits. Vi kan också konstatera att diskussionen främst förs på ett mer informellt 
sätt, med texter och artiklar som publiceras på privata webbplatser och med inlägg och 
kommentarer på bloggar. I avsnitt 1.6.1 presenterar vi ett urval av undersökningar som 
är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Det kan påpekas att dessa undersökningar 
dessutom ingår i det material som ligger till grund för vår empiriska studie och den 
analys som presenteras i kapitel 4. Att just dessa tre artiklar här får tjäna som illustration 
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av den forskning som bedrivits är helt enkelt på grund av att de utgör en god 
representation av densamma.

Även om studier med folksonomi i fokus saknas har det inom biblioteks- och 
informationsvetenskap sedan lång tid bedrivits forskning kring användarens roll inom 
ämnesrepresentation, i synnerhet inom indexering. I avsnitt 1.6.2 presenterar vi ett urval 
av denna forskning med ambitioner att införliva användaren i processen att ämnes-
bestämma dokument. I relation till folksonomi som ett nytt perspektiv på kunskaps-
organisation anser vi det vara relevant att konstatera att det ingalunda rör sig om helt 
nya och oprövade idéer. Tvärtom finns det inom biblioteks- och informationsvetenskap 
forskning som kan betraktas som analog med fokus för vår uppsats.

1.6.1 Folksonomi

De studier som har publicerats liknar i mångt och mycket varandra. När företeelsen först 
började uppmärksammas skrevs ett antal artiklar där åsikter angående det nya 
fenomenet fördes fram, ibland i relation till något specifikt perspektiv men ofta som en 
rent deskriptiv framställning. Flertalet artiklar är inte baserade på någon egen utförd 
empirisk undersökning, och ofta ligger anekdotiska belägg till grund för de argument 
som framförs i dem med avseende på folksonomis egenskaper. Andra artiklar tar ett mer 
kvantitativt grepp och behandlar specifika detaljer rörande frågor som till exempel 
taggfördelning. Dessa artiklar är vanligen baserade på mindre empiriska, kvantitativa 
studier av ett eller flera befintliga folksonomisystem som används på webben.

Adam Mathes artikel Folksonomies: Cooperative classification and communication 
through shared metadata (Mathes 2004) är av den deskriptiva typen, och den kanske 
första riktigt inflytelserika artikeln om folksonomi. Den citeras i flertalet efterföljande 
artiklar och har säkerligen influerat mångas uppfattning. Artikeln är inte baserad på 
någon egentlig empirisk studie, utan utgörs av författarens observationer utifrån de två 
systemen del.icio.us samt Flickr. Mathes diskuterar generella problem som finns och tar 
upp några av de begränsningar som folksonomier ofta har. Han diskuterar bland annat 
tvetydigheten kring taggars betydelse och innebörd som kan uppstå då olika användare 
tillämpar termer till dokument på olika sätt, och att det saknas tydliga systematiska rikt-
linjer för att exempelvis en term ska ha endast en innebörd. Hans slutsatser är att en 
folksonomi representerar det bästa såväl som det sämsta med kunskapsorganisation. 
Mathes menar att möjligheten att förändra kunskapsorganisation och konstruktion av 
metadata och inte se det som en aktivitet separerad från användarna är något som bör 
studeras och tas i beaktning vid utformning av framtida informationssystem.

Scott A. Golder och Bernardo A. Huberman är andra som har utnyttjat del.icio.us som 
datakälla för sin studie vars resultat presenteras i deras artikel Usage patterns of 
collaborative tagging systems (Golder & Huberman 2006). De analyserar strukturer och 
de dynamiska aspekterna som uppstår i folksonomisystem. I sin studie upptäcker de 
återkommande mönster inom användaraktivitet, taggfrekvens, vilka typer av taggar som 
används och graden av stabilitet bland termer som används för att beskriva ett specifikt 
dokument. De presenterar en modell för att förutsäga dessa stabila mönster och söker 
härleda dem till två faktorer som de benämner imitation och delad kunskap. I och med 
att folksonomi verkar uppvisa stabila mönster menar Golder och Huberman att det kan 
vara en användbar metod för organisation och återvinning av information trots dess 
inneboende fokus på individens behov. Deras studie bekräftar tesen att den organisation 
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som äger rum i del.icio.us primärt görs i eget syfte, men att användare som uppfattar 
saker och ting på liknande sätt ändå kan nyttja andras taggning för att finna relevanta 
dokument. Även om deras studie enbart är baserad på systemet del.icio.us menar Golder 
och Huberman att resultaten är generella för folksonomi i stort. De avslutar med att 
konstatera att folksonomisystem representerar en plattform för nya sätt att dela och 
organisera information.

Marieke Guy och Emma Tonkins artikel Folksonomies: Tidying up Tags? (Guy & 
Tonkin 2006) är ett exempel på den typ av studier som försöker komma underfund med 
olika brister och svagheter som folksonomi innebär. De fokuserar på vad de uppfattar 
som det kanske främsta problemet – att en folksonomi skall tjäna två olika syften på 
samma gång, organisation av individens personliga dokumentsamling såväl som det 
kollektivas gemensamma samling. De undersöker dessutom problemet med 
ostrukturerade och slarvigt konstruerade taggar, ett problem som kritiker till folksonomi 
ofta framhåller. De frågar sig om detta problem kan hanteras genom samarbete mellan 
användarna av en folksonomi, och om det går att skapa system som motverkar och 
kompenserar för dåliga taggar. Guy och Tonkin pekar på två lösningar, antingen att 
utbilda och träna användarna till att använda bättre och mer användbara taggar, samt att 
konstruera system som automatiskt hjälper till och till exempel föreslår användbara 
termer. Samtidigt konstaterar de problematiken i att försöka styra en folksonomi för 
kraftigt, vilket kan leda till att användare upplever den negativa känslan av påtvingad 
auktoritet och styrning. Med andra ord risken att en mer uppstyrd och kontrollerad 
variant av folksonomi inte erbjuder något alternativ till exempelvis klassifikations-
system. Talande för många studier om folksonomi är författarnas kommentarer 
angående sina egna undersökningar där de framhåller dessa som kortfattade, simpla och 
relativt ovetenskapliga. Med det i åtanke bör resultaten kanske tas med en nypa salt.

1.6.2 Användarorienterad indexering

I relation till folksonomi som ett nytt perspektiv på kunskapsorganisation redovisar vi 
här andra ambitioner att införliva användaren i processen som har studerats.

Inom ämnesordsindexering finns det flera exempel på försök till lösningar som har 
diskuterats och prövats. Lancaster (2003, s. 9) konstaterar att det inte existerar någon 
”korrekt” uppsättning termer för ett dokument, och att en väl utförd och effektiv index-
ering bygger på att hänsyn tas till såväl den tilltänkta målgruppens behov som vad 
dokumentet handlar om. Detta synsätt skildrar tankarna bakom vad som kan benämnas 
en användarorienterad ansats för indexering, till skillnad från det motsatta, en doku-
mentorienterad ansats. En motsvarande uppdelning gör Soergel (1985, s. 225-238) som 
diskuterar kring dokumentorienterad (entity oriented) respektive behovsorienterad 
(request oriented) indexering. Dokumentorienterad indexering innebär kort att index-
eraren utgår ifrån det dokument, eller den entitet, som föreligger och att de termer som 
väljs att representera dokumentet hämtas ifrån dess faktiska innehåll, vilket skulle borga 
för en exakt och trogen beskrivning. Någon hänsyn till en hypotetisk användares 
eventuella behov, språk eller förutsättningar tas ej (Soergel 1985, s. 227). Indexering 
som är behovsorienterad, eller användarorienterad, tar utgångspunkt i metoden att 
försöka förutse vilka sökfrågor som kan tänkas användas för att återvinna ett specifikt 
dokument, med andra ord vilka deskriptorer som en användare anser bör representera 
dokumentet (Soergel 1985, s. 230).
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Att ha användaren och dennes behov i åtanke kan förefalla både naturligt och okomp-
licerat. Men att skaffa sig en åtminstone generell uppfattning om målgruppens behov är 
något som kräver mycket resurser och arbete. Dessutom föreligger en risk att informa-
tion utelämnas eftersom det är rimligt att anta att samtliga användares individuella 
behov och söktermer inte kan förutses (Soergel 1985, s. 232). Försök att utveckla dessa 
tankar har dock funnits – Lancaster (2003, s. 11-12) kommenterar studier av bland andra 
Brown et al. samt av Hidderley och Rafferty. Dessa har föreslagit ett ”demokratiskt” 
synsätt, democratic indexing, att tillämpa på indexering av vissa typer av material, 
vilket skulle innebära att användaren bidrar med egna termer och på så sätt hjälper den 
professionella indexeraren att bättre förstå sin målgrupp. Brown et al. förespråkar 
ansatsen i samband med indexering av bildmaterial, medan Hidderley och Rafferty 
dessutom studerar det som relevant för indexering av skönlitteratur.

Hidderley och Rafferty diskuterar kring demokratisk indexering som en möjlig strategi 
för indexering av såväl bilder som skönlitteratur (Hidderley & Rafferty 1997; Rafferty 
& Hidderley 2004, s. 177-178). Deras hypotes är att det genom att låta användarna bidra 
till indexeringsprocessen går att åstadkomma bättre informationsåtervinningssystem, 
och att denna fokus på användarnas tolkningar och uppfattningar skiljer sig från 
traditionella metoder, vilka bygger på tanken att professionella indexerare eller 
bibliotekarier konstruerar de mekanismer som informationssökaren sedermera utnyttjar. 
Demokratisk indexering är inte baserat på denna auktoritära syn med en utnämnd expert 
som indexerar ett dokument utifrån principer vilka även de är fastställda av en eller flera 
experter, utan på synen att användaren, eller läsaren, spelar en aktiv roll i att förstå ett 
dokuments innehåll och mening. Genom att skapa en samling av olika användares 
meningsuppfattningar i form av ämnesord kan ett gemensamt ämnesbaserat index 
skapas. Till detta fogas även indexerarens eller bibliotekariens motsvarande 
beskrivningar – användarna tillåts således inte stå för ämnesorden helt på egen hand. 
Det kan beskrivas som att demokratisk indexering fastställer auktoritet genom ett slags 
användarkonsensus – konstruktiv tolkning som författarna benämner det – och inte 
utifrån ett förutbestämt expertisperspektiv.

En empirisk undersökning rörande demokratisk indexering genomfördes av Saarti, då 
användares bidrag till indexering av skönlitteratur studerades. Bakgrunden till under-
sökningen är den problematik som omgärdar återvinning av skönlitteratur, med det för-
hållande som råder att bibliotekarien i stort sett enbart har sin egen erfarenhet och sitt 
minne att utgå från. Detta sägs vara en konsekvens av de egenskaper som skönlitterära 
dokument manifesterar och det svårhanterliga i att indexera dem. Typiska problem är 
tidsaspekten, uppfattningen av ett skönlitterärt verks ämne och mening är känsligt för 
förändring över tid, och tolkningen, läsarens kontext i form av förväntningar och 
bakgrund ger utrymme för tolkning på olika nivåer och beskrivning av olika aspekter 
(Saarti 2000, s. 6-7). Saarti visar att tolkningen av en text tydligt influerar beskrivning 
och representation av skönlitteratur och indikerar en låg överensstämmelse mellan olika 
indexerares val av ämnesord för samma dokument1, vilket till viss del avhjälps med 
bruket av verktyg för vokabulärkontroll (Saarti 2000, s. 8).

1 Det som benämns interindexeringskonsistens (Lancaster 2003, s. 68).
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Utöver de tidigare nämnda tillämpningsområdena bildmaterial och skönlitteratur anser 
Hidderley och Rafferty att de principer deras form av demokratisk indexering vilar på 
även skulle ha potential för organisation av material inom områdena musik, film och 
lyrik (Rafferty & Hidderley 2004, s. 178). Utöver dessa nischade användningsområden 
och bortsett från andra typer av dokument än böcker och (vetenskapliga) tidskrifts-
artiklar framhåller Lancaster (2003, s. 12) dessutom att förutsättningarna för användar-
orienterad indexering är bättre i en digital biblioteksmiljö. Han pekar också på den 
viktiga aspekten att en indexerare inte bara behöver vara väl bevandrad inom 
indexeringens regler och principer, utan att hon dessutom bör ha kännedom om 
målgruppen, de människor som utgör den och deras informationsbehov.

En konkret konsekvens av de olika behov av och uppfattningar om dokument och dess 
innehåll är de syften och värderingar som ett IR2-system bör ta hänsyn till, givet de mål 
som dess användare har, enligt Hjørland och Pedersen (2005, s. 590-591). De 
exemplifierar med att tala om ett folkbibliotek som har ett annorlunda syfte än en 
bokhandel, och även om ett specifikt verktyg (ett klassifikationssystem till exempel) 
måhända kan användas för att beskriva och organisera båda dessa institutioners 
dokumentsamlingar, har dessa olika syften och tillfredsställer olika behov. På en 
individnivå kan man tänka sig att en enskild person har egna informationsbehov och 
uppfattningar om dokuments värde men att dessa inte bör ligga till grund för 
klassifikation. Hjørland och Pedersen menar att klassifikation måste baseras på 
uppfattningarna hos en större grupp människor som delar samma mål alternativt på 
någon form av idealiska mål.

2 Information Retrieval.

8



2 Metod och genomförande
I detta kapitel redogör vi för det tillvägagångssätt som ligger till grund för vår studie 
samt berör kort den typ av kunskap vi söker skapa. Vi resonerar kring vår studie och 
beskriver dess karaktär samt redovisar den metod med vilken vi tar itu med den före-
liggande problemställningen. Därutöver behandlas urval och insamling av material samt 
analys och tolkning av materialet.

2.1 Ansats
För att genomföra undersökningen och uppfylla syftet med studien har vi en kvalitativ 
forskningsstrategi vilket genomsyrar valet av metod för datainsamling och analys. Vi 
avser uppnå syftet genom att granska och analysera hur fenomenet folksonomi uppfattas 
och diskuteras i texter som behandlar ämnet. Denna granskning och analys görs med ett 
öppet förhållningssätt i syfte att besvara ett antal konkreta frågeställningar. Detta 
innebär att vi har som avsikt att kartlägga företeelsen och därigenom försöka skapa en 
välgrundad förklaring av begreppet folksonomi, med förhoppning om att denna skall 
vara relevant och användbar. Med användbar menar vi att begreppsförklaringen ska 
kunna nyttjas för vidare studier inom området och vara något att utgå från och förhålla 
sig till. Denna typ av forskningsproblem benämner Esaiasson et al. (2004, s. 34) 
begreppsutvecklande studier vilka bland annat rymmer den mer precist definierade 
termen begreppsutredande studier.

Begreppsutvecklande studier kan sägas ingå i all typ av forskning, till exempel 
empiriska undersökningar som kräver väldefinierade och utredda begrepp som grund, 
medan begreppsutredande studier enbart syftar på den sort som stannar vid det 
utredande momentet och som inte fortlöper med en empirisk undersökning. Det kan 
exempelvis röra sig om en så omfattande studie att den i sig själv utgör en fullständig 
vetenskaplig prestation, vilket är fallet med denna studie. En dylik kan enligt Esaiasson 
et al. (2004, s. 34) innebära att bringa ordning i en redan existerande diskussion kring 
ett fenomen, men också att synliggöra ett fenomen som inte tidigare har uppmärk-
sammats – två uppgifter som båda faller inom ramen för vår undersökning. Till skillnad 
från Esaiassons definition av en begreppsutredande studie som varande empirilös, i det 
avseendet att den inte fortlöper med en empirisk undersökning, anser vi dock att det inte 
behöver förhålla sig på det viset. Den litteratur vi studerar och dess påståenden är vår 
empiri, och vår analys och tolkning av textdokument är empirisk. Således kan denna 
studie inte kallas för empirilös. Dock anser vi att begreppsutredande studier i övriga 
avseenden bäst beskriver den typ av studie vi utför, vilket gör att vi använder oss av den 
beteckningen för att definiera vår studie. För att illustrera vad det rör sig om kan den 
begreppsutredande studie vi genomför sammanfattas med följande steg (utifrån 
Esaiasson et al. 2004, s. 34):

1. Sök reda på och samla in det som har skrivits om begreppet. För vår del innebär 
det konkret att söka reda på vetenskapliga artiklar och annat publicerat material 
som behandlar folksonomi.

2. Sortera de olika begreppsdefinitioner som finns och vaska fram det som ser ut  
att vara kärnan respektive det som skiljer sig åt mellan olika definitioner. 
Eftersom en av våra avsikter är att forma en relevant definition av folksonomi är 
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vi intresserade av att systematiskt klarlägga de olika föreställningar och 
egenskaper som påträffas för att nå till kärnan av företeelsen.

3. Ta om möjligt ställning för den ”bästa” begreppsdefinitionen. Med den för-
förståelse som vi besitter anser vi att det knappast finns en definition som är den 
”bästa” eller den mest relevanta. I vårt fall är vi snarare ute efter att konstruera 
en sammanställd begreppsdefinition som är relevant och granskningsbar med 
utgångspunkt i en tolkning och analys av de olika texterna.

2.2 Kvalitativ innehållsanalys
För att uppfylla syftet med vår studie genomför vi en kvalitativ innehållsanalys, en form 
av textanalys. Textanalys som analysmetod innebär att dokument och texter får en 
central position och att de för undersökningen aktuella texterna kan fungera både som 
faktiska studieobjekt och som datakälla. Vår avsikt är att läsa och studera ett antal texter 
som behandlar folksonomi och därtill relaterade aspekter, och att med utgångspunkt i 
dessa texter genomföra ett tolknings- och analysarbete, en kvalitativ innehållsanalys, 
som gör det möjligt för oss att besvara våra frågeställningar. Bergström och Boréus 
(2000, s. 44-45) diskuterar den kvalitativa innehållsanalysen som en metod för djupare 
analys utifrån de teman som återfinns i de studerade texterna. Det är just denna typ av 
innehållsanalys som vi begagnar oss av, en kvalitativ ansats och en öppen hållning till 
texterna som studeras och kategoriseras utifrån de åsikter och innehållsliga teman som 
framträder däri.

Vi har som ambition att ta fram det väsentliga innehållet ur det material vi studerar 
genom en noggrann läsning av dess delar, helhet och den kontext vari den ingår. Som en 
av huvudtyperna av textanalytiska frågeställningar diskuterar Esaiasson et al. (2004, s. 
234) systematisering av innehåll i texter och olika varianter att göra detta på. Det som vi 
i denna studie ägnar oss åt är den typ av undersökning som syftar till att logiskt ordna 
innehållet i de aktuella texterna. För vår del rör det sig konkret om att formalisera inne-
hållet i de texter vi studerar i överblickbara kategorier för att kunna identifiera olika 
kunskapsorganisatoriska egenskaper hos folksonomi och hur dessa diskuteras.

Konkret utgörs kategorierna av de tretton element av kunskapsorganisation som 
presenteras i kapitel 4, vilka ligger inom ramen för frågeställning 2. Dessutom har vi tre 
kategorier motsvarande tre delfrågor som hjälper oss att besvara frågeställning 3, där vi 
analyserar hur respektive element diskuteras: Diskuteras det i form av en styrka eller en 
svaghet och råder det konsensus om detta? Ägnas det relativt mycket eller litet 
uppmärksamhet? Sätts det i explicit relation till kunskapsorganisation?

Frågan är i vilken omfattning undersökningen styrs av innehållet i texterna respektive en 
på förhand utformad ram som texterna ställs mot. Ett arbete med på förhand definierade 
frågor och kategorier förknippas med en stängd process, till skillnad från en mer öppen 
där svaren på frågorna som ställs avgörs av det som påträffas i textmaterialet. Givet 
detta befinner vi oss någonstans i gränslandet mellan dessa hållningar. Vår utgångspunkt 
är att i vår analys förhålla oss till kunskapsorganisation och de element som där åter-
finns, dock håller vi oss öppna för att kunna upptäcka element och aspekter inom 
folksonomi utan motsvarighet inom kunskapsorganisation, men som ändock kan säga 
något om dess relevans för ämnet.
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2.2.1 Textmaterial

Studiens textanalys baseras på ett antal texter som behandlar ämnet folksonomi. Nedan 
redogör vi för vilka texter det rör sig om, vad det är för typ av texter och hur vi har gått 
till väga för att välja dem. Samtliga texter är publicerade mellan åren 2004 och 2007, 
med Adam Mathes text som den tidigast publicerade (december 2004). Följande är en 
kort presentation av de texter, inklusive deras respektive upphovspersoner, som ligger 
till grund för studien:

• Crawford, Walt, ”Senior Analyst”, Online Computer Library Center. Folksonomy 
and Dichotomy, artikel ur Cites & Insights. (Crawford 2006)
Crawford ger en kort presentation av folksonomi, där dess huvudpoäng är att det 
inte finns någon anledning att se folksonomi som en ersättning till formella 
taxonomier och klassifikationssystem. Det finns plats för båda, och det borde 
finnas vägar att använda dem på ett sätt som berikar båda parter.

• Dye, Jessica, journalist. Folksonomy: A Game of High-tech (and High-stakes) Tag, 
artikel ur Econtent Magazine. (Dye 2006)
En deskriptiv artikel som behandlar folksonomi. Dye visar att användare av 
digitala informationsresurser inte bara är med och skapar innehållet på webben – 
de skapar sin egen infrastruktur för att lättare kunna finna det de söker. Hon sätter 
folksonomi i kontrast till sökrobotar, och frågar sig om det är robotar eller 
människor som kommer att diktera sökvillkoren på webben framöver.

• Golder, Scott A. och Huberman, Bernardo A., Information Dynamic Labs, HP 
Labs. Usage patterns of collaborative tagging systems, artikel ur Journal of 
Information Science. (Golder & Huberman 2006)
Författarna analyserar strukturer som uppstår i folksonomier. I sin studie upptäcker 
de återkommande mönster bland termer som används för att beskriva dokument. 
De presenterar en modell för att förutsäga dessa stabila mönster och bekräftar tesen 
att den organisation som äger rum primärt görs i eget syfte, men att användare kan 
nyttja andras taggning för att finna relevanta dokument.

• Gordon-Murnane, Laura, webbansvarig och konsult, Bureau of National Affairs. 
Social Bookmarking, Folksonomies, and Web 2.0 Tools, artikel ur Searcher. 
(Gordon-Murnane 2006)
Gordon-Murnanes artikel är deskriptiv i sin karaktär och försöker definiera 
begreppen folksonomi och taggning. Dessutom beskrivs några av de folksonomi-
tjänster som finns tillgängliga samt deras egenskaper. Slutsatserna är bland annat 
att folksonomi är ett sätt att lättare återvinna det man en gång har funnit samt att 
man kan få god hjälp att upptäcka nytt material via andra användare.

• Guy, Marieke och Tonkin, Emma, ”Interoperability Focus Officers”, UK Office for 
Library Networking, University of Bath. Folksonomies: Tidying up tags?, artikel ur 
D-Lib Magazine. (Guy & Tonkin 2006)
Detta är en studie som avhandlar olika brister och svagheter som folksonomi 
innebär, framför allt att en folksonomi skall tjäna två olika syften på samma gång, 
organisation av individens personliga dokumentsamling såväl som det kollektivas 
gemensamma samling. Författarna undersöker dessutom problemet med 
ostrukturerade och slarvigt konstruerade taggar, och ger förslag på lösningar – 
antingen att utbilda och träna användarna till att använda bättre och mer 
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användbara taggar, eller att konstruera system som automatiskt hjälper till och till 
exempel föreslår användbara termer.

• Hammond, Tony et al., Nature Publishing Group. Social Bookmarking Tools (I): A 
General Review, artikel ur D-Lib Magazine. (Hammond et al. 2005)
Artikeln diskuterar folksonomi och i synnerhet taggning utifrån dess funktion som 
länkhanterare på webben. Författarna visar på hur den nya sortens länkhanterare 
såsom folksonomitjänster möjliggör taggning av dokument för att lättare kunna 
återvinna dem, samt hur dessa nya tjänster är tänkta att vara öppna och användas 
av alla. Där delar människor länkar med varandra snarare än att hålla sin 
länksamling isolerad i den egna webbläsaren.

• Kroski, Ellyssa, informationskonsult och bibliotekarie, Columbia University, New 
York. The Hive Mind: Folksonomies and User-Based Tagging. (Kroski 2005)
Denna artikel tar upp folksonomi och beskriver det som en ”folkmassornas 
visdom”, en ”kollektiv intelligens” som utför det som endast experter och 
yrkesmän har gjort hittills. Kroski presenterar styrkor och svagheter med 
folksonomi, och är försiktigt positiv till dess möjligheter att utveckla eller 
komplettera existerande taxonomier på webben samt öka förståelsen för hur 
användare agerar vid informationssökning.

• Mathes, Adam, doktorand, Graduate School of Library and Information Science at 
the University of Illinois. Folksonomies: Cooperative classification and 
communication through shared metadata. (Mathes 2004)
Detta är den kanske första riktigt inflytelserika artikeln om folksonomi och har 
säkerligen influerat mångas uppfattning. Artikeln utgörs av observationer utifrån 
de två systemen del.icio.us samt Flickr och diskuterar även generella problem och 
begränsningar som finns. Slutsatserna är att folksonomi representerar det bästa 
såväl som det sämsta med kunskapsorganisation, och att det är något som bör 
studeras vidare.

• Peterson, Elaine, docent och ”Information Resources Specialist”, Montana State 
University. Beneath the Metadata : Some Philosophical Problems with 
Folksonomy, artikel ur D-Lib Magazine. (Peterson 2006)
Artikeln inleds med en förklaring av vad taxonomi och folksonomi är och vilka 
skillnaderna är mellan dessa. Merparten av artikeln upptas av Petersons kritik mot 
folksonomi, vilken är av såväl praktisk som teoretisk eller filosofisk karaktär.

• Quintarelli, Emanuele, informationsarkitekt och konsult inom användarupplevelser 
och social mjukvara. Folksonomies: Power to the people: Paper presented at the 
ISKO Italy-UniMIB meeting: Milan: June 24, 2005. (Quintarelli 2005)
Quintarelli tar i sin artikel upp några av de invändningar mot folksonomi som 
kritiker framhäver. Han menar att folksonomisystem är till god hjälp vid browsing 
och för att upptäcka och utforska olika ämnesområden, men att de har en väldigt 
låg återvinningsgrad samt att den "platta" hierarkin är en nackdel.

• Spiteri, Louise F., docent, School of Information Management, Dalhousie 
University, Halifax, Nova Scotia, Kanada. The Use of Folksonomies in Public 
Library Catalogues, artikel ur The Serials Librarian. (Spiteri 2006)
Spiteri utforskar hur folksonomi kan användas i bibliotekskataloger för att 
underlätta användarnas bruk av dessa. Hon beskriver för- och nackdelar med 
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folksonomi, och anser att en kombination med kontrollerade vokabulär skulle vara 
ett värdefullt verktyg i utvecklingen av en mer användarvänlig katalog.

• Tonkin, Emma, ”Interoperability Focus Officer”, UK Office for Library 
Networking, University of Bath. Folksonomies: The Fall and Rise of Plain-text  
Tagging, artikel ur D-Lib Magazine. (Tonkin 2006)
Tonkin diskuterar folksonomi och taggning och menar att det inte rör sig om några 
nya, banbrytande idéer utan snarare gamla, beprövade metoder i ny tappning. Hon 
ställer folksonomi i ljuset av datavetenskapen och drar paralleller till filsystem och 
databaser och den organisation av data och metadata som görs däri. En slutsats är 
att organisation och återvinning av lokal data innebär andra problem än om det sker 
på internet.

• Vander Wal, Thomas, informationsarkitekt, InfoCloud Solutions, Inc. Beneath the 
metadata – replies, replik på (Peterson 2006). (Vander Wal 2006)
Vander Wal skriver som svar på Petersons artikel (Peterson 2006) att folksonomi 
och taxonomi fyller olika funktioner och kan ses som komplement och verktyg 
som är ömsesidigt beroende av varandra.

• Weinberger, David, författare och filosof, The Berkman Center for Internet and 
Society, Harvard Law School. Beneath the Metadata – a reply, replik på (Peterson 
2006). (Weinberger 2006)
Weinberger besvarar den kritik som Peterson (2006) framför, och konstaterar att en 
folksonomi ofta är en bättre lösning än en hierarkisk ”top-down”-taxonomi för 
organisation då den förstnämnda mer korrekt speglar den inkonsistens och 
oordning som kunskap och mening bland människor uppvisar.

• West, Jessamyn, bibliotekarie och före detta styrelsemedlem i ALA
3. Subject  

Headings 2.0: Folksonomies and Tags, artikel ur Library Media Connection. (West 
2007)
Wests artikel kan ses som en introduktion till folksonomi där hon diskuterar 
ämnesord och taggning. Artikeln presenterar exempel på olika folksonomisystem, 
förklarar vad taggar är och hur de kan användas på olika sätt för att beskriva 
dokument. Både för- och nackdelar, samt potentiella användningsområden inom 
biblioteksväsendet diskuteras också.

• Wu, Harris, universitetslektor, Zubair, Mohammad, professor, och Maly, Kurt, 
professor, Old Dominion University, Norfolk, Virginia. Harvesting Social 
Knowledge from Folksonomies, paper publicerat i Proceedings of the seventeenth 
conference on Hypertext and hypermedia, Odense, Denmark. (Wu et al. 2006)
Artikeln presenterar förslag på hur några av författarna identifierade problem med 
folksonomisystem kan hanteras. Dessa problem inkluderar identifikation inom en 
gemenskap, skapande av ontologier samt rekommendationer av användare och 
dokument. Författarna ger förslag på designprototyper och utvärderingsmetoder för 
problemen, och konstaterar att även om det finns potential i folksonomi återstår det 
flera utmaningar som måste hanteras.

3 American Library Association.
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2.2.2 Urval

Ett nog så viktigt val att göra när det rör sig om denna typ av textanalyserande studier är 
valet av material, i vårt fall valet av texter som behandlar folksonomi och dess tillämp-
ningar. Esaiasson et al. (2004, s. 244) diskuterar två huvudsakliga alternativ, att välja 
snävt respektive brett bland det tillgängliga materialet, och påtalar att det inte finns 
något generellt svar på vilket som skulle vara det mest lämpliga av dessa. Utmärkande 
för fenomenet folksonomi är att det är ett relativt nytt påfund och att det av detta skäl 
finns en begränsad mängd publicerat material att tillgå, vilket således påverkar urvalet 
av texter. Dessutom dröjde det ett tag innan diskussionen tog fart inom den akademiska 
sfären, initialt ägde den rum främst på bloggar och i andra internetkontexter, vilket inte 
är förvånande med tanke på ämnet.

Samtidigt som vi inte vill ge oss in i en diskussion rörande kvaliteten på de aktuella 
texterna kan vi konstatera att utbudet är begränsat, vilket får anses vara naturligt med 
tanke på den relativt korta tid som ämnet varit föremål för forskning. Dock anser vi att 
det material som vi de facto använder oss av verkligen är representativt för vad som 
finns att tillgå och att samtliga texter är relevanta för vår studie. Med detta sagt är vi 
samtidigt medvetna om risken, oaktat den mindre mängd material som föreligger, att vi 
missar något väsentligt var gång potentiellt relevant material väljs bort.

Med ovanstående i åtanke har vi ett relativt brett förhållningssätt då vi anser att det inte 
finns någon anledning att begränsa sig än mer än vad den totala mängden material redan 
medger. Samtidigt är vi medvetna om omöjligheten att fånga samtliga aspekter och upp-
fattningar som framförs och gör således inte heller någon ansträngning för att uppnå 
detta. Snarare rör det sig om ett så kallat strategiskt urval av texter för att få tillräckligt 
med relevant data samtidigt som vi är medvetna om att vi riskerar att utelämna visst 
material. Det är inte fråga om något slumpmässigt urval, och inga anspråk om att 
generalisera resultaten, med tanke på urvalsstrategin, görs. I vårt fall rör det sig snarare 
om ett strategiskt urval, och att vi gör urvalet av texter med syfte att, som Eneroth 
(1984, s. 170) uttrycker det, öka sannolikheten att stöta på så olika kvaliteter hos 
företeelsen som möjligt.

Ytterligare en aspekt med urvalet som vi anser är värt att belysa är det faktum att det 
inte görs vid ett enda tillfälle på förhand. Med tanke på detta är vi medvetna om risken 
att vår förkunskap undermedvetet också styr urvalet av texter i en viss riktning. Dock 
kräver ämnesområdet och analysmetoden att en viss förförståelse appliceras vid valet av 
texter. För att kunna genomföra en meningsfull analys är det nödvändigt att de uppfyller 
vissa krav och uppvisar de egenskaper som skall undersökas. En poäng med ett 
strategiskt urval är just att kunna göra nya val som åtminstone skiljer sig från det 
material som redan ingår i urvalet (Eneroth 1984, s. 170).

Vår förhoppning är att de texter som utgör vårt datamaterial skall vara typiska för 
ämnesområdet – det som Esaiasson et al. kallar typiskt representativt urval (2004, s. 
179-184) – och därmed relevanta som analysunderlag. Denna bedömning gör vi utifrån 
den ämneskunskap som vi har ackumulerat under tidigare studier i ämnet, med andra 
ord utifrån den förkunskap som vi innehar. En annan aspekt är den teoretiska mättnaden. 
Vår avsikt när denna studie inleddes var att med ett öppet förhållningssätt samla 
tillräckligt med textmaterial för att ha ett fullgott underlag för analys. Vi ansluter oss 
därmed till åsikten att det inte finns någon anledning att utsätta sig för risken att erhålla 
redundant och alltför stora mängder intetsägande data (Bryman 2002, s. 291).
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2.2.3 Tolkning

Utan att djupare gå in på filosofier och forskningsmetoder rörande läsning och tolkning, 
som exempelvis hermeneutik, är det värt att beröra tolkningsarbetets betydelse för det 
som vår analys i praktiken innebär. Tolkning kan i grund och botten sägas handla om att 
begripa och förstå vad en text säger i förhållande till den fråga som ställs. Behovet av 
tolkningsarbete kan enligt Esaiasson et al. (2004, s. 245) vara beroende av åtminstone 
fyra faktorer: frågans karaktär; tankens klarhet; valet av tolkningsperspektiv samt av-
ståndet mellan texten och forskaren, faktorer som vi har i åtanke under vår studie.

Sett till frågans karaktär innebär det att vi är fokuserad på textens manifesta snarare än 
dess latenta budskap. Vi är intresserade av det som verkligen står i texten och som rör 
folksonomi och dess aspekter, snarare än att söka och tolka outtalade meningar. Vad 
gäller tankens klarhet är det angeläget att vi är medvetna om frågor som textförfattarens 
grad av genomtänkt uppfattning och ämneskunskap samt dennes vilja att uttrycka sig 
otvetydigt. Med tanke på att de texter som vi studerar de facto behandlar ämnesområdet 
och att författarna är verksamma inom det ser vi inte några problem vad gäller denna 
faktor. De två avslutande faktorerna bereder oss inte heller några större bekymmer – vi 
befinner oss relativt nära både texterna och deras författare, såväl tids- och ämnes-
mässigt som sett till den miljö vari de har producerats. Det aktuella tolknings-
perspektivet är snarast forskarens, det vill säga vad en text betyder för oss som tolkare, 
även om, som påpekas ovan, vi förmodligen har motsvarande synsätt som författarna.

2.3 Folksonomi i praktiken
Utöver den kvalitativa innehållsanalysen genomför vi även en studie i hur folksonomi 
enligt de resultat som vår textanalys ger motsvaras i befintliga folksonomisystem. Vi 
ställer frågan: Hur manifesteras taggning i ett antal befintliga folksonomier? Vi avser 
med detta stämma av och jämföra resultaten av vår textanalys med hur taggning 
fungerar i praktiken.

Som påpekas i avsnitt 1.1 anser vi att folksonomi som fenomen inte till fullo kan förstås 
enbart genom att empiriskt studera ett arbiträrt antal system som begagnar sig av tagg-
ning. Den form av förankring som vi gör i kapitel 7 anser vi trots detta är relevant och 
låter sig göras. Till skillnad från att utgå från existerande folksonomisystem för att klar-
lägga fenomenet och skapa teori, som vi anser vara en inte lika relevant ansats, ser vi en 
poäng i att ställa den kunskap om folksonomi som vi skapar mot befintliga system. 
Detta för att på sätt och vis ställa teori mot empiri, men även för att illustrera hur ifråga-
varande system fungerar. Den analys som återfinns i kapitel 7 skall ses som ett komp-
lement till kapitel 5 och 6, och bidrar till vår förklaring av folksonomi.

Vi studerar tre befintliga system för att undersöka om de problematiska aspekter som vi 
identifierar i den föregående textanalysen återfinns, och hur de i så fall tar sig uttryck i 
dessa. Vi försöker på så vis utröna huruvida diskussionen om folksonomi och dess 
egenskaper är analog med verklighetens system. De system som nyttjas som underlag 
redovisas i avsnitt 3.4.
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2.4 Bedömningskriterier
Med denna uppsats kvalitativa ansats i åtanke kan traditionella bedömningskriterier som 
vanligtvis används i samband med kvantitativa forskningsmetoder ifrågasättas. Ett sätt 
att hantera detta problem är att omformulera kriterierna så att dessa blir relevanta i en 
kvalitativ forskningsmiljö. Kriteriet validitet kan på så vis definieras som att empiriska 
förklaringar måste vara plausibla och trovärdiga, och dessutom ta hänsyn till den mängd 
och typ av empirisk data som förklaringarna baseras på (Bryman 2002, s. 262). För vår 
del innebär detta att de dokument som utgör vårt empiriska material skall vara tro-
värdiga och besitta en genomgående kvalitet, och att den diskussion vi för och det 
analysarbete vi genomför måste vara rimligt och trovärdigt. Som vi nämner i avsnitt 
2.2.2 har det dröjt innan den diskussion som vi studerar tog fart inom den akademiska 
sfären. För att inkludera relevanta tankar och resonemang gällande folksonomi rör vi 
oss således utanför den vetenskapliga diskussionen, och det undersökta textmaterialet är 
således av skiftande karaktär, bestående av såväl vetenskapliga artiklar, texter av mer 
allmän karaktär samt blogginlägg. Utifrån det syfte som undersökningen har anser vi att 
samtliga av dessa texter är värda att studera, och att den skiftande karaktären ej påverkar 
kvaliteten på vår studie negativt. 

Andra aspekter att ha i åtanke när dokumenten undersöks och analyseras är författarnas 
intentioner, texternas subjektivitet och eventuella dolda agendor. Fyra bedömnings-
kriterier rörande kvalitet på dokument som används som datakälla anser vi vara rele-
vanta att beakta i denna kontext: autenticitet, trovärdighet, representativitet samt 
meningsfullhet (Bryman 2002, s. 357). När det gäller autenticiteten och trovärdigheten 
är det inte möjligt att försäkra sig om att den data som studeras är äkta och inte miss-
visande, eller att det inte innehåller några felaktigheter eller förvrängningar. Dock 
bedömer vi det som rimligt att så inte är fallet och att datans kvalitet är tillräckligt god.

Relevans är likaledes ett viktigt bedömningskriterium och kan inkludera värdet av en 
studies tema och vilka bidrag den kan lämna inom det aktuella ämnesområdet (Bryman 
2002, s. 263). Trots att folksonomi som fenomen endast har ett par år på nacken är det 
redan en välanvänd och till synes fungerande metod som allt fler människor nyttjar. 
Med tanke på detta anser vi att det föreligger en relevans att undersöka fenomenet 
utifrån de perspektiv som kunskapsorganisation innebär.
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3 Folksonomi – en bakgrund
Detta kapitel är tänkt som en informativ redogörelse för folksonomi i syfte att ge läsaren 
en referensram, men också som en del av vår förklaring av begreppet. Aspekter som 
avhandlas är bakgrunden till och uppkomsten av företeelsen, olika benämningar och 
definitioner som finns på begreppet samt hur en folksonomi kan fungera i praktiken.

3.1 Definitioner och benämningar
Termen folksonomi förekommer i skrivande stund varken i allmänna uppslagsverk som 
Nationalencyklopedin, eller Nationalencyklopedins Ordbok, och Encyclopædia 
Britannica eller i för biblioteks- och informationsvetenskap specifika lexikon som 
Dictionary for Library and Information Science (och inte heller i dess virtuella, och 
potentiellt mer aktuella, motsvarighet ODLIS

4). Däremot är den naturligtvis tilldelad en 
egen artikel i Wikipedia, och det är kanske både mer naturligt och passande att söka 
efter en definition på ett internetrelaterat fenomen i just en internetresurs vars innehåll 
skapas och formas av dess användare, inte olikt de tankar som ligger bakom 
folksonomi. Dessutom är det helt enkelt på det viset att folksonomi som företeelse inte 
är tillräckligt gammalt och etablerat för att konventionella medier och lexikon skall ha 
uppmärksammat det. Med utgångspunkt i detta är det relevant att studera den definition 
som förkommer i Wikipedia:

”A folksonomy is a user generated taxonomy used to categorize and 
retrieve Web pages, photographs, Web links and other web content 
using open ended labels called tags. Typically, folksonomies are 
Internet-based, but their use may occur in other contexts as well.  
The process of folksonomic tagging is intended to make a body of 
information increasingly easier to search, discover, and navigate 
over time. A well-developed folksonomy is ideally accessible as a 
shared vocabulary that is both originated by, and familiar to, its  
primary users.” (Wikipedia contributors 2007)

En definition som återfinns i Webster's New Millennium Dictionary of English lyder:

”a type of classification system for online content, created by an 
individual user who tags information with freely chosen keywords; 
also, the cooperation of a group of people to create such a 
classification system.” (Dictionary.com)

Thomas Vander Wal, mannen som gav namn åt företeelsen, ger själv följande definition:

”Folksonomy is the result of personal free tagging of information 
and objects (anything with a URL) for one's own retrival [sic!]. The 
tagging is done in a social environment (usually shared and open to 
others). Folksonomy is created from the act of tagging by the person 
consuming the information.” (Vander Wal 2007)

4 Förkortning för Online Dictionary for Library and Information Science, en internetversion av 
Dictionary for library and information science (Reitz 2004).

17



Med dessa definitioner i åtanke kan vi konstatera att inte alla är överens om vad 
folksonomi är. Är det ett slags klassifikationssystem, eller är det själva processen som 
resulterar i ett klassifikationssystem? Är det en taxonomi? Måste det röra sig om webb- 
eller internetresurser när det gäller materialet som skall organiseras? Oavsett hur dessa 
frågor besvaras är det essentiellt att förstå att det rör sig om en gräsrotsföreteelse som 
saknar formell definition, och att dess komponenter såväl som dess syfte är omtvistat.

En utgångspunkt för att börja reda ut fenomenet är att se till ordets etymologi. Vander 
Wal hämtade inspiration från två vitt skilda källor när han uppfann ordet, det germanska 
och det grekiska språket, och tog helt enkelt de två delarna folk och nomi och bildade 
med dem sammansättningen folksonomi. Efterledet nomi är från grekiskan och kan 
användas för att beteckna -lag, -kunskap, -vetenskap eller -styre och i Vander Wals fall 
tog han det i sin tur från ordet taxonomi, vilket kan uttydas ”noggrann (vetenskaplig) 
systematik vanl. enl. principen om över- och underordning; spec. om växt- och 
djurklassifikationer” (Nationalencyklopedins ordbok 1996). Dess förled, taxis, bär 
betydelser som ordning, uppställning, ställa och (an)ordna (Nationalencyklopedins 
ordbok 1996). Enligt Dictionary for Library and Information Science är taxonomi 
klassifikationens vetenskap och inkluderar de generella principer som styr indelning av 
objekt och fenomen i klasser och underklasser (Reitz 2004). Taxonomi, och nomi, har 
således att göra med klassifikation, beskrivning, namngivning och formell klassifikation 
av enheter i hierarkiska strukturer och system.

Den andra delen, förledet folk, har sitt ursprung i det germanska språket. Det är ett 
mångtydigt ord för olika slags kollektiv och brukas som förled i en rad sammansätt-
ningar (Nationalencyklopedins ordbok 1995). Genom att ersätta taxis med folk – och 
därmed strikt struktur och ordning med mänskligt kollektiv – kom därmed ett nytt ord 
till stånd, med tanken att denna term mer korrekt skulle spegla den typ av kunskaps-
organisation det rör sig om.

Varken företeelsen eller dess benämning är dock på något sätt höjd över all form av 
kritik. Diskussionen rörande folksonomi som teori och praktik behandlar vi utförligt i 
kommande kapitel. På denna plats nöjer vi oss med att konstatera att termen folksonomi 
inte på något sätt accepteras utan förbehåll från alla håll. En lång rad benämningar 
förekommer i litteraturen, vissa av dem med mer eller mindre snarlika definitioner och 
andra med skiftande beskrivning av vad som begreppet står, eller borde stå, för. En term 
som återkommer är classification i olika sammansättningar. Distributed classification 
(Guy & Tonkin 2006), social classification, folk classification och ethnoclassification 
(Hammond et al. 2005) är ett antal benämningar som delvis anspelar på klassifikation 
och släktskapet med denna form av kunskapsorganisation. Ofta förekommande är också 
konstruktioner med social som den ena komponenten, utöver ovan nämnda social 
classification exempelvis social bookmarking och social bookmarking tools (Gordon-
Murnane 2006). Bland andra termer som påträffas finns open tagging, free tagging, 
faceted hierarchy och andra mer eller mindre fantasifulla sammansättningar.

Vi gör här inte någon bedömning rörande de olika benämningarnas korrekthet eller 
lämplighet utan konstaterar enbart att folksonomi är den kanske vanligaste termen och 
också den som används inom denna uppsats.
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3.2 Ursprung
Från det att Thomas Vander Wal i juli 2004 myntade begreppet (Vander Wal 2007) 
dröjde det inte länge innan folksonomi blev ett hett ämne att både praktisera och 
diskutera. Ett tecken på företeelsens framfart, och kanske på hur internetrelaterade 
trender sprids, är att The New York Times Magazine i slutet av 2005 utsåg folksonomi 
till en av ”årets bästa idéer” (Vander Wal 2005) och kommenterade företeelsen med att 
konstatera att det på internet håller på att växa fram ett nytt perspektiv på kategorisering 
och drog jämförelser med Melvil Dewey och hans klassifikationssystem The Dewey 
Decimal System (Pink 2005). Utan att dra några större växlar utifrån detta tyder det 
ändå på något att ett gräsrotsfenomen får ett såpass kraftigt genomslag att det 
uppmärksammas utanför de kretsar där det uppstått.

Dock startade inte utvecklingen i den stund då begreppet myntandes. För oavsett om 
man väljer att kalla företeelsen för folksonomi, social tagging eller något annat hade 
redan ett par år tidigare webbanvändare börjat märka upp innehåll, dokument och 
dokumentreferenser, länkar, med egenhändigt skapad metadata i form av taggar. 
Webbplatser som Slashdot, Technorati, Wikipedia, med flera började integrera dess 
besökare med innehållet som de tog del av. Bloggar, kommentarfunktioner, trackbacks 
och andra mer eller mindre tekniska applikationer gav nya möjligheter att påverka 
webbens innehåll (Morville 2005, s. 135).

Begreppet social software, vilket myntades 1987 av en av pionjärerna inom nano-
teknologi, den amerikanske forskaren K. Eric Drexler, fick härmed till slut en reell 
tillämpning (Morville 2005, s. 134). Att människan skulle använda sig av datorn för att 
samarbeta och kommunicera med varandra är dock en tanke med fler år på nacken. 
Redan 1945 skrev Vannevar Bush om möjligheten att med en memex (hans 
föreställning om en maskin vi kan likna med dagens datorer) dokumentera och lagra 
information, böcker, korrespondens och annan kunskap, samt kunna kombinera ens 
egen kunskapsbank med andra människors (Morville 2005, s. 134). Intressant nog ger 
Bush sin syn på denna gemensamt konstruerade kunskapssamling som nu kanske är på 
väg att realiseras:

”Wholly new forms of encyclopedias will appear, ready-made with a 
mesh of associative trails running through them, ready to be 
dropped into the memex and there amplified. The lawyer has at his 
touch the associated opinions and decisions of his whole 
experience, and of the experience of friends and authorities.” 
(Bush 1945)

Det som ligger till grund för den faktiska utvecklingen, fundamentet till denna sam-
verkan är naturligtvis det världsomspännande nätverket internet. Men trots att grund-
arkitekturen för internet utformades redan på 1970-talet var det alltför svåranvänt och 
otillgängligt för de oinitierade fram till tidigt 1990-tal (Castells 2000, s. 70, 73). Fram 
till dess var nätet ett textbaserat kommunikationsmedium som främst nyttjades i 
akademiska och militära kretsar, och endast de redan invigda hade tillträde (Morville 
2005, s. 119). Det som möjliggjorde spridningen av internet och dess resurser var 
tillämpningen World Wide Web, eller webben, som sedan sin uppkomst 1990 stadigt har 
växt sett till innehåll och användarantal (Castells 2000, s. 73).
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Det som framför allt bidrog till webbens popularitet var den nya typen av programvara 
som utvecklades för att kunna navigera nätverket med stöd för både text och bild (och 
sedermera även andra typer av media), med andra ord webbläsaren. Den första webb-
läsaren med grafisk kapabilitet, Mosaic, lanserades i slutet av 1993 och fick snart en 
efterföljare i Netscape Navigator vilken blev mångas första kontakt med internet och 
webben (Castells 2000, s. 74). Utöver att navigera bland resurserna på webben var en av 
nyckelfunktionerna i webbläsaren möjligheten att spara referenser till resurser som 
påträffas, med andra ord att spara länkar till webbsidor på den egna datorn. Konceptet 
bakom webben bygger på ett öppet synsätt med informationsnoder som utöver innehåll 
dessutom består av länkar till andra noder, således raka motsatsen mot tidigare mer 
rigida och systematiska informationssystem. Det som av Mosaic kallades för hotlists, av 
Netscape för bokmärken och senare av Internet Explorer för favoriter, tillät å andra 
sidan den enskilde webbsurfaren att spara och ordna URL:5er i sitt eget bibliotek i en 
egenhändigt designad struktur (Hammond et al. 2005). Tanken med denna bokmärkes-
funktionalitet är helt enkelt att när som helst, oavsett var någonstans på webben man 
befinner sig kunna återvända till en tidigare besökt webbsida (Gordon-Murnane 2006). 
Bokmärken blev en fundamental del av webbläsaren och att bokmärka webbadresser en 
naturlig del i webbsurfarens beteende, åtminstone till det att söktjänsterna gjorde sitt 
intåg på scenen (Hammond et al. 2005).

Bruce, Jones och Dumais (2004) visade i en studie att bokmärken var den mest använda 
metoden bland webbanvändare för att spara adresser till webbplatser som de planerar att 
återbesöka. I takt med att antalet webbplatser ökade svällde dock också den enskildes 
katalog över bokmärken. Det blev tydligt för flitiga webbsurfare att den simpla, hierark-
iska strukturen inte var tillräcklig för dess syfte. En typisk bokmärkeslista innehåller 
efter en tid till slut en stor mängd adresser till olika webbplatser som användaren av 
olika anledningar aldrig återvänder till, och endast den hyperorganiserade användaren 
kategoriserar sina länkar, sorterar dem i mappar och undermappar samt rensar bort icke 
fungerande länkar (Gordon-Murnane 2006). Med förbättrade söktjänster som Yahoo! 
och, framför allt, Google blev det dessutom uppenbart att det i flera fall var enklare och 
gick snabbare att helt enkelt göra en ny sökning istället för att leta upp det specifika 
bokmärket, söktjänsterna ersatte för många bokmärkeslistan (Hammond et al. 2005). 

Funktionaliteten i webbläsaren har med andra ord inte lyckats hålla jämna steg med 
användares behov (Gordon-Murnane 2006). En av de första som insåg detta och gjorde 
något åt problemet var den amerikanske programmeraren Joshua Schachter, upphovs-
mannen bakom del.icio.us6, ett webbaserat verktyg som skapades i syfte att flytta ut 
bokmärkeshanteringen från webbläsaren och ut på webben. Ursprungligen var det inte 
mycket mer än en personlig lista med webblänkar som Schachter först beslöt att dela 
med sig av till bekanta, och så småningom även utvecklades det till att även andra 
personer kunde lagra sina egna bokmärken (Hammond et al. 2005). Sedan lanseringen 
av del.icio.us år 2003 har antalet så kallade social software web services ökat 
explosionsartat, och programutvecklare världen över försöker konstruera lösningar på 
problemet med att organisera och återvinna webbresurser (Gordon-Murnane 2006).

5 Uniform Reource Locator: Generell resurspekare; unik adress till alla slags resurser på webben såsom 
HTML-dokument, bilder, video och dataprogram. Definierar även var och hur en resurs kan hämtas.

6 Namnet del.icio.us är en ordlek där webbplatsens URL, eller mer korrekt dess domännamn, utgörs av 
dess namn anpassat till de regler som styr utformningen av URL:er. Detta är ett exempel på ett så kallat 
domain hack.
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Ett centralt hinder för organisation av information på webben är bristen på metadata. 
Enkelt uttryckt kan nymodigheten som del.icio.us erbjöd liknas vid användartillhanda-
hållen metadata (Spiteri 2006, s. 77). Metadata har traditionellt använts av bland andra 
bibliotekarier som beskrivande information för att indexera, ordna och filera och för-
bättra återvinning av bibliotekets dokument, och det klassiska exemplet är kanske kort-
katalogen (Morville 2005, s. 125). I webbrelaterade sammanhang har metadata som 
hjälpmedel för att återvinna eftersökt information varit i fokus sedan webbens tillkomst. 
HTML

7, det dominerande språk som används för att skapa webbsidor, har alltid medgivit 
möjligheter att tillfoga dokument metadata som till exempel titel och upphov. Detta har 
dock aldrig utnyttjats i någon större grad, av orsaker som okunskap, bristen på centrala 
regler och saknad av insikt rörande dess nytta. I mitten av 1990-talet inleddes initiativet 
Dublin Core Metadata Standard, en metadatastandard för beskrivning av digitala objekt 
inom nätverk (Morville 2005, s. 132). Den Semantiska Webben är ett annat koncept 
med syfte att data på webben skall definieras och sammanlänkas så att de kan användas 
av maskiner, inte bara för att visas, utan även för automatisering, integrering och 
återanvändning av data (Berners-Lee et al. 2001).

Försök att åstadkomma kataloger över webbresurser liknande bibliotekskataloger har 
också gjorts. Yahoo! och Open Directory Project är två av de mest namnkunniga och 
välanvända, och bygger båda på tanken en hierarkisk samling av webbadresser ordnade 
i ett ämnesträd. Dessa centralt styrda onlinekataloger, och i synnerhet Yahoo!, var 
relativt väl fungerande och användbara under det sena 1990-talet men fick även de 
uppleva ett minskat användande när nya söktjänster som Google visade sig fungera 
bättre. (Hammond et al. 2005)

Inte heller Dublin Core, den semantiska webben eller andra metadatarelaterade försök 
kan sägas ha varit särskilt lyckade. Åsikterna om varför det har varit så svårt att skapa 
ordning bland webbresurser är många och rör sig från tekniska aspekter till att försöken 
bygger på felaktiga premisser. En förklaring som ofta framförs är att det taxonomiska, 
hierarkiska perspektivet inte är kompatibelt med den ostrukturerade och öppna webb 
som Tim Berners-Lee visionerade i begynnelsen (Morville 2005). Ett annat problem 
med denna typ av metadata skapad och definierad av upphovspersoner eller någon 
annan form av central auktoritet är dess potentiella avstånd från den tilltänkte 
användaren (Mathes 2004, s. 2).

En person som med intresse studerade del.icio.us och andra system som dök upp i dess 
kölvatten är den amerikanske informationsarkitekten Thomas Vander Wal. Han hade i 
egenskap av sitt yrke erfarenhet av vad han kallar ”ad hoc labeling and tagging systems” 
innan webbens uppkomst (Vander Wal 2007). Den 24 juli 2004 författade Vander Wal 
ett inlägg på en e-postlista som svar på en uppkommen fråga huruvida de nya webb-
tjänsterna hade något namn – ”is there a name for this kind of informal social classi-
fication?” – och myntade därmed begreppet folksonomy (Morville 2005):

”So the user-created bottom-up categorical structure development 
with an emergent thesaurus would become a Folksonomy?” 
(Vander Wal 2007)

7 HyperText Markup Language. Standard för strukturering av information på bland annat webbsidor.
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3.3 I praktiken
Folksonomi innebär i sig inte några fundamentala nymodigheter sett utifrån kunskaps-
organisation. Dess beståndsdelar kan beskrivas som en mängd taggar, en mängd 
användare och en mängd dokument, samt relationerna mellan dessa. Taggar kan liknas 
vid termer inom ämnesordsindexering, även om skillnader finns. Användare har alltid 
varit en del av informationssystem, oavsett om vi talar om en bibliotekskatalog eller ett 
modernt IR-system, skillnaden med folksonomi är att användaren ikläder sig rollen som 
producent såväl som konsument av metadata. Dokument slutligen, är de objekt som 
användarna taggar, och det rör sig främst om digitala dokument, inte fysiska som 
böcker. Kärnaktiviteten inom folksonomi är taggning – användarna av en folksonomi 
tilldelar taggar, eller indexerar, dokument för framtida återvinning av sig själv eller av 
andra användare. Taggningen går till på det viset att en användare tilldelar ett dokument 
ett antal ämnesord, helt utifrån eget huvud. När väl dokumentet väl är registrerat i 
systemet är den omedelbart en del av folksonomin, den totala mängden som utgörs av 
samtliga användares poster och de därtill anslutna taggarna, och kan nås av andra 
användare. Det rör sig således inte om något fundamentalt nytt sätt att organisera 
information och dokument på, snarare nya perspektiv på gamla tankar. 

Teori är en sak – hur de taggningssystem, folksonomier, som är baserade på dess 
principer de facto fungerar i – praktiken en annan. De system som finns skiljer sig alla 
från varandra på vissa punkter men bygger trots allt på samma grundläggande koncept 
och fungerar i huvudsak på liknande sätt. I linje med den öppenhet som är en central 
aspekt är de folksonomisystem som finns tillgängliga på webben idag vanligtvis öppna 
för vem som helst. Den vanligaste typen av objekt som organiseras är webbresurser, det 
vill säga dokument, filer och annat material som finns åtkomligt på webben och som har 
en unik adress i form av en URL. Även andra former av information kan dock vara före-
mål för folksonomier, till exempel finns det system där användarna organiserar mer 
abstrakta objekt som idéer. Dessutom finns det också exempel på taggning av fysiska 
dokument som saknar en unik internetadress.

I dagsläget existerar det en mängd tjänster och applikationer på webben som integrerar 
de idéer som ligger till grund för folksonomi. Nedan följer en beskrivning av tre tjänster 
som har en relativt stor mängd användare. Avsikten med denna genomgång är inte att 
bedöma eller analysera dessa system, tanken är att visa ett antal tillämpningar i olika 
sammanhang.

3.3.1 del.icio.us

Den kanske mest kända tillämpningen av folksonomi är del.icio.us (namnet uttalas som 
vore det utan punkter, alltså ”delicious”). Systemet skapades 2003 av den amerikanske 
programmeraren Joshua Schachter och har sedan dess stadigt utvecklats och lockar fler 
och fler användare. Schachter har själv beskrivit del.icio.us som en ”social bookmarks 
manager” (Golder & Huberman, 2006, s. 201) vilket ger en god föreställning om dess 
karaktär. Ursprunget till del.icio.us var en personlig webbplats där Schachter 
publicerade länkar till andra intressanta webbsidor med korta beskrivningar. Han 
flyttade helt enkelt sina bokmärken från sin webbläsare ut på webben.

22



Schachter beslöt efter ett tag att göra länkarna tillgängliga för främst vänner och 
bekanta, men även för andra människor, så att de skulle kunna använda sig av hans bok-
märken och ta del av och följa hans intressen och de webbplatser som han besökte. 
Någonstans under utvecklingsprocessen tillkom funktionaliteten att, utöver att beskriva 
de länkade webbadresserna i fritext, tilldela respektive post med arbiträrt valda 
beskrivande ord, en företeelse som Schachter kallade för taggning. Hans bokmärkes-
samling blev med tiden allt mer populär och lockade fler och fler besökare. Nästa steg i 
utvecklingen var att inhysa även andra personers länklistor, på så vis föddes och växte 
systemet del.icio.us. (Golder & Huberman 2006, s. 201; Hammond et al. 2005)

Under 2005 tilltog aktiviteten kring del.icio.us och ett kommersiellt bolag bildades för 
att hantera det ditintills privat drivna projektet. del.icio.us framfart betraktades av 
många med stort intresse och i slutet av 2005 köptes det nystartade företaget av det 
globala internettjänstföretaget Yahoo! (Wallström 2005, s. 20). Vid tillfället för 
förvärvet uppgick antalet registrerade användare till två hundra tusen (Wallström 2005, 
s. 20) för att i september 2006 ha ökat till över en miljon (del.icio.us). I kraft av att vara 
ett av de, eller kanske det allra, första systemet av sitt slag är del.icio.us intressant att 
studera, utan att det för den delen var varken unikt eller banbrytande i sin funktion som 
bokmärkesverktyg. Det som var till synes nytt och annorlunda var de av dess användare 
tilldelade nyckelorden, eller taggarna, som gav användarna möjligheten att beskriva och 
organisera referenser och innehåll med ett fritt vokabulär. (Mathes 2004, s. 3)

Utmärkande för del.icio.us är framför allt dess öppenhet och avsaknad av regler och 
föreskrifter. Vem som helst kan använda systemet, det som behövs är ett användarkonto, 
vilket står alla fritt att skapa, och endast ett användarnamn och ett lösenord avkrävs vid 
registreringen (del.icio.us). Primärt är del.icio.us en bokmärkeshanterare – att lagra och 
tillgängliggöra åtkomst av bokmärkta webbadresser online är kärnfunktionen i systemet 
(del.icio.us) – till skillnad från flera av dess efterföljare där folksonomi- eller taggnings-
aspekten snarare är en mindre beståndsdel i ett större system. Detta speglas i dess 
simpelhet, allt som krävs är en titel, eventuellt en kort beskrivning och ett valfritt antal 
taggar för att representera de webbdokument som organiseras (Mathes 2004, s. 3).

För att karaktärisera del.icio.us kan det liknas vid en referensdatabas, de dokument och 
resurser som registreras och taggas är inte tillgängliga i själva systemet utan befinner sig 
någon annanstans på internet. Ett annat drag är att användaren som organiserar och 
taggar inte behöver vara varken upphovsperson till verket eller den som har publicerat 
det på internet (Mathes 2004, s. 3). Det kanske mest typiska och framträdande med 
del.icio.us är att den typ av material som kan nås via systemet är av vitt skild karaktär, 
och att inga restriktioner gäller för vad en användare bör eller får länka till (del.icio.us).

3.3.2 CiteULike

CiteULike är ett system för akademiska länkar. Webbplatsen skapades 2004 av Richard 
Cameron på universitetet i Manchester som ett tidsbesparande verktyg, en webbtjänst 
sprungen ur ett behov av att underlätta hanteringen av citeringar och länkar till främst 
akademiskt material. (Cameron)

Cameron skapade CiteULike för att skapa ett verktyg för organisation och hantering av 
alla de dokument akademiker läser och arbetar med, men även för att ta del av andra 
forskares länkar och verk. Precis som med andra folksonomier används taggar för att 
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beskriva dokument, men CiteULike ger även möjlighet att bifoga utförlig metadata som 
akademiska artiklar bär på. Detta görs med hjälp av ett verktyg för referenslistor, 
BibTex, som underlättar hanteringen av artiklars metadata där man bland mycket annat 
kan föra in upphov, titel, artikelns sidantal samt vilken tidskrift den ingår i. (Cameron)

Då CiteULike främst är tänkt att nyttjas i syfte att hantera länkar till akademiska artiklar 
och dokument används webbplatsen sällan som en generell bokmärkeshanterare. Man 
erbjuder dock möjlighet att registrera även icke-vetenskapliga dokument. När en 
användare vill länka till ett dokument eller en artikel från en webbplats som inte finns 
med i det register över databaser, tidskrifter och andra webbplatser som CiteULike 
stödjer blir länken endast synlig i användarens privata bibliotek. Den kommer således 
inte vara synlig för de övriga användarna på webbplatsen. Om en individ skulle länka 
till en artikel från en välrenommerad tidskrift eller dylika dokument som redan är 
granskade kommer den dock att hamna i CiteULike på dess startsida. På startsidan kan 
man även se de mest frekventa taggarna på webbplatsen. I nuläget återfinns främst 
länkar till medicinska och biologiska artiklar, men CiteULike ser gärna ett breddat 
utbud där fler discipliner är aktivt förekommande. (Cameron)

3.3.3 LibraryThing

En av de tjänster som kombinerar folksonomi eller taggning med annan funktionalitet 
som en del av ett större system eller som en tilläggsfunktion är LibraryThing. Det kan 
beskrivas som en katalogtjänst för personer som vill katalogisera sin egen personliga 
samling böcker. Systemet integrerar data från en mängd olika källor, från såväl bibliotek 
världen över som bokhandlare på webben, som grund för den information som dess 
användare kan organisera och katalogisera. Bibliografisk data i form av MARC

8-poster, 
ämnesord från Library of Congress Subject Headings och klassifikationskoder finns 
bland annat att tillgå, data som automatiskt importeras och associeras med de böcker 
som LibraryThings användare katalogiserar. LibraryThing förespråkar enkelhet framför 
allt, för att importera en post från en bibliotekskatalog räcker det med att ange ett ISBN-9

nummer för att se vilka bibliotek och bokhandlare som har den specifika boken i sin 
katalog, och därefter är det enkelt att importera den till sin egen. (Rethlefsen 2007)

Till skillnad från till exempel del.icio.us och CiteULike organiserar och taggar Library-
Things användare inte internetresurser som är åtkomliga via en URL. Det rör sig istället 
om böcker, med andra ord fysiska objekt, precis som i en bibliotekskatalog. Däremot 
fungerar taggningen på motsvarande sätt som i andra folksonomier – användarna, 
katalogisatörerna, tilldelar taggar till de böcker som ingår i deras respektive bibliotek 
och skapar på så sätt på samma gång en personlig och en gemensam katalog, där den 
senare utgörs av den totala mängden personliga kataloger (LibraryThing).

Som påpekats ovan är folksonomiaspekten endast en del av LibraryThing. Utöver att 
tagga böcker kan en användare dessutom skriva recensioner av de böcker som ingår i 
hennes katalog och betygsätta dem för egen och för andras nytta. Systemet drar nytta av 
den mängd data som respektive användare matar in och använder den till att skapa 
relationer och associationer mellan både användare, böcker och verk (LibraryThing gör 
en viss distinktion mellan en bok och ett verk).

8 MAchine-Readable Cataloging. Lagrings- och kommunikationsstandard för bibliografisk data.
9 International Standard Book Number.
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4 Kunskapsorganisation
Detta kapitel ägnar vi åt att presentera och diskutera ett antal element inom kunskaps-
organisation med relevans för vår studie. Konkret är det problematik rörande ämnes-
representation och återvinning som diskuteras, med fokus på ämnesanalys, översättning 
av ämne med ett vokabulär, de kunskapsstrukturer som skapas samt återvinning av 
dokument. Användarorienteringen, och individens roll i processerna, är dessutom något 
som genomsyrar denna diskussion. Innehållet i detta kapitel tjänar som kunskaps-
organisatorisk teori, i den mån det går att betrakta det som teori, och ställs i relation till 
den problematik rörande folksonomi som vi baserar vår studie och denna uppsats på.

Syftet med ämnesrepresentation är att skapa förutsättningar för effektiv återvinning av 
dokument utifrån dess ämne samt att skapa överblick över dokuments ämnesinnehåll. 
Det kan ses som en beteckning över de aktiviteter som utförs i syfte att beskriva och 
strukturera dokument och att konstruera representationer av eller surrogat för dokument 
utifrån deras ämnesinnehåll.

Vår utgångspunkt är att studera folksonomi utifrån dessa aktiviteter såväl som ett 
system eller ett vokabulär. Inspirerad av Ranganathans Prolegomena beskriver 
Henriksens strukturella modell kontrollerade vokabulärs, klassifikationssystem och 
indexeringsspråk, struktur utifrån fyra plan – idéplanet, det verbala planet, notations-
planet samt medieplanet (Henriksen 1998).

Idéplanet består av koncept och relationer mellan dessa. Koncept kan ordnas på en 
mängd olika sätt med hänsyn till vilken typ av kunskap som de representerar – i 
universellt accepterade och befintliga klasser eller i mer abstrakta kategorier. Begreppet 
koncept står helt enkelt för en idé, något som kan ges en benämning på det verbala 
planet. Vilka relationer som förbinder koncept med varandra är också något som 
existerar på idéplanet, med koncept som kan ha en mängd olika relationer till andra 
koncept.

Det verbala planet omfattar den formella delen av ett kontrollerat vokabulär. De koncept 
och de relationer som återfinns på idéplanet namnges och formaliseras. Ett koncept kan 
exempelvis på det verbala planet motsvaras av en indexeringsterm eller en klass i ett 
klassifikationssystem. De konceptuella relationerna översätts till formella relationer 
vilket till exempel kan ta sig uttryck i klasshierarkier i ett klassifikationssystem.

Med utgångspunkt i modellens två förstnämnda plan, är detta en god utgångspunkt för 
analys och beskrivning av vokabulär för ämnesrepresentation, och i vårt fall för en 
studie av folksonomi. Vi utgår från premissen att ämnesrepresentation inbegriper 
konstruktion av ett vokabulär samt tillämpning av detsamma. Som framgår av 
Henriksen omfattar denna konstruktion aktiviteter på idéplanet samt det verbala planet. 
På motsvarande vis uppfattar vi att det sker aktiviteter på dessa plan vid tillämpning av 
ett vokabulär för att organisera dokument, ämnesanalys av dokument respektive 
översättning av ämnen med hjälp av vokabuläret.
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4.1 Idéplanet
På idéplanet är de centrala aspekterna koncept och relationer mellan koncept. Vid 
ämnesrepresentation rör det sig i praktiken om det vi benämner ämnesanalys, den 
process som innefattar försök att analysera ett dokument för att fastställa dess ämne på 
en konceptuell nivå.

4.1.1 Ämnesanalys

Charles Ami Cutters definition beträffande vilka syften en bibliotekskatalog skall fylla 
är både klassisk och på samma gång fortfarande relevant för ämnesområdet (Harvey & 
Hider 2004, s. 11-12). När Cutter år 1876 nedtecknade sina Rules for a Printed 
Dictionary Catalogue och definierade den bibliografiska katalogens uppgifter var en av 
dessa att en person skall kunna finna en bok förutsatt att denna person känner till bokens 
ämne (Cutter 1889, s. 8). Att ett dokuments ämne är av stor vikt för att organisera och 
åtkomliggöra information har således tidigt varit en central frågeställning och förblir så 
idag. För att kunna möta en informationssökares behov får det betraktas som en rimlig 
uppgift för ett informationssystem att de dokument som utgör dess samling kan 
representeras av deras respektive ämnesinnehåll (Harvey & Hider 2004, s. 95).

Ämnesfrågan är dock inte oproblematisk. Själva begreppet ämne är omdiskuterat och, 
har det visat sig, svårdefinierat. Och givet att begreppet kan definieras, hur fastställer 
man vad ett dokuments ämne är? Går det överhuvudtaget att bestämma vad ett 
dokuments ämne är? Finns det bättre och sämre sätt att göra ämnesanalys på och vilka 
aspekter skall tas hänsyn till? Är uppfattningen av ett dokuments ämne en subjektiv 
fråga eller är det rimligt att söka skapa ett informationssystem baserat på objektiva 
uppfattningar om dess dokumentsamling? Detta är några av de frågor som illustrerar 
den problematik som omgärdar koncepten ämne och ämnesanalys.

Förutsatt att det är relevant att fastställa och beskriva ett dokuments ämne lyder den 
påföljande frågan hur detta skall ske. Milstead (1994, s. 578) skriver om behovet av 
vidare forskning inom området ämnesordsindexering och att det kanske mest försum-
made området är ett som knappt har ägnats något direkt intresse överhuvud taget. Hon 
syftar på den ämnesanalytiska processen och konstaterar att vi inte har en aning om de 
mentala processer som försiggår när en indexerare skall fatta beslut om vad ett doku-
ment handlar om. Vickery (1997, s. 469) är av samma åsikt och betonar osäkerheten 
som omgärdar de procedurer som är relaterade till ämnesanalys och ämnesords-
indexering. Han hänvisar bland annat till bibliotekarien och informationsvetaren Patrick 
Wilson som föreslår att en indexerare bör söka efter vad ett dokument försöker beskriva, 
rapportera, berätta, bevisa, illustrera, ifrågasätta eller förklara vad som framhävs i dess 
text eller dess sammanhållande aspekt. Wilson, en välciterad person när det gäller 
ämneskonceptet, är en av dem som har studerat olika metoder och deras tillämplighet 
för att analysera och fastställa ett dokuments ämne (Hjørland 2001, s. 774; Mai 2000, s. 
275-276).

Peterson (2006) påpekar att det inom ämnesrepresentation traditionellt sett har varit 
grundläggande att ge prioritet till upphovspersonens avsikter med ett dokuments 
innehåll. Även om man alltid har tagit hänsyn till informationssökarens behov har 
företräde givits till att försöka fastställa upphovspersonens intentioner och syfte med ett 
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dokument. Trots svårigheten att tolka en författares avsikter har detta varit målet, 
snarare än att ta hänsyn till andra individers, inklusive katalogisatörens, tolkningar.

Givet uppfattningen att det går att analysera och bestämma ett dokuments ämne följer 
frågan huruvida det går att göra bättre eller sämre ämnesanalyser av ett dokument. 
Hjørland framhåller att det inte finns någon ”korrekt” ämnesanalys av ett dokument på 
motsvarande sätt som det inte finns några ”korrekta” svar (som ett dokument söker ge). 
Han tillstår dock att en analys skall vara så objektiv som möjligt och inte, till exempel, 
vara påverkad av den person som utför analysen (Hjørland 1997, s. 42). Till skillnad 
från Hjørland finns det andra, som Derek Langridge, som hävdar att ett dokuments 
ämnen kan identifieras utifrån en korrekt genomförd ämnesanalys och att det existerar 
koncept oberoende av människans uppfattning och erfarenhet i ett slags universellt 
fixerade kategorier. Dokument uttrycker dessa fundamentala kategorier eller ämnen och 
ämnesanalysens uppgift är att finna dessa i dokumenten inneboende ämnen (Hjørland 
1997, s. 69-72). Det är sålunda ett dokumentcentrerat perspektiv. 

Langridge delar in ämnesanalysen i tre faser (Langridge 1989, s. 30-56): Bestämmandet 
av dokumentens kunskapsform, dess ämne och disciplin samt dess form (exempelvis 
genre). De tre faserna kan sammanfattas genom tre frågor som ställs till dokumenten: 
Vad är det? (kunskapsform); vad handlar det om? (ämne); för vem är det? (målgrupp). 
Trots att grunden för ämnesanalysen är de givna fundamentala kunskapsformerna är det 
följaktligen möjligt att bestämma eventuella målgrupper ett dokument är riktat till och 
inom eller för vilken disciplin det är producerat, även om detta skall ske med utgångs-
punkt i dokumentets innehåll. De teoretiska diskussionerna till trots, en indexerare bör 
enligt Lancaster först och främst organisera dokument på så sätt att tänkta användare 
kan återvinna och använda dem (Lancaster 2003, s. 15).

En konkret svårighet vid analys av ämnesinnehåll är hur dokument som behandlar mer 
än ett ämne eller som behandlar ett komplext ämne skall hanteras. Langridge (1989, s. 
60) illustrerar problematiken och skiljer på begreppen compound subjects (komplexa 
ämnen) respektive composite subjects (sammansatta ämnen) och menar att det först-
nämnda betecknar ett enskilt ämne som utgörs av flera delämnen inklusive relationerna 
mellan delämnen, medan det senare avser dokuments innehåll som utgörs av två eller 
flera separata ämnen. Komplexa ämnen innebär således en intellektuell ämnesanalys där 
ett ämnes olika delar, och deras inbördes relation, analyseras tillsammans. Sammansatta 
ämnen däremot innebär helt enkelt en separat analysprocess per representerat ämne och 
är därmed snarare en bibliografiskt praktisk fråga. Med detta resonemang följer att det 
första steget vid analys är att bestämma huruvida det föreliggande dokumentet består av 
ett sammansatt eller komplext ämnesinnehåll. Ett komplext ämnesinnehåll kan ses som 
ett homogent dokument och behandlas som en enskild enhet till skillnad från det 
sammansatta dokumentet som kan innehålla flera ämnen och bör behandlas som om det 
vore flera separata dokument.

Ytterligare ett perspektiv är huruvida ämnesbegreppet överhuvud taget är något som 
biblioteks- och informationsvetenskapen och det kunskapsorganisatoriska fältet skall 
rikta uppmärksamhet mot. Hjørland och Pedersen (2005, s. 592-593) resonerar kring 
klassifikation som sorterande av objekt på basis av ett eller flera indelningskriterier, 
vilka väljs utifrån de klassificerade objektens egenskaper. Hur människan konceptual-
iserar ett objekt är beroende på hennes förförståelse, sociokulturella bakgrund och 
domänspecifika kunskap. Dessutom tenderar människor med olika teoretiskt synsätt 
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beskriva och klassificera objekt på olika vis. Detta är således snarare en psykologisk 
eller antropologisk fråga och inte en angelägenhet för biblioteks- och informations-
vetenskapen, som primärt ägnar sig åt normativ teori som vilka kriterier bör användas 
för att klassificera dokument för att skapa förutsättningar för god återvinning.

4.1.2 Subjektivitet, objektivitet och auktoritet

En aspekt som sammanhänger med ämnesanalys och fastställande av ett dokuments 
ämne, och som i hög grad påverkar denna process är frågan om subjektivitet och 
objektivitet.

Subjektivitet och objektivitet inom kunskapsorganisation kan handla om indexerarens 
förhållningssätt till den text som indexeras och klassificeras, men även hur varje enskild 
individ uppfattar ett dokument, vad dess ämne är och hur människor alltid bär på ett 
subjektivt perspektiv som präglar uppfattningen av dokument. Båda de betydelser som 
begreppen har påverkar på områden inom kunskapsorganisation, och vad gäller den 
subjektiva uppfattningen av ett dokuments ämne finns det flera aspekter som är 
behäftade med en viss problematik. En komplicerad och ofta svårlöst aspekt är att kunna 
veta vad som är relevant givet ett specifikt dokument. Abbott (2004, s. 99-100) menar 
att en särskild indexerares uppfattning om detta kan skilja sig mot dennes kollegor och 
hur en expert inom ett ämnesområde bedömer en texts relevans kan mycket väl vara 
annorlunda jämfört med hur en lekman uppfattar detsamma.

Hjørland (1997, s. 64-65) menar att synen på vad ett dokuments ämne är kan skilja sig 
beroende på vilken relation man har till texten. Författaren, läsaren, bibliotekarien och 
informationsspecialisten har alla sitt perspektiv och kan bidra till bestämmandet av dess 
ämne. Hjørland anser dock att ingen på egen hand kan fånga helheten av ett dokument, 
eller kan anse sig ha objektiv kunskap om eller en syn på vad dess ämne är.

En annan aspekt med avseende på subjektivitet är dess inverkan på olika discipliners 
relation till varandra. Det kan uppstå hinder i samband med indexering och klassifika-
tion, där relaterande ämnesområden som egentligen har en hel del gemensamt blir 
avskilda från varandra. Detta kan bero på att kunskap genereras i olika kontexter, av 
olika domäner med en eget specifikt utvecklad terminologi där det inte finns så stor 
benägenhet att kommunicera med specialister inom andra discipliner. Ämnesområden 
som inte har förbindelser med varandra kan bli isolerade och onådda av konventionella 
indexeringsmetoder. Denna form av subjektivitet som tar sitt uttryck i skilda, fristående 
perspektiv utan dialog med närliggande domäner kan ha en direkt och negativ inverkan 
på tillgänglighet, tolkning och användning av information. (Abbott 2004, s. 100)

Problematiken kring subjektivitet och objektivitet är inte ny. Charles Cutter skriver om 
detta och är medveten om problemen som är behäftade med den enskilde individens 
perspektiv. Han anser att den ordning en människa föredrar i ett system mycket väl kan 
vara ett hinder för en annan. Samtidigt menar han att ingen katalog kan innehålla 
samtliga tankar som existerar i världen. Kan den istället bara uppvisa de mest före-
kommande tankesätten och perspektiven samt åtminstone ge någon sorts vägledning för 
att nå fram till de mindre förekommande skulle det vara gott nog. De som kräver att 
systemen skall vara fullkomliga anar inte vidden av de svårigheter som ett sådant 
anspråk innebär. (Neill 1987, s. 208)
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Neill skriver om hur man i mitten på 1960-talet, efter många års forskning och 
utveckling av indexering och klassifikationssystem, började uppkomma tankar som 
indikerade att informationssökarens förförståelse, förutfattade uppfattningar och 
perspektiv hindrade det mål som eftersträvades att uppnå – den ideala representationen 
av kunskap. I en artikel publicerad 1965 konstaterade Farradane et al. att varje enskild 
informationsförfrågan var unik. Vidare påpekade de att en text i samma stund som den 
går till publicering separeras från sin författare och förlorar därmed viss information. 
Han konstaterade att i samtliga led, från författare via professionell indexerare till 
läsare, är en text behäftad med bias eller någon form av perspektiv. (Neill 1987, s. 204)

I början på 1970-talet kom Allen Kent fram till att indexering var ett olösligt problem. 
Han hade nått slutsatsen att koncept och hur de definieras ligger i betraktarens öga och 
inte i det objekt som betraktas. Konkret konstaterade han problemet att det är en individ 
i form av till exempel en indexerare som måste fatta beslut beträffande värdet och egen-
skaperna hos det dokument som är föremål för granskning. Vidare menade han att upp-
giften att utforma ett informationssystem vore relativt trivialt om exempelvis varje 
människa skulle använda samma ord och meningar för att beskriva en specifik händelse, 
vilket inte är fallet. (Neill 1987, s. 205)

Men alla uppfattar inte detta som ett olösligt problem – snarare tvärtom, och frågan om 
hur det subjektiva spelar en roll inom kunskapsorganisation har fortsatt att vara föremål 
för forskning. Vidare resonemang har förts av bland andra Dervin som, med hennes 
tillämpning av teorier kring det som kallas sensemaking, hävdar att människors 
informationsbehov och sökbeteende skall förstås utifrån den situation som uppstår, och 
alltså kan variera. Även vad gäller informationssökningsbarriärer säger teorin att de 
skall uppfattas som individberoende. Det huvudsakliga målet i en studie enligt 
sensemaking är att utröna vad individen med informationsbehov verkligen tänker, 
känner eller vill ha (Dervin 1998, s. 36-46).

Vidare skriver Belkin et al. om användare och hur de måste kunna specificera alla 
relevanta aspekter av ett informationsbehov för att ett system skall kunna brukas 
optimalt. Deras ”anomalous state of knowledge”-teori fångar aspekter kring detta. 
Dervin och Belkin et al. ger i sina texter en ganska likartad syn på situationen och hur 
människan uppfattar och behandlar information. Dervin menar bland annat att en och 
samma person som finner sig i samma situation två gånger inte uppfattar situationen på 
samma sätt båda gångerna. Med andra ord skulle det inte existera något specifikt 
informationsbehov utan endast människor i problematiska situationer som i olika 
skeenden och lägen kräver olika slags information för att en lösning skall kunna nås. 
(Neill 1987, s. 207)

De resonemang som redovisas här kan sägas vara illustrativa exempel och uttryck för 
den diskussion som existerar kring subjektivitet och objektivitet. Det går att skönja en 
utveckling på området där fokus har skiftat från synen att det existerar objektiva upp-
fattningar av dokument och att alla tolkar dem på likartat vis, till att under 1970- och 
1980-talet, med forskare som Belkin och Dervin i spetsen, uppmärksamma användares 
olikheter och ta hänsyn till deras subjektiva uppfattningar. Utvecklingen har sedan dess 
fortgått och frågan om subjektivitet och objektivitet är under fortsatt diskussion.

Ytterligare ett perspektiv på subjektivitet är frågan om auktoritet – vem som bestämmer, 
och vem som har möjlighet att bestämma, vad ett dokuments ämne är. Inom biblioteks-
väsendet är verktyg som klassifikationssystem och andra typer av kontrollerade 
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vokabulär vedertagna hjälpmedel för att ämnesmässigt beskriva den information som 
organiseras. Innehållsliga ämnesbeskrivningar skapas på två olika sätt – antingen av 
upphovspersonen bakom innehållet eller av yrkesmässigt utbildade personer som 
klassificerar, indexerar och katalogiserar innehållet för att tillreda åtkomst för andra 
människor. Oavsett vilken av dessa kategorier av personer som genomför ämnes-
representationen rör det sig således om personer som besitter någon form av ämnes-
auktoritet eller kunskap om kunskapsorganisation och dess relaterade metoder (West 
2007, s. 58).

Inom biblioteks- och informationsvetenskap har ett antal epistemologiska positioner 
förekommit som har haft mer eller mindre inflytande på auktoritetsaspekten. Grunden 
för kunskapsorganisation har under nittonhundratalet utvecklats till en antirealistisk 
position men vilar på en realistisk tradition (Hjørland 2004, s. 499). Företrädare inom 
området som Cutter är uttryck för den ursprungliga positionen som har påverkat 
utövandet av kunskapsorganisation i hög grad.

Hur den grundläggande realistiska positionen tar sig uttryck inom biblioteks- och 
informationsvetenskap och kunskapsorganisation illustreras av Birger Hjørland (2004). 
En realistisk position, med idén att det är vetenskapen som förser mänskligheten med en 
sann och realistisk bild av världen, får konsekvensen att kunskap om hur verkligheten 
ter sig produceras av forskare eller ämnesspecialister, med andra ord erkända 
auktoriteter. Exempelvis är det endast en auktoritet inom geografi som kan och skall 
avgöra huruvida Köpenhamn är en del av Sverige eller ej. Följaktligen måste ett 
dokument som skall ämnesanalyseras och klassificeras enligt en realistisk hållning 
bedömas av en vetenskaplig auktoritet för att fastställa ett dokuments plats inom ett 
klassifikationssystem såväl som dess relevans i förhållande till ett specifikt ämne. Detta 
kan inte göras av en informationssökare endast utrustad med lekmannakunskaper. 
(Hjørland 2004, s. 497)

Från en företrädesvis positivistisk hållning med tilltro till den sanna vetenskapens 
ordning och auktoritet, har en förändring skett till en relativistisk och pragmatisk 
position med användarorienterade och kognitiva perspektiv. Informationssökning och 
information retrieval är exempel på områden som har präglats av en sådan position. 
Uppkomsten av olika uppfattningar om informationssökares beteende, och hur dessa 
kan uppfatta ett dokument som relevant för ett informationsbehov oavsett dess objektiva 
ämnesinnehåll, har påverkat synen på kunskapsorganisation.

De som har företräde i frågan är främst ämnesexperter och indexeringsexperter, som i 
varierande grad bidrar med ämnesanalys och lämpliga termer för att beskriva doku-
menten. Användare av informationssystem har generellt sett inte någon del i denna 
process. De får tillgång till dokument och information utifrån de färdigställda systemens 
premisser och ej utifrån användarna själva. Då dessa inte är delaktiga i uppbyggnaden 
av informationssystem leder det ofta till att man får vända sig till informations-
specialister och bibliotekarier för att få hjälp med att förstå hur systemen är 
strukturerade och på så vis kunna nyttja dem på bästa sätt.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns en del problem behäftade med 
subjektivitet och objektivitet. Trots att det finns en större medvetenhet kring att 
subjektivitet spelar en stor roll i uppfattningen av ett dokuments ämne, har objektivitet i 
indexerings- och klassificeringsarbetet fortsatt att vara ledstjärnan. Abbott (2004, s. 
100) sammanfattar läget med subjektivitet och skriver att människor är vana vid tanken 
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att det finns en given och inneboende struktur för kunskap eftersom den allmänt 
accepterade uppfattningen är att man namnger och klassificerar information på det sätt 
bibliotekarier, databasproducenter och andra kunskapsorganiserande yrkesgrupper gör 
det. Dessa konventioner är inte så givna, enkla eller objektiva som man kan uppfatta 
dem då all indexering och klassificering är beroende av hur man uppfattar saker och 
vilka behov man har, och varierar efter tid, plats, språk, vanor och kultur. Generellt 
klassificerar individer av en orsak eller ett syfte, och i den meningen kan man påstå att 
all klassifikation i hög grad är subjektiv.

4.2 Det verbala planet
Givet uppfattningen att det existerar någon slags problematik inom de ämnesanalytiska 
delarna av ämnesrepresentation blir konsekvensen att denna problematik återkommer 
även i de påföljande aktiviteterna. Inom översättningsprocessen, som äger rum på det 
verbala planet, när de koncept eller ämnen som har identifierats under ämnesanalysen 
skall översättas till termer, ord eller fraser, eller symboler som får representera 
respektive ämne och därmed också de dokument som organiseras, finns det således ett 
antal problematiska aspekter att ta i beaktande.

4.2.1 Vokabulär

En av ovan nämnda aspekter är vilka principer som skall styra hur det språk eller voka-
bulär som utgörs av ovan nämnda termer eller symboler utformas. Det går att identifiera 
tre huvudsakliga ansatser till att konstruera det språk, eller vokabulär, som används: 
kontrollerat, naturligt respektive fritt vokabulär (Harvey & Hider 2004, s. 16-18).

Kontrollerat vokabulär är den ansats som representeras av klassifikationssystem, 
tesaurer och ämneslistor. Det rör sig om en på förhand överenskommen och vedertagen 
mängd föredragna termer eller symboler – en auktoritetslista – som en indexerare eller 
katalogisatör har att välja på för att beskriva innehållet i dokumenten (Reitz 2004, s. 
117; Harvey & Hider 2004, s. 16-17). Naturligt vokabulär, eller tilldelat vokabulär som 
det även benämns, är i egentligt mening inte ett bestämt språk med en uppsättning ord, 
utan bygger på att ämnet i ett dokument representeras av termer som väljs utifrån det 
faktiska innehållet i dokumentet. Det kan röra sig om att välja ord från avgränsade delar 
som titel eller abstract, men den fullständiga texten kan också användas som källa (Reitz 
2004, s. 209; Harvey & Hider 2004, s. 17). Till skillnad från de två övriga ansatserna 
behöver enligt metoden fritt vokabulär de termer som används förekomma varken i 
dokumentet eller i någon auktoritetslista. Med andra ord kan det röra sig om ämnesords-
indexering där indexeraren fritt väljer termer att representera dokumentet mer eller 
mindre utifrån eget huvud (Harvey & Hider 2004, s. 17-18).

Dessa ansatser har olika för- och nackdelar och vad som är bäst lämpat för en specifik 
situation skiljer sig åt (Harvey & Hider 2004, s. 16-18). När det gäller kontrollerat språk 
kan dess begränsade uppsättning termer påverka både indexeraren som skall beskriva 
ämnesinnehåll och sökaren som nyttjar vokabuläret. Med naturligt vokabulär följer 
fördelar som att det inte krävs alltför stora intellektuella eller tidsmässiga resurser för att 
välja termer då det finns ett förutbestämt material att basera urvalet på. Nackdelar finns 
dock också, såsom bristen på kontroll över synonyma termer samt den restriktion som 
kan upplevas då en indexerare skulle vilja använda en term som inte återfinns i 
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dokumentet. Bruket av ett fritt vokabulär innebär flera av samma nackdelar som gäller 
för naturligt vokabulär, en fördel är dock att indexerare har möjligheten att vara 
konsistenta med tilldelningen av termer då de helt och hållet får välja dessa själva. 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att oavsett vilket synsätt som väljs finns det 
styrkor och svagheter förknippat med respektive val.

Angående bruket av naturligt och kontrollerat språk, och respektive ansats förtjänster, 
har Jennifer Rowley beskrivit den debatt som under en längre tid har pågått (Rowley 
1994, s. 108-117). Ursprungligen dominerade bruket av kontrollerad vokabulär både 
indexering och klassifikation. Sedermera uppstod uppfattningar om att naturlig index-
ering ger minst lika bra resultat som motsvarande praktik med kontrollerat vokabulär. 
På 1970-talet blev de datoriserade systemen allt vanligare, och forskningen från denna 
period konstaterar överlag att en kombination av naturligt och kontrollerat språk ger 
högst effektivitet. Från och med 1980-talets slut präglas forskningen av en mer 
användarorienterad ansats med riktiga användare som deltar i tester och studier.

Rowley noterar att det alltjämt saknas konsensus angående användandet av naturligt 
kontra kontrollerat språk, men att det inte är att förvänta sig några nya genombrott inom 
området. En kombination av de två metoderna kommer att förbli det mest effektiva vid 
indexering och återvinning. Vad gäller indexering utifrån helt fri vokabulär är detta inte 
något som Rowley avhandlar i sin genomgång.

4.2.2 Specificitet och uttömmandegrad

Två centrala begrepp inom ämnesordsindexering är specificitet och uttömmandegrad 
(Harvey & Hider 2004, s. 133; Lancaster 2003, s. 27). Att fatta beslut om hur man skall 
förhålla sig till dessa faktorer är nödvändigt för hur indexeringen skall utföras. När det 
gäller uttömmandegrad rör det sig om frågan huruvida indexering skall ha som syfte att 
fånga ett dokuments samtliga ämnen eller samtliga delar som utgör dess ämne. En hög 
uttömmandegrad, eller uttömmande indexering som det också benämns, innebär att så 
många termer som anses nödvändigt används för att täcka ett ämne till fullo eller 
samtliga ämnen som ett dokument behandlar. En låg uttömmandegrad, eller selektiv 
indexering, innebär att ett mindre antal termer används för att beskriva ett ämne eller att 
endast de mest framträdande delarna av ämnet representeras. Ju fler termer som används 
desto mer åtkomligt blir det och chansen att det återvinns ökar. En självklar konsekvens 
är att uttömmandegraden också påverkar antalet termer som skall användas för att 
beskriva ett dokument.

En potentiell nackdel med uttömmande indexering är att det kan leda till lägre precision 
i återvinningsfasen (Lancaster 2003, s. 27). Dokument som en informationssökare inte 
bedömer vara relevanta givet sitt informationsbehov kan trots det återvinnas på grund av 
två orsaker. Dels kan kombinationen av endast ett fåtal av samtliga termer som tilldelats 
ett dokument resultera i felaktiga associationer. Att även relativt små delar av det 
ämnesmässiga innehållet tilldelas termer innebär också att ett dokument som endast 
behandlar ett ämne i mindre omfattande grad kan återvinnas vid en sökning.

Specificitet har att göra med hur precisa de indexeringstermer som används skall vara 
(Harvey & Hider 2004, s. 133). Med tanke på att den kanske mest centrala principen för 
ämnesrepresentation är att ett ämne skall representeras med den mest specifika term 
som fullständigt motsvarar och täcker det är frågan om specificitet en viktig faktor att 
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förhålla sig till (Lancaster 2003, s. 31, 34). Att indexera på olika nivåer av specificitet 
innebär att ett ämne som har identifierats i ett dokument och som har valts ut att 
representera det kan beskrivas med antingen specifika termer eller med mer generella. 
Trots specificitetsprincipen kan det finnas skäl för att använda en mer generell term, 
exempelvis om ett dokument behandlar ett flertal ämnen som samtliga kan sorteras in 
under samma gemensamma övergripande ämne. Det huvudsakliga problemet som rör 
specificitet är att besluta om vilken nivå som är den mest lämpliga, dels med tanke på 
konsistensen i relation till övrig organisation, men även av hänsyn till målgruppen, det 
vill säga informationssökaren och dennes förväntningar på vad som bör återfinnas under 
ett visst ämnesord (Lancaster 2003, s. 34).

4.2.3 Prekoordinering och postkoordinering

Frågan om prekoordinering kontra postkoordinering av ämnesord är ytterligare en 
central aspekt inom ämnesordsindexering (Harvey & Hider 2004, s. 133). Framför allt 
är det en konsekvens som följer på problematiken rörande sammansatta och komplexa 
ämnen (se avsnitt 4.1.1). Efter att ett dokuments ämne har analyserats och de eventuella 
delämnen som utgör det har fastställts finns det två motsatta sätt att representera dessa 
på. Antingen kan sammansatta och komplexa ämnen beskrivas med hjälp av en rad 
separata ord vilka tillsammans beskriver vad det rör sig om. Denna så kallade post-
koordinering innebär att en informationssökare på egen hand måste kombinera flera 
termer för att återvinna dokument som behandlar ämnet. Prekoordinering, där komplexa 
ämnen representeras av en fras som konstrueras vid indexeringstillfället bestående av 
flera ord, däremot medför att sökaren är beroende av indexerarens sammansatta fras.

Ett sätt att betrakta valet av koordinering är att se till de relationer som finns mellan de 
olika ämnena i ett dokument. Vid postkoordinering definieras inte några relationer vid 
organisationstillfället utan lämnas till senare, till exempel vid återvinning. En förut-
sättning för att en informationssökare skall kunna formulera relationer mellan ämnen 
vid en sökning är då beroende av om systemet tillåter denna typ av sökfrågeformulering. 
Prekoordinering är mer problematiskt ur denna synvinkel då den som utför ämnes-
representation måste fastställa de relationer som finns mellan ämnena i dokumentet. 
(Foskett 1982, s. 86)

Valet av koordineringsform får konsekvenser inte bara för sökprocessen, utan även för 
hur termer presenteras i dokumentposter samt för hur lång tid det tar att utföra indexer-
ingen. Det tar ofta längre tid för indexeraren att arbeta med ett prekoordinerat system, 
eftersom indexeraren också måste ta ställning till i vilken ordning termerna skall före-
komma i katalogposten. Angående den inbördes ordningen mellan termer i samband 
med utformningen av en fras påverkar detta även den konceptuella relationen mellan 
termerna och de koncept de representerar (Lancaster 2003, s. 51). Vid sökning i ett 
postkoordinerat system står det sökaren fritt att själv konceptuellt relatera olika aspekter 
av ett ämne, medan det snarare rör sig om permutation än kombination av termer inom 
prekoordinering.

Styrkan med prekoordinerad indexering är att sökning antas resultera i högre precision 
och recall, beroende på en standardiserad och genomtänkt ordning av termer i fraser. En 
standardiserad ordningsföljd garanterar också att samma komplexa ämne alltid 
representeras på samma vis, oavsett hur det må vara uttryckt med naturligt språk i de 
dokument som organiseras. En annan fördel är att samma term kan vara en del av olika 
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koncept beroende på hur de respektive fraserna utformas, det vill säga att kontexten till 
vilken den specifika termen hör kan uttryckas. En genomtänkt termordning medför 
också ökad precision då dokument som liknar varandra kan föras samman och en sökare 
som har lokaliserat korrekt fras har en stor möjlighet att finna flera relaterade och 
relevanta dokument. En nackdel med prekoordinering som termordningen resulterar i är 
annars den att en sökare måste finna både de korrekta termerna och den korrekta 
ordningsföljden för att lokalisera det eftersökta ämnet. Det är dessutom stor risk att 
indexering enligt en prekoordinerad strategi tar såväl mycket tid som resurser i anspråk. 
(Bodoff & Kambil 1998, s. 1255-1257; Rowley & Farrow 2000, s. 173)

Den primära styrkan som postkoordinerad indexering medför är att sökaren inte skall 
behöva lära sig de komplicerade och formella regler som styr citeringsordningen. 
Exempelvis behöver inte användaren använda sig av någon specifik syntax utan kan fritt 
kombinera termer. En konsekvens av postkoordinering är att tilldelning av ett stort antal 
termer till ett dokument inte behöver leda till sämre recall eftersom en användare inte 
behöver känna till samtliga termer för att återvinna dokumentet. En indexerare behöver 
således inte vara lika restriktiv sett till mängden tilldelade termer, och uttömmande-
graden har ingen egentlig övre gräns. Över huvud taget har postkoordinering fördelen 
att vara mindre krävande ur indexerarens perspektiv. (Bodoff & Kambil 1998, s. 1257-
1259; Rowley & Farrow 2000, s. 173)

En nackdel med postkoordinering är en potentiellt lägre precision då partiella match-
ningar, det vill säga av termer som utgör en del av olika sammansatta ämnen, kan leda 
till återvinning av icke-relevanta dokument (Bodoff & Kambil 1998, s. 1257-1259). 
Rowley och Farrow (2000, s. 146) använder begreppet semantiskt tomma termer för 
problemet med sammansatta termer vilka utgörs av ord som på egen hand förlorar sin 
mening givet det ursprungliga konceptet. Problemet med så kallade false drops är ett 
annat exempel på vad bristen på meningsfulla sammansatta fraser kan resultera i.

Den potentiellt höga uttömmandegraden kan också innebära lägre recall med många 
icke-relevanta återvunna dokument (Rowley & Farrow 2000, s. 173). Trots det faktum 
att de riskerar att få sämre resultat på sökningar, påpekar Lancaster att användare verkar 
föredra postkoordinerad sökning i databaser framför att använda ett prekoordinerat 
index (Lancaster 2003, s. 67).

4.2.4 Konsistens

Inom ämnesordsindexering existerar begreppet konsistens som ett mått relaterat till hur 
överensstämmande två eller fler indexeringar av samma dokument är. Inter-
indexeringskonsistens har att göra med huruvida flera olika indexerare är överens om 
hur ett specifikt dokument skall indexeras. Intraindexeringskonsistens däremot syftar på 
konsistensen när samma indexerare indexerar samma dokument vid mer än ett tillfälle. 
(Lancaster 2003, s. 68)

Det finns en mängd olika definitioner på konsistens, definitioner som till viss del 
stämmer överens med varandra men även med vissa skillnader (Lancaster 2003, s. 68-
82). Vissa betraktar konsistens som ett kvantitativt mått för att mäta graden av likhet 
mellan olika indexeringar, medan andra definitioner snarare ser konsistens som ett 
intressant fenomen som illustrerar indexeringens natur. Indexeringskonsistensen kan 
brista både vad gäller ämnesanalysen och i översättningen till termer för att uttrycka 
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ämnet. Det förstnämnda, vilket rör ett dokuments ämne och innehåll, med andra ord 
ämnesanalytiska aspekter, kan benämnas konceptuell konsistens, och konsistensen 
beträffande valet av termer för att representera innehållet, en del av översättnings-
processen, kan ses som terminologisk konsistens. Problemet att uppnå konsistens inom 
ämnesrepresentation, åtminstone med avseende på terminologisk konsistens, kan 
avhjälpas med kontrollerade vokabulär såsom ämnesordlistor och tesaurer.

Att dra några slutsatser om indexeringskvalitet utifrån konsistens är inte helt 
oproblematiskt. Att låg konsistens per automatik skulle innebära en låg kvalitet på 
indexering är inte något som skall tas för givet, och att en hög konsistens bör innebära 
en hög kvalitet är kanske rimligt att anta men är för den skull inte självklart. Problemet 
karaktäriseras också av att det inte finns något vedertaget sätt att mäta indexerings-
kvalitet. Om exempelvis tre olika indexerare är överens om ett dokuments ämne och val 
av termer bör denna konsensus vara värd något (Lancaster 2003, s. 91). Det finns dock 
andra uppfattningar rörande detta, exempelvis att en enskild indexerares uppfattning kan 
stämma bättre överens med användarna trots att dennes indexering uppvisar en låg 
konsistens jämfört med andra indexerare (Lancaster 2003, s. 91-92). Konsistens i 
relation mellan olika indexerare behöver nödvändigtvis inte innebära konsistens med 
målgruppen. Detta kan dock vara en fråga om expertkunskap och perspektiv kontra en 
användares, relativa, lekmannaperspektiv.

4.2.5 Termkonstruktion

Konstruktion av termer är en del av indexeringsprocessen där problem potentiellt kan 
uppstå. För att hantera problemen och underlätta indexerarens utformning av ämnesord 
finns olika principer och regelverk (Rowley & Farrow 2000, s. 143). Exempel på dessa 
är den svenska handledning för ämnesordsindexering som Kungliga biblioteket har givit 
ut (Hellsten & Rosfelt 1999). På Kungliga bibliotekets webbplats finns även deras 
Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för ämnesordsindexering (Kungl. biblioteket 
2004). Internationella regelverk inkluderar ISO-standarden Guidelines to establishment 
and development of monolingual thesauri (International Standards Organization 1984).

Exempel på konkreta regler är (Hellsten & Rosfelt 1999, s. 39-51; Rowley & Farrow 
2000, s. 144-145):

• Substantiv eller substantivuttryck bör användas. Verb, adjektiv och adverb bör 
undvikas.

• I första hand bör pluralformer användas, till exempel för att kunna utnyttja 
betydelseskillnader mellan samma ord i singular. Singularis bör användas för 
abstrakta begrepp och vissa konkreta företeelser. Främst bör obestämd form 
användas.

• Slang, jargong, modeord och föråldrade ord bör undvikas. Försiktighet bör 
iakttagas gentemot ord som kan tänkas försvinna ur språkbruket.

• Förkortningar och akronymer bör endast användas om de är väletablerade i sitt 
bruk, och undvikas om de kan verka tvetydiga eller svårförståeliga.

• Homonymer bör särskiljas med hjälp av tillägg. 
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4.2.6 Struktur och relationer i kontrollerade vokabulär

Att verktyg i form av dokumenterad och strukturerad information, till exempel biblio-
grafiska kontrollerade vokabulär som klassifikationssystem, är viktiga hjälpmedel i 
kunskapssökandet råder det inga tvivel om. Traditionellt sett har bibliografisk 
klassifikation haft två syften, att knyta ett dokument på en fysisk plats till dess katalog-
post samt att möjliggöra återvinning inom ett avgränsat ämne. Ett tredje syfte kan även 
funktionen att använda ett klassifikationssystem som källa för ämnesord vid indexering 
sägas vara (Rowley & Farrow 2000, s. 194). Givet dessa syften kan frågan ställas hur 
mängden information i form av ämnesingångar och relationer dem emellan som leder 
vidare till den kunskapsmassa som har organiserats skall utformas, såväl för informa-
tionssökaren som för den som använder systemet som grund för vidare organisation.

Att inte bara välja korrekta termer utan att även översätta de relationer som uppfattas 
mellan ämnen eller koncept och uttrycka dessa med någon form av struktur är en av 
utmaningarna vid konstruktion av ett kontrollerat vokabulär (Henriksen 1998). 
Henriksen sammanfattar de olika typer av semantiska relationer mellan koncept som 
människor uppfattar: Generiska, attributiva, partitiva, associativa samt instansrelationer. 
Problematiken ligger i hur dessa relationer skall översättas till ett kontrollerat vokabulär 
och uttryckas i exempelvis ett klassifikationssystem. Det är en fråga om att antingen 
formalisera dem eller att inte inkludera relationerna över huvud taget. 

Alla relationer som återfinns på en konceptuell nivå formaliseras inte i ett kontrollerat 
vokabulär. Endast de av typen analytiska, framför allt generiska och partitiva, 
inkluderas, vilket kan ske med hjälp av hierarkiska relationer mellan termer och klasser 
alternativt med facetter, beroende på vad för typ av system det rör sig om. Hur generiska 
relationer formaliseras är utmärkande för vokabuläret. Om de genererar rikligt med 
hierarkier rör det sig om ett välutvecklat system som medger organisation med hög 
specificitet. Om relationerna tenderar att inte inkluderas i vokabuläret innebär det 
däremot ett ytligt system av mer generell karaktär. Till skillnad från de analytiska är 
syntetiska relationer av den sort som inte uttrycks explicit utan konstrueras vid 
klassifikations- eller indexeringstillfället, då en indexerare till exempel sammanfogar 
flera termer till en koordinerad term eller ett syntetiskt signa. Ytterligare en form av 
relation, en som saknar motsvarighet på konceptuell nivå, är ekvivalensrelationen. 
Denna återfinns som relationer mellan en föredragen term och dess synonymer. 
(Henriksen 1998)

Hur ämnen och konceptuella relationer realiseras och struktureras skiljer sig beroende 
på typen av vokabulär. En tesaurus innehåller hierarkiska relationer mellan över- och 
underordnade termer samt ekvivalensrelationer mellan föredragna och synonyma 
termer. Klassifikationssystem kan beskrivas som antingen enumerativa, hierarkiska eller 
facetterade – även om denna distinktion sällan är lätt att göra då system ofta inkluderar 
aspekter som förknippas med mer än en ansats (Harvey & Hider 2004, s. 107).

Enumerativa benämns de system som är indelade enligt ämne och där var och ett av 
ämnena delas in från det generella till det specifika, en indelning som görs till dess att 
en önskvärd nivå av specificitet har uppnåtts och till dess att alla ämnen som skall 
finnas med i systemet har tilldelats en plats (Reitz 2004, s. 252). På så sätt är ett 
enumerativt klassifikationssystem ett hierarkiskt ordnat system där varje ämne har sin 
bestämda plats.
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Denna enumerativa ansats medför dock vissa problem (Rowley & Farrow 2000, s. 197-
200). Den successiva indelningen av ämnen innebär att den enda typen av relationer 
som kan uttryckas är den hierarkiska. Andra semantiska och alla former av syntaktiska 
relationer mellan ämnen får åstadkommas på annat sätt och tillfogas med hjälp av mer 
eller mindre krånglig notation. En risk är att den gradvisa indelningen av ett ämne i mer 
specifika underämnen görs allt för specifik, och att därmed principen om literary 
warrant10 bryts. Ytterligare en problematisk aspekt med en enumerativ ansats är den 
repetition och redundans som är ett resultat av att olika ämnen delas in på samma sätt. 
Idén med att varje enskilt ämne har sin bestämda plats innebär också att hanteringen av 
ett dokument som är föremål för klassifikation och som handlar om mer än ett ämne blir 
problematisk. En lösning är att klassificera dokumentet på mer än en plats, så kallad 
dubbelklassificering vilket dock inte är helt oproblematiskt. Enumerativa system kan bli 
väldigt omfångsrika och därmed svårhanterliga. I mycket utförliga system kan ett urval 
av ämnen vara nödvändigt vilket kan innebära att specifika och sammansatta ämnen 
som inte tilldelas en explicit plats i systemet placeras i en mer generell kategori och 
därmed blir svåra att åtskiljas från andra ämnen. Enumerativa system kan också vara 
svåra att uppdatera och att göra plats för nytillkomna ämnen i, vilket kan leda till att nya 
ämnen kan placeras på vitt skilda ställen än dess relaterade ämnen.

Ett facetterat klassifikationssystem, uppbyggt med så kallade facetter, innebär att alla de 
ämnen som omfattas inte är explicit uppräknade utan att ämnen kombineras vid klassi-
ficering. Facetterade system kan upplevas som mer komplicerade, vilket kan förklaras 
med att det för att korrekt klassificera ett dokument inte enbart krävs kunskap om det 
aktuella dokumentets ämnesinnehåll utan även om hur syntes av ämnen skall göras 
enligt systemet. Den facetterade ansatsen är trots detta ett sätt att hantera många av de 
problem som enumerativa klassifikation medför (Rowley & Farrow 2000, s. 200). 
Bland annat är facetterade system en metod för att hantera problematiken rörande 
sammansatta och komplexa ämnen i dokument (se avsnitt 4.1.1 för vidare diskussion).

Trots de brister som ofta framhålls är majoriteten av systemen i grunden enumerativa, 
och i tesaurer och klassifikationssystem är en hierarkisk ordning vanligt förekommande, 
och då i formen av en ordning som utgår från de mest generella ämnena till de mest 
specifika (Reitz 2004, s. 334). Den enumerativa ansatsen är som påpekats hierarkisk i 
sin utformning, och en grundläggande idé med hierarkiska system är att de tillåter 
gruppering av relaterade koncept i primära och underordnade sektioner, vilket är ett 
uttryck för strävan att efterlikna verkliga förhållanden (Harvey & Hider 2004, s. 107). 
Just en hierarkisk ordning är en ofta förekommande struktur inom många sammanhang 
för att organisera och ranka objekt, men frågan är under vilka förutsättningar och i vilka 
situationer som det är en lämplig struktur.

En hierarkisk struktur kan fylla en rad olika funktioner (Soergel 1985, s. 252). Bland 
annat kan den fungera som assistans vid val av sökterm med tanke på specificitetsnivå, 
tillåta organisation av dokument på en specifik alternativt mer generell nivå samt 
möjliggöra sammanförande av relaterade dokument eller ämnen. Vid återvinning kan 
hierarkiska relationer innebära att en sökning efter ett överordnat koncept kan resultera i 
att dokument som behandlar även underordnade koncept inkluderas bland de återvunna.

10 Literary warrant benämns den princip som säger att det skall existera dokument i den föreliggande 
dokumentsamlingen som behandlar vart och ett av de ämnen som klassifikationssystemet innehåller 
(Reitz 2004, s. 424).
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Den traditionella ansatsen till hierarkiskapande, till exempel vid konstruktion av 
klassifikationssystem, kommer utav den grundläggande tanken att allting har sin plats i 
ett större, välordnat och meningsfullt sammanhang (Soergel 1985, s. 253). Olika sätt att 
skapa en hierarki på är att göra detta från botten och uppåt, eller tvärt emot från toppen 
och nedåt. Det förstnämnda innebär att olika koncept eller ämnen studeras och samman-
förs till grupper eller kluster, vilka i sin tur sammanförs till nya grupper och så vidare. 
Den senare strategin utgår från skapandet av ett antal generella och ömsesidigt ute-
slutande ämnesgrupper som i sin tur delas in i mer och mer specifika grupper.

En begränsning med en hierarkisk struktur är att respektive koncept endast kan relateras 
till ett överordnat koncept. Problemet med detta är att ett beslut måste fattas gällande 
vilken den korrekta placeringen för ett specifikt koncept är. Lösningen på detta är 
polyhierarkiska strukturer, vilkas fördel är att de löser detta problem som den mer rigida 
monohierarkin innebär. Frågan om vilken som är den enda sanna strukturen och 
relationen mellan koncept hamnar i ett annat ljus, och en mer rättvisande och med 
verkligheten överensstämmande struktur kan representeras. Andra potentiella problem 
är att vissa koncept kan tyckas sakna överordnade koncept att sorteras under, vilket kan 
leda till att artificiella överordnade grupper som saknar motsvarighet i verkligheten kan 
komma att skapas. Sammanfattningsvis bör en hierarki spegla den kunskapsmassa som 
skall organiseras, och inte på motsatt vis fungera som en tvångströja. Med sin struktur 
och relationer är tanken att den skall hjälpa vid organisation och vid sökning av 
information (Soergel 1985, s. 253-256).

4.2.7 Tidsbundenhet

En problematisk aspekt som kontrollerade vokabulär innebär är den inbyggda tids-
bundenheten som dessa strukturer ovillkorligen uppvisar. I takt med att ett ämnes-
område, en kunskapsdomän eller en målgrupp utvecklas förändras även språket. Nya 
ord tillkommer och andra försvinner. Vissa begrepp ersätter andra, ords innebörd för-
ändras och nya associationer och relationer skapas. För att ett kontrollerat vokabulär 
skall vara användbart krävs det att det är aktuellt och uppdaterat. (Rowley & Farrow 
2000, s. 371)

Och även om det är relativt okomplicerat i teorin att konstruera en tesaurus tar det 
mycket tid i anspråk (Harvey & Hider 2004, s. 148). Utöver den initiala processen krävs 
det en hel del resurser för att bibehålla aktualiteten, ett arbete som aldrig når sin 
slutpunkt. Denna aspekt är högst relevant – klassifikationssystem eller tesaurer vilkas 
innehåll inte är aktuellt och som tillhandahåller föråldrad information riskerar att bli 
oanvändbara. Detta gäller inte enbart språkbruket utan även relationer mellan termer i 
en tesaurus eller mellan klasser i ett klassifikationssystem kan bli föråldrade och illa 
motsvara verkliga förhållanden. Den process som omfattar arbetet med att anpassa det 
kontrollerade vokabuläret till en ständigt föränderlig omvärld, reklassifikation, är en 
process som kan vara nog så krävande, oavsett om det genomförs på förebyggande vis, 
successivt eller genom osmos, eller om det sker som en engångsföreteelse i samband 
med att ett helt nytt system tas i bruk (Rowley & Farrow 2000, s. 371-372).

Ett antal konkreta och potentiellt problematiska aspekter relaterade till frågan om tids-
bundenhet som kräver uppmärksamhet kan vara värda att framhålla (Rowley & Farrow 
2000, s. 371-372):
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• Uppkomsten av nya ämnen i de dokument som skall organiseras måste 
uppmärksammas.

• Ett nyidentifierat ämne måste representeras av en specifik term eller notationskod, 
vilket innebär en process för att fastslå denna. Inom ramen för ett klassifikations-
system kan detta till exempel resultera i ett behov av nya klasser.

• Relationen mellan nya ämnen och de som sedan tidigare existerar i vokabuläret 
måste fastställas.

• Användarna av vokabuläret – såväl de som organiserar information som 
informationssökarna – måste uppmärksammas om förändringarna.

4.3 Återvinning
I detta avsnitt behandlar vi faktorer som är relaterade till återvinning av dokument. Trots 
att återvinning inte ingår i Henriksens strukturella modell anser vi att det är en central 
del av kunskapsorganisation, och en viktig aspekt att bedöma folksonomi utifrån. Att 
enbart organisera information utan att ta i beaktande att den också skall återvinnas vore 
föga välbetänkt.

4.3.1 Relevans

Lancaster definierar relevans som relationen mellan ett dokument och ett informations-
behov (2003, s. 14). En term som också används för att uttrycka ett objekts använd-
barhet är pertinens (Lancaster 2003, s. 3). Relevans kan uppfattas som ett generellt mått 
och pertinens som specifikt relaterat till en individs angivna informationsbehov. Ett IR-
system kan utifrån de termer som använts vid sökning återvinna vad det bedömer vara 
relevanta dokument, men det betyder inte nödvändigtvis att dokumenten är pertinenta 
och motsvarar användarens informationsbehov. Detta kan bero på svårigheter i att 
formulera behovet i söktermer. Finns det därtill en bibliotekarie som är tänkt att under-
lätta sökningen för individen måste denne försöka sätta sig in i individens kontext och 
specifika informationsbehov, vilket leder till att ett extra moment av tolkning, över-
sättning och relevansbedömning i informationssökningsprocessen tillkommer. 

Vidare menar Hjørland att relevans är beroende av de teoretiska antaganden som väg-
leder en persons beteende vid informationssökning, där individens förförståelse 
påverkar uppfattningen om ett dokument är relevant eller ej. Ett dokument kan vara 
relevant för ett visst informationsbehov utan att för den skull handla om det ämne 
behovet speglar. För en person som är intresserad av kommunikationsbarriärer kan ett 
dokument om latinsk historia ha en viss relevans, om det tar upp användandet av latin 
och de organisationer som försöker främja en mer vidsträckt användning av språket. 
Således gör personen med sitt perspektiv en koppling till dokumentet och relaterar det 
till en diskussion om internationell kommunikationsbarriärer, en koppling som andra 
kanske inte gör. Dokumentet skulle ej heller indexeras utifrån det perspektivet såvida 
inte dess upphovsperson gör en tydlig hänvisning till detta. (Lancaster 2003, s. 14)
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4.3.2 Rankning

En central del av återvinning är hur återvunna dokument skall presenteras för 
användaren. Den enklaste formen är att sortera dokument utifrån ett av användaren 
definierat kriterium. Kriterier som alfabetisk ordning enligt titel eller upphov, 
kronologisk ordning enligt publiceringsdatum är vanliga i dessa fall. Det rör sig dock 
enbart om mekanisk sortering och inte något försök från systemets sida att bedöma 
dokuments relevans för sökaren givet en specifik sökfråga. (Reitz 2004, s. 670)

Mer avancerade tekniker som försöker ta hänsyn till sökarens informationsbehov och 
den sökfråga som uttrycker behovet återfinns inom området information retrieval. 
Relevansrankning används för att avgöra om ett dokument är mer relevant än ett annat 
och vilken position det skall ha bland de återvunna dokumenten. Hur denna relevans-
rankning utförs varierar beroende på vad de rankningsalgoritmer som används lägger 
vikt vid för att avgöra ett dokuments relevans. Traditionella algoritmer lägger tonvikten 
på dokumentens inre egenskaper med termviktning som ofta förekommande metod. 
Vilken vikt en term ges beror exempelvis på en sökterms frekvens i dokumentets 
innehåll (alternativt dokumentpostens om det rör sig om en referensdatabas), termens 
placering i dokumentet samt om termen är vanligt förekommande sett till hela systemets 
dokumentsamling. (Chu 2003, s. 133-134)

Senare utvecklade rankningstekniker som har uppstått i en webbaserad miljö lägger mer 
vikt vid yttre faktorer som exempelvis hur många ingående länkar en webbsida har och 
vilken rankning de sidor som dessa ingående länkar finns på har. Även antalet besökare 
på en specifik webbsida kan i vissa system påverka rankningen av ett dokument. Att 
applicera rankningsmetoder från området information retrieval i en miljö som webben 
kan orsaka en del problem, exempelvis risken att upphovsmän till dokument medvetet 
upprepar vissa ord för att få en bättre rankning. Nya rankningsmetoder undviker till viss 
del detta och öppnar upp för en annan dimension, då de inte på samma sätt är beroende 
av dokumentens innehåll. Det finns dock en viss problematik även med dessa metoder. 
Ett dilemma är att de skapar nya skevheter i rankningsprocessen då webbsidor med få 
besök och avsaknad av länkar från andra sidor kan få stora svårigheter att bli synliga i 
systemet. (Chu 2003, s. 133)

4.3.3 Precision och recall

Vilken kvalitet representationen av ett dokument besitter kan inte ärligen bedömas 
förrän den nyttjas i en återvinningskontext. Vad gäller utvärdering av hur effektiv 
återvinning är finns det flera mått som brukas, varav precision och recall är de två mest 
använda (Chu 2003, s. 188). Precision anger hur stor del av de återvunna dokumenten 
som är relevanta, recall hur många av det totala antalet relevanta dokument i systemet 
som är återvunna. Relevans spelar således en central roll som bas för båda måtten.

Även om de båda måtten är väl använda av forskare finns det en del problem behäftade 
med dem. Det första dilemmat berör själva begreppet relevans. Det finns som vi nämner 
i avsnitt 4.3.1 vissa svårigheter med hur man bedömer och mäter relevans, och vad som 
kännetecknar ett relevant dokument är beroende av vilket perspektiv man har. Ett annat 
spörsmål gäller recall, och hur man får vetskap om det totala antalet relevanta dokument 
i ett system. Såvida ett system inte har skapats i experimentellt syfte, är det näst intill 
omöjligt att känna till det exakta antalet dokument som är relevanta för en given sök-
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fråga. Eftersom ett systems dokumentsamling är under ständig förändring, blir upp-
giften att mäta recall svårhanterlig. (Chu 2003, s. 189-191; Rowley & Farrow 2000, s. 
362-365)

Ytterligare ett problem är svårigheten att samtidigt uppnå både hög precision och hög 
recall (Rowley & Farrow 2000, s. 363). Lancaster (2003, s. 3, 84) sammanfattar med att 
konstatera att det är en beklagansvärd egenskap att en förbättring av recall ofta leder till 
en försämring av precision, och vice versa. Det är således en utmaning inom återvinning 
att försöka balansera de båda måtten.

4.3.4 Återvinningsstrategier

En annan väsentlig återvinningsaspekt avser valet av strategi att använda sig av för att 
återvinna relevant material, och vilken som lämpar sig bäst givet ett visst informations-
behov och IR-systemets utformning. Två huvudsakliga strategier är sökning och 
browsing. Kortfattat kan sökning anses lämpa sig bäst när användaren i fråga vet 
specifikt vad hon är ute efter och vill veta var den för situationen relevanta informa-
tionen är lokaliserad. Browsing innebär en mer utforskande ansats, där individen utgår 
från breda och mer ospecificerade informationsbehov för att ta reda på om det finns 
någon relevant information i det system som man för stunden nyttjar. (Chu 2003, s. 91)

De båda metoderna har sina för- och nackdelar, framför allt beror det på i vilket 
sammanhang den informationssökande befinner sig, och hur den specifika situationen 
ter sig. Sökning som strategi är å ena sidan snabb och fokuserad, man har möjligheter 
att bredda eller smalna av sin sökning och den kognitiva bördan är inte stor för en 
person som söker efter något specifikt. Samtidigt fordrar strategin en tid av inlärning 
och praktiserande av olika systems sökfunktioner för att kunna förstå och nyttja dem på 
bästa sätt. Dessutom är chansen relativt liten att få lyckträffar, det vill säga att stöta på 
användbar information man inte hade väntat sig eller kunnat ana. Browsing å andra 
sidan är mer tidskrävande, och användaren kan lättare bli distraherad när en sådan 
strategi nyttjas. Därtill kan den kognitiva börda som läggs på henne vara större än vid 
sökning, då man snabbt måste avgöra om den information man bläddrar igenom är 
relevant. Även om detta i vissa avseenden även kan gälla sökning, så kräver browsing 
mer tankeverksamhet då man ofta rör sig över större och på förhand mer odefinierade 
ämnesområden. På samma gång är emellertid strategin fördelaktig vad gäller möjlig-
heten att längs vägen få lyckträffar, och browsing tar dessutom ingen tid i anspråk att 
lära sig. Metoden är mer naturlig för användaren, och den befriar henne från uppgiften 
att behöva formulera någon sökfråga. (Chu 2003, s. 91-93)

Sökning och browsing har således både styrkor och svagheter, och Rowley och Farrow 
(2000, s. 104) anser att det är en nödvändighet att system kan hantera och möjliggöra 
både sökning och browsing. Chu menar att fördelarna med en mer integrerad ansats blir 
tydlig eftersom man på så vis kan få ut mer av ett IR-system än om enbart en av 
strategierna hade nyttjats, förutsatt att kombinationen av metoderna görs på ett 
förnuftigt sätt (Chu 2003, s. 93).
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4.4 Sammanfattning av teoretiska premisser
I detta avsnitt presenterar vi ett sammandrag av kapitel 4 med syfte att underlätta 
läsningen av kapitel 5, vår analys, och därigenom visa på vad man bör bära med sig vid 
läsningen av kapitlet. Sammanfattningsvis baserar vi vår studie av folksonomi på ett 
kunskapsorganisatoriskt perspektiv som utgår från följande premisser och 
frågeställningar.

• Ämnet kunskapsorganisation innefattar ämnesrepresentation och formell 
dokumentrepresentation. Det förstnämnda utgörs av en ämnesanalytisk fas med 
syfte att fastställa ett dokuments ämnesmässiga innehåll samt en översätttningsfas 
där det identifierade ämnesinnehållet representeras med ett vokabulär anpassat till 
kunskapsorganisation. Arbetsprocesserna inom dessa faser är problematiska, och 
hur de genomförs får konsekvenser på kvaliteten hos för såväl organisation som 
återvinning av dokument.

• Givet uppfattningen att det går att analysera och bestämma ett dokuments ämne 
följer frågan huruvida det går att göra bättre eller sämre ämnesanalyser av ett 
dokument. Kan en viss ämnesuppfattning vara mer korrekt och relevant än en 
annan, och vem kan bedöma det?

• Är uppfattningen av ett dokuments ämne en subjektiv eller en objektiv fråga? Vilka 
konsekvenser får en subjektiv respektive objektiv syn på organisation och 
återvinning?

• Ämnesrepresentation innebär bruk av ett vokabulär av typen kontrollerat, naturligt 
eller fritt. Olika typer av vokabulär är förenat med olika för- och nackdelar. 
Problematiska aspekter inkluderar uttömmandegrad, specificitet, val mellan pre- 
och postkoordinering, konsistens och konstruktion av termer.

• Vid utformningen av strukturer som klassifikationssystem och andra former av 
kontrollerade vokabulär är det nödvändigt att ta ett antal frågor i beaktande, till 
exempel hur dess koncept och relationer skall struktureras, samt hur den kunskaps-
struktur som skapas kan bibehålla sin aktualitet och användbarhet över tid.

• Det mänskliga intellektet och datorers automatik representerar två ansatser 
förenade med olika för- och nackdelar. Är någon av dessa mer lämpad för 
ämnesrepresentation, eller kan de kombineras för att nå goda resultat?

• Vid återvinning av dokument råder det en del problematik kring aspekter som rör 
dokumentrelevans och vem som avgör det, vad begreppet relevans står för, hur 
dokumenten lämpligast rankas och presenteras samt på vilket sätt man bäst 
utvärderar återvinningseffektiviteten. Utöver dessa spörsmål behöver man även 
fästa avseende vid vilken strategi som passar bäst vid informationssökning.
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5 Folksonomi i ett kunskapsorganisatoriskt perspektiv
I detta kapitel granskar vi folksonomi ur ett kunskapsorganisatoriskt perspektiv genom 
att med ett öppet förhållningssätt analysera hur det diskuteras i de texter som vi har 
studerat. Syftet är att besvara frågeställning 2 genom att analysera folksonomi i relation 
till de element inom kunskapsorganisation som avhandlas i kapitel 4.

5.1 Synsätt i texterna
Vi må applicera ett kunskapsorganisatoriskt perspektiv på folksonomi inom ramen för 
denna uppsats, men de texter som ligger till grund för vår analys är dock inte nöd-
vändigtvis skrivna ur motsvarande synsätt. Texternas upphovspersoner uppbär titlar som 
informationsarkitekt och bibliotekarie, tillhör discipliner som biblioteks- och informa-
tionsvetenskap och är knutna till organisationer och institutioner med verksamhet inom 
it och biblioteksväsendet. Genomgående kan vi identifiera tre övergripande synsätt på 
hur texterna betraktar folksonomi och relaterar till det. För det första finns det de som 
huvudsakligen betonar det sociala med folksonomi. De benämner det till exempel hellre 
social bookmarking, social software eller något liknande och fokuserar främst på vad vi 
kallar för gemensamhetsaspekten, det faktum att människor med olika drivkraft och 
perspektiv gemensamt organiserar dokument. Den andra gruppen illustrerar ett klart 
datavetenskapligt fokus och ser folksonomi antingen som en efterträdare till bokmärkes-
hanteringen i webbläsaren eller satt i relation till lagring av datafiler inom filsystem. 
Den tredje kategorin är de som betraktar folksonomi ur ett kunskapsorganisatoriskt 
perspektiv. Dessa texter talar till exempel om folksonomi i relation till metoder som 
klassifikation och ämnesordsindexering.

Flertalet av texterna beskriver faktiska folksonomisystem på webben, som exempelvis 
del.icio.us. Såvida det inte uppenbarligen rör sig om egenskaper som enbart rör det 
specifika systemet tolkar vi dessa beskrivningar som generella för folksonomi. Att 
folksonomi beskrivs utifrån befintliga folksonomisystem är helt i linje med vår åsikt att 
det saknas en teoretisk grund för folksonomi och att fenomenet är sprunget ur, och 
alltjämt formas utifrån, dess faktiska användande.

5.2 Idéplanet
Konceptuella och ämnesrelaterade frågor är inte i fokus i våra texter. Inom ramen för 
detta område berör diskussionen främst spänningen mellan det subjektiva och det 
objektiva samt om auktoritetsaspekten.

5.2.1 Ämnesanalys

Som vi nämner i avsnitt 4.1.1 är ämnesanalys en central aspekt av ämnesrepresentation, 
och att det finns en rad problem behäftade med denna process är klarlagt. Det första som 
går att konstatera när det gäller ämnesanalys i relation till folksonomi är att processen 
och svårigheterna med att bestämma vad ett dokuments ämnesinnehåll kvarstår såsom 
den alltid gjort. Folksonomi är dock ett illustrativt exempel på traditionella problem som 
återfinns när det gäller dylika relaterade till individens roll, spänningen mellan det 
subjektiva och det objektiva och den auktoritära synen på information och kunskap.

43



Det står klart för oss att folksonomi som fenomen sällan behandlas utifrån de aspekter 
som vi har valt att kategorisera under rubriken ämnesanalys. Peterson påpekar att texter 
om folksonomi främst fokuserar på problem och andra aspekter som har att göra med 
själva vokabuläret. Som vi konstaterar i avsnitt 4.1.1 tillhör ämnesbegreppet och de 
processer som har med fastställande av ämne de mer komplicerade och svårförståeliga 
inom kunskapsorganisation. Att det inte har ägnats speciellt mycket utrymme är 
måhända beroende av detta, men med tanke på Hjørland och Pedersen påpekande är det 
kanske inte heller något som biblioteks- och informationsvetenskapen skall lägga för 
mycket resurser på att försöka förstå. Med detta i åtanke är det inte överraskande att de 
texter om folksonomi som vi har studerat sällan och i relativt liten grad ägnar sig åt att 
diskutera konceptuella och ämnesanalytiska aspekter. Uppfattningar rörande vad ett 
ämne är, olika metoder för att analysera och fastställa ett dokuments ämne och frågan 
vad ur ett dokuments ämnesinnehåll som skall fastställas och få representera 
dokumentet är inte något som diskuteras.

Crawford talar om diskussionen kring den analoga aspekten hos folksonomi, att olika 
uppfattningar och åsikter om ett dokuments ämne tillåts komma till uttryck, vilket skulle 
betyda en ämnesanalys mindre styrd än vid traditionell kunskapsorganisation. Detta är 
till viss del något som kan skönjas i flera av texterna, och att folksonomi med dess icke-
professionella utövare och avsaknad av regler skulle innebära en ännu mer svår-
definierade form av ämnesanalys råder det enligt oss inte något tvivel om. Frågan är 
snarare vad för konsekvenser det får för ämnesrepresentationen.

När det gäller huruvida det är möjligt att göra en mer eller mindre korrekt ämnesanalys 
ställer Guy och Tonkin sig frågan om konsensus verkligen är önskvärt inom folksonomi. 
De menar att en av styrkorna med folksonomi är dess öppenhet, att användare tillåts 
beskriva världen som de ser och uppfattar den. En aspekt på detta som Dye (s. 42) 
framför är att många användare inom folksonomier verkar följa andra användare när det 
gäller att beskriva dokument. Dye kommenterar att det kan ses som en rimlig tanke för 
vanligt folk – för att ens ämnesbeskrivningar ska vara användbara för andra kanske 
många känner att de bör göra så som andra gör, och således beskriva dokument på 
samma sätt. Detta skulle alltså borga för en form av gemensam ämnesuppfattning.

En konkret aspekt som uppmärksammas är att det inom folksonomi finns användare 
som inte överhuvudtaget beskriver de dokument som organiseras utan att de snarare 
konstruerar kategorier, eller klasser, av dokument. Taggar används därefter för att 
fastställa vilken eller vilka kategorier ett dokument tillhör. Skillnaden må vara abstrakt, 
men Golder och Huberman (s. 203) påpekar att det pågår en diskussion, och att det finns 
de som uppfattar en problematik huruvida taggar som används beskriver det specifika 
dokumentet eller den tänkta kategori som dokumentet enligt användaren befinner sig 
inom. De menar dock att denna fråga är relativt irrelevant och att det inte spelar någon 
roll för hur folksonomi fungerar i praktiken. Vi anser dock att det är värt att uppmärk-
samma detta då det uppenbarligen är något som det råder skilda åsikter kring.

5.2.2 Subjektivitet, objektivitet och auktoritet

Som vi skriver i avsnitt 4.1.2 har den rådande synen inom kunskapsorganisation varit att 
indexerare ska förhålla sig så objektiv och neutral som möjligt i indexeringsprocessen. 
Det råder inget tvivel om att folksonomi äger en inneboende subjektivitet, där enskilda 
användare tillåts att tagga dokument enligt deras personliga uppfattningar om deras 
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ämnen. Att användare av folksonomisystem tar hänsyn till subjektiva uppfattningar av 
dokument är en egenskap som uppmärksammas och som uppfattas både positivt och 
som ett problem. Bland förespråkarna finns exempelvis Quintarelli, som framhåller det 
som en styrka att folksonomi producerar och speglar användares konceptuella modell 
och syn på information. En kommentar av Kroski pekar på att folksonomi uppmuntrar 
användare att utifrån en egen individuella ståndpunkt beskriva objekt, vilket i sin tur 
hjälper dem att komma ihåg dem i framtiden. Guy och Tonkin ger ett annat perspektiv 
på saken och menar att frågan inte handlar om ifall alla taggar ett dokument korrekt, 
utan snarare om det finns någon som taggar dokumentet på samma sätt som man själv 
gör. Så länge det finns åtminstone en person som taggar ett dokument som man själv 
skulle göra så kommer man att finna detta dokument.

Andra som uppfattar subjektivitet som något positivt ser även att den valfrihet som 
användare har i att tillsätta taggar utifrån sin personliga uppfattning av ett dokuments 
ämne inte görs så isolerat som kanske kan tyckas. Mathes (s. 9) menar att med tanke på 
att ämnesbeskrivningarna delas med alla andra användare uppstår olika möjligheter; att 
anpassa sig till en gruppnorm, bibehålla sin egen analys eller både och. Användarna av 
ett system förhandlar om meningen av termerna i en folksonomi, medvetet eller ej, 
genom de val de gör när det gäller att beskriva dokument för sig själva. Även Spiteri 
(s. 79) framhåller denna aspekt och talar om den asymmetriska kommunikation som tar 
sig uttryck mellan användarna av en folksonomi när ett dokuments ämnesinnehåll så att 
säga förhandlas fram. Spiteri (s. 80) konstaterar att användarna av en folksonomi verkar 
sträva efter att nå en viss grad av konsensus vad gäller uppfattningen rörande taggars 
mening.

Golder och Huberman (s. 201) diskuterar också förhandlingsaspekten och ser taggning 
som sensemaking och menar att denna kollektiva sensemaking inom folksonomi styrs 
av användarnas erfarenheter, behov, men även av sociala faktorer. Deras resonemang 
relaterar vi till Dervin och den sensemaking-teori som hon tillämpar i sin forskning 
kring informationssökning och sökbeteende (se avsnitt 4.1.2). Golder och Huberman ser 
även potentialen för att användarnas olika åsikter, perspektiv och ämnesuppfattningar 
kan krocka och en maktkamp rörande innebörder och meningar uppstå. Då samtliga 
användares taggar i folksonomi tas med skapas ett större system där det finns rum för 
personliga, idiosynkratiska uppfattningar, och ingen är tvingad att förhålla sig till någon 
annan eller till någon ”objektiv” uppfattning. Således kan mer allmänt överenskomna 
kategorier och taggar existera sida vid sida med avvikande och mindre vanliga uppfatt-
ningar, och folksonomi blir ett medel för att överbrygga klyftan mellan olika 
grupperingar. Det sistnämnda kan relateras till den form av subjektivitet vilken beskrivs 
i avsnitt 4.1.2 och som leder till disciplinisolering. 

Vidare resonerar Golder och Huberman kring att subjektivitet och objektivitet kan 
diskuteras inom folksonomi utifrån ett kvantitativt perspektiv (s. 204). Ju fler användare 
som tilldelar ett dokument samma tagg, desto mer korrekt kan denna tagg sägas 
beskriva dokumentet. Följaktligen kan en ofta förekommande tagg rent statistiskt sägas 
vara mer meningsfull och användbar för en stor mängd användare. En tagg som 
indikerar en subjektiv uppfattning, och som inte förekommer i någon större mängd, är 
på motsvarande sätt mindre användbar för få utöver den ursprunglige taggaren. 
Slutsatsen av Golder och Hubermans resonemang är att ju fler användare som tilldelar 
ett dokument samma tagg, desto mer ”objektivt” korrekt beskriver den dokumentet och 
desto mer meningsfull är den för fler användare.
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Till skeptikerna hör Peterson som ifrågasätter folksonomi som fenomen och dess 
användbarhet utifrån ideologiska grunder. Hon anser att det bygger på ett relativistiskt 
perspektiv, som tar sig uttryck i att en mängd olika individer tillåts komma till tals och 
ämnesbestämma dokument. Individer med olika uppfattningar och tolkningar vilket 
kommer sig av olika erfarenheter och bakgrund, till skillnad från en professionell 
indexerare med ett perspektiv och målsättningen att vara objektiv och opartisk. Peterson 
ifrågasätter varken tesen om att personer har olika uppfattningar om ett dokuments 
ämne eller att dessa uppfattningar skulle kunna vara giltiga tolkningar. 

En användare kan tilldela ett dokument taggen svart medan en annan taggar det med vit. 
Båda dessa tolkningar av dokumentet kan vara korrekta givet användarnas respektive 
perspektiv. Problemet är med andra ord att olika uppfattningar inte enbart behöver 
uttrycka närliggande perspektiv, de kan stå som raka motsatser till varandra. Ju fler 
uppfattningar som tillåts desto större är risken att taggar som uttrycker motsatta 
tolkningar tilldelas ett och samma dokument, vilket leder till inkonsistens inom själva 
systemet. Denna inkonsistens, med till synes båda sanna och falska representationer av 
dokument, är det stora problemet med folksonomi enligt Peterson.

Förespråkare av folksonomi, bland andra Weinberger, hävdar att inkonsistensen inte är 
något problem i praktiken då taggarna inte alls uttrycker motsatser, och felaktigheter, 
utan är relativa till användarna som tilldelat dem. Peterson påpekar dock att det inte går 
att veta vad en tagg är relativ till då en sökare saknar kunskap om taggarens perspektiv 
och bakgrund. Folksonomi, byggt på en relativistisk filosofi, är enligt henne oanvänd-
bart för informationssökning. Weinberger håller med Peterson i att taggar kan vara 
inkonsistenta och motsatta, men menar att folksonomi inte uttrycker påståenden om hur 
verkligheten är befattad, och inte heller skall uppfattas på det sättet. Det är endast till för 
att bistå människor med att organisera och återvinna information, och exempelvis göra 
bibliotek mer användbara.

Dessutom finns det, i motsats till Peterson, åsikter om att en tilltagande mängd 
användare och uppfattningar inte gör en folksonomi oanvändbar, utan snarare mer 
användbar. Flertalet förespråkare av folksonomi menar att antalet olika ämnes-
uppfattningar stabiliserar sig efter hand och att användare tenderar att dela uppfattningar 
samt imitera eller lära sig av andra användare.

Precis som Kent på 1970-talet uppfattade indexering som problematisk på grund av att 
arbetet bygger på enskilda individers uppfattningar av dokument (se avsnitt 4.1.2) 
konstaterar Peterson att dilemmat med folksonomi är dess inneboende subjektiva natur. 
Subjektivitet har enligt henne ingen plats i kunskapsorganisation. Diskussionen kring 
subjektivitet är således inte ny. Precis som det för över trettio år sedan fanns både 
förespråkare och skeptiker till indexeringens objektivitetsanspråk ser man idag hur 
åsikter förs fram kring huruvida folksonomi är lämpligt då fenomenet vilar på en 
subjektiv grund.

Frågan om auktoritet – vem som har möjlighet att bestämma ett dokuments ämne – är 
en central del av förståelsen av folksonomi. Majoriteten av texterna tar upp detta och är 
i stort sett eniga om fördelarna med att inte behöva förlita sig på en extern auktoritet när 
det rör sig om att analysera ett dokuments ämne.
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Mathes (s. 2) ser folksonomi som lösningen på problemet att användarna eller mål-
gruppen inte har varit en del av ämnesrepresentationsprocessen. Quintarelli menar att 
det inom folksonomier växer fram en kollaborativ decentraliserad syn på dokument och 
deras innehåll och mening, till skillnad från traditionella systems mer auktoritära syn. 
Kroski framhåller samma åsikt och menar att den kollektiva intelligensen, the wisdom 
of crowds, idag kan genomföra vad hittills enbart katalogiseringsexpertis, informations-
arkitekter och upphovspersoner har haft ensamrätt på. Hon använder ordet demokratisk 
för att beskriva folksonomi, ett ord som ofta återkommer i beskrivningar vilket vi ser 
som ett talande tecken på den ofta ohejdat positiva syn som dominerar omdömena. Som 
en kommentar till denna retorik kan vi påpeka att det är svårt att kritisera något som 
framhålls som demokratisk, för vem vill framstå som en motståndare till demokrati?

Det verkar dock som om frågan om auktoritet inom folksonomi är något mer komplex 
än att enbart konstatera att det inte finns något uttryckligt auktoritärt system som ett 
kontrollerat vokabulär att förhålla sig till, eller att det varken är ämnesexpertis eller 
upphovspersonerna själva som står för den ämnesanalytiska processen. Gordon-
Murnane pekar på fenomenet att de personer som deltar i konstruktionen av en 
folksonomi tar hänsyn till hur andra användare beter sig och hur de indexerar. Trots att 
de inte behöver det menar hon att folk följer tidigare användares uppfattningar och 
konventioner och att de ofta taggar på samma eller liknande sätt. Golder och Huberman 
(s. 206) är inne på liknande tankar och ser mönster i stabiliseringen av vokabuläret inom 
en folksonomi. De ser två anledningar, att användare imiterar varandra samt att kunskap 
delas och sprids. Det förstnämnda tar sig uttryck i att användare som har svårt att 
ämnesbestämma ett dokument tenderar att ta hjälp och inspireras av hur andra har 
uppfattat dokumentet. Något som de inte har undersökt, men som vi finner intressant, är 
om användare tar någon hänsyn till vem de imiterar – personer som är erkänt kunniga 
inom ett område eller personer vars omdöme de litar på. Den andra anledningen ser 
Golder och Huberman som att användare genom att inspektera andras ämnesuppfatt-
ningar får nya perspektiv och kunskaper om vad för domän eller område ett dokument 
kan ses behandla utöver ens eget perspektiv. En användares uppfattning av dokuments 
ämnesinnehåll påverkas alltså av andras.

Wu et al. (s. 112) diskuterar en liknande aspekt och menar att folksonomi skapar och 
fostrar gemensam kunskap. För att utnyttja denna kunskap menar de att två mål måste 
uppnås: Att identifiera så kallade communities, gemenskaper bestående av människor 
med gemensamma intressen, samt att identifiera domänexperter eller informations-
ledare, personer med god ämneskännedom och auktoritet. Wu et al. menar att det är ett 
faktum att experter inom ett område tenderar att använda sig av dokument av hög 
kvalitet inom sitt arbete, men att de också utvecklar mer genomtänkta system för att 
organisera och sätta dokument och koncept/ämnen i relation till varandra. Folksonomi-
användare bör alltså sträva efter att identifiera dessa typer av personer och utnyttja deras 
auktoritet och omdöme. Med andra ord ser vi att det även i folksonomi, som ofta 
framställs som en symbol och en metod för den enskilda åsiktens plats och viljan att slå 
sig fri från synen att vissa personers kunskap är mer värd än andras, kan finnas behov av 
att identifiera och följa auktoriteter.

Peterson (s. 3) kommenterar skiftet från upphovspersonens perspektiv till användarens 
beträffande synen på ett dokuments innehåll och dess mening. Hon hänvisar till åsikten 
att en författare må vara expert på att bedöma sina egna intentioner med ett verk och vad 
det är tänkt att handla om, men inte när det gäller att bedöma vad för mening det kan 
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bära för andra människor. När det handlar om informationsökning är det mycket mer 
relevant för en sökare att kunna ta hänsyn till vad ett verk betyder för henne än vad det 
betyder för upphovspersonen.

Sammanfattningsvis kan vi se folksonomi helt i linje med den förändring som enligt 
Hjørland har ägt rum beträffande synen på kunskapsorganisation till en relativistisk och 
pragmatisk position med användarorienterade och kognitiva perspektiv från en före-
trädesvis positivistisk hållning med tilltro till den sanna vetenskapens ordning och 
auktoritet (se avsnitt 4.1.2). West (s. 59) kommenterar den minskade tilltron till auktori-
teter, och menar att människor som vänjer sig vid folksonomi, till exempel på webben 
där företeelsen troligen har kommit för att stanna, kommer att uppfatta klassifikations-
system och bibliotekskataloger som underliga, då dessa är baserade på auktoriteters och 
experters kunskap utan någon möjlighet för användaren att påverka dess innehåll.

5.3 Det verbala planet
När koncept och ämnen som har identifierats under den föregående ämnesanalysen skall 
översättas till det verbala planet, inom det vi benämner översättningsprocessen, finns 
det som vi konstaterar i avsnitt 4.2 ett antal aspekter att ta i beaktande.

5.3.1 Vokabulär

Om vi inom kunskapsorganisation talar om tre olika kategorier av vokabulär för att 
representera koncept – kontrollerat, naturligt och fritt – ser vi folksonomi snarare som 
en fjärde variant. Användarna inom en folksonomi är, som bland andra Mathes (s. 3) 
och Quintarelli konstaterar, fria att beskriva och organisera innehåll med valfritt 
uttryckssätt, de är fria att följa sitt eget sätt att tänka och att använda sitt eget språk. 
Mathes (s. 7) framhåller att folksonomi, med sin explicita spegling av användarnas 
språk, innebär ett fundamentalt skifte i det att det härleds från användarna av doku-
menten och systemet, inte från professionella indexerare eller från dokumentens 
upphovspersoner. Han påpekar till exempel att folksonomi speglar detaljer inom 
användarnas språkbruk som frasering, terminologi och exakthet. Ett flertal, bland andra 
Quintarelli och Kroski, talar om inklusivitet som ett utmärkande drag och menar att 
ingenting riskerar att exkluderas på grund av ett begränsande vokabulär och att alla 
möjliga taggar ges plats. Kroski menar att detta inklusiva drag reflekterar alla 
användares behov utan vare sig auktoritär, kulturell, social eller politisk styrning.

Den ofrånkomliga förekomsten av subjektiva ämnesuppfattningar som ryms inom en 
folksonomi, vilket vi diskuterar i avsnitt 5.2.2, påverkar naturligtvis också termerna i 
vokabuläret. Golder och Huberman (s. 201) poängterar att alla taggare bidrar med sina 
idiosynkratiska ämnesuppfattningar och att dessa i vokabuläret samsas med uppfatt-
ningar som det råder mer av konsensus kring och som skulle kunna kallas för objektiva. 
Den andra centrala aspekten som påverkar hur vokabuläret formas är den totala 
avsaknaden av regelverk och bestämmelser för hur termer tilldelas dokument.

Med utgångspunkt i avsaknaden av regler och bestämmelser växer allt eftersom ett 
vokabulär fram i takt med att dokument indexeras. Ett vokabulär som även om det inte 
går att jämställa med ett kontrollerat vokabulär som en tesaurus eller en auktoritär 
ämnesordlista trots allt existerar, i form av en struktur som går att nyttja vid både 
organisation och återvinning. Det kan naturligtvis liknas vid indexering med ett fritt 
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vokabulär eftersom taggar tilldelas helt fritt efter utan att någon hänsyn behöver tas till 
dokumentinnehåll eller någon auktoritetslista, men å andra sidan finns det en upp-
sättning termer att utgå från, inspireras av och använda.

Gordon-Murnane talar om vokabuläret som ett naturligt skapat klassifikationssystem 
som uppstår som ett resultat av användarnas taggning. Detta illustrerar vad vi ser som 
en fjärde typ av vokabulär – varken kontrollerat, naturligt eller fritt. Snarare okontrol-
lerat, men ändå potentiellt styrt av det som bland andra Kroski benämner the wisdom of 
crowds. Hon understryker den påverkan på utformningen av vokabuläret som kommer 
sig av det faktum att folksonomier uppstår som ett resultat av användarbaserad tagg-
ning. Att detta reflekterar det sätt på vilket lekmän eller gemene man organiserar 
information, till skillnad från system där professionella indexerare måste göra upp-
skattningar av användares behov.

Golder och Huberman (s. 205-206) pekar dessutom på resultaten av forskning som visar 
att en folksonomi med tiden ser ut att stabilisera sig med avseende på taggarna. Proport-
ionen bland de taggar som används för att beskriva ett dokument stabiliseras efter hand, 
enligt studien efter att ett hundratal personer har taggat ett dokument. De menar att den 
gemensamma beskrivningen av ett dokument – summan av mängden taggar – kan ses 
utgöra konsensus över dess innehåll.

Bristen på kontroll tar sig en rad olika uttryck och får konsekvenser på valet av de 
taggar som utgör vokabuläret. Mathes (s. 3) påpekar till exempel att bruket av antalet 
taggar som tilldelas dokument är självvalt, användare kan välja hur många eller hur få 
taggar de vill använda, och att till och med inte tilldela några taggar alls till ett doku-
ment är möjligt för den obeslutsamme. Guy och Tonkin kommenterar antalet taggar 
med att det verkar råda någon slags konsensus bland användare att för många taggar 
alltid är bättre än för få.

Merparten av texterna som vi har studerat framhäver det okontrollerade vokabuläret och 
talar om det i positiva ordalag. Quintarelli anser exempelvis att verktyg inom kunskap-
sorganisation med kontrollerade vokabulär är för restriktiva och att de begränsar 
användare och deras sätt att tänka. Spiteri (s. 76) är ett annat exempel på detta och 
kommenterar att låntagare på bibliotek troligen upplever att befintliga kontrollerade 
vokabulär, ämnesordlistor och klassifikationssystem, inte är tillräckligt intuitiva och 
tillgängliga. Hon menar att många användare skulle välja andra termer än de upptagna 
som föredragna i en tesaurus. Mathes (s. 8) uttrycker styrkorna så som han ser det att 
frånvaron av hierarki, synonymkontroll och semantisk precision är precis det som gör 
att folksonomi fungerar. Mathes anser dock att det är på gränsen till irrelevant att 
jämföra folksonomi med kontrollerade vokabulär eftersom dessa är för komplicerade att 
använda för den genomsnittlige användaren på egen hand. Han tillstår att den stora 
svagheten inom folksonomi är de problem som ett kontrollerat vokabulär avhjälper, men 
att ett dylikt verktyg troligen är ett orimligt hjälpmedel inom folksonomi.

Exempel på fördelar som Hammond et al. pekar på är att olika mänskliga språk 
(engelska och svenska exempelvis) kan ingå i en folksonomi utan att på något sätt störa 
eller förstöra systemet. Detta är ytterligare en konsekvens av att användare kan använda 
de termer de verkligen önskar oavsett deras bakgrund och modersmål. Mathes (s. 4) 
belyser en annan aspekt: Facktermer och områdesspecifika ord med specifik mening 
inom ett område kan förekomma som taggar, och samexistera kopplade till samma 
dokument med andra ord som bär mening för en annan målgrupp. Med andra ord kan 
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olika målgrupper samsas inom samma folksonomi och vokabulär, organisera dokument 
utifrån deras respektive språk, utan att negativt påverka varandras behov.

Ett annat påtagligt problem som uppfattas gäller det brus, eller oanvändbar information, 
som kan uppstå. Peterson talar om oavsiktligt felaktigt (felstavningar exempelvis), 
irrelevant (taggar vars innebörd är okänd för andra än dess upphovsperson) och oprecis 
(en otydlig beskrivning av ett dokuments innehåll) information. Mathes (s. 8) framhäver 
också problemet med det brus som uppstår och som kan överskugga det indexerade 
materialet då en mängd användares skilda vokabulär och termer blandas.

En möjlighet som flera texter tar upp, bland annat Mathes (s. 7), är att, utöver det voka-
bulär som växer fram organiskt, ur en folksonomi som har byggts upp analysera och 
använda användarnas taggar för att utveckla ett kontrollerat vokabulär som verkligen 
talar användarnas språk. Med andra ord möjligheten att använda en folksonomi som 
utgångspunkt för att skapa professionellt utformade kontrollerade vokabulär. Mathes 
varnar dock för att folksonomianvändarnas språk kan skilja sig från andra människor 
som inte är en del av processen. Han påpekar att termer som utgör en folksonomi kan 
vara allt för aktuella eller nya, eller helt enkelt kan skilja sig för mycket från andra 
människors språk för att vara användbara. Spiteri (s. 80) och Guy och Tonkin framhåller 
också möjligheten i att utgå från folksonomier och använda termer som kandidattermer 
för att skapa mer innehållsrika och aktuella, men också för att förbättra befintliga, 
kontrollerade vokabulär.

5.3.2 Specificitet och uttömmandegrad 

Kroski är av uppfattningen att folksonomi innebär problem med vilken specificitetsnivå 
som dokument skall beskrivas på. I och med att användare har olika uppfattningar om 
vilken nivå ett dokument skall taggas på medför bristen på vokabulärkontroll att alla 
typer av termer som kan associeras till dokumentet kan inkluderas, utan att hänsyn 
behöver tas till om en term är på en grundläggande eller på en mer övergripande 
alternativt specifik nivå.

Golder och Huberman (s. 200) utvecklar resonemanget och anser att uppfattningen om 
vad som är den grundläggande nivån är ett individuellt problem och att användare 
tenderar att välja en term som är närmast relaterad till vårt samspel med ämnet i fråga, 
till exempel beträffande valet mellan taggarna djur, katt eller siames. De menar dess-
utom att expertis och ämneskunskap spelar in vid ett sådant val. Ämnesexperter tenderar 
att vara mer specifika än lekmän när det gäller att beskriva något. Konsekvensen är att 
en folksonomi potentiellt kan omfatta en stor mängd taggar av olika specificitet rörande 
ett och samma dokuments ämne. Ur den aspekten är det intressant att Golder och 
Huberman (s. 201) observerar att användare lär sig av varandra när de taggar, vilket till 
viss del kan eliminera specificitetsproblemen. Jämfört med frågan om specificitet inom 
ämnesordsindexering (se avsnitt 4.2.2) innebär folksonomi en extra dimension med 
tanke på mängden användare som taggar och söker, alla med olika uppfattningar om 
vilken nivå som är mest lämplig.

Som Guy och Tonkin med flera påpekar är användare fria att tilldela dokument 
obegränsat antal taggar. Även om uttömmandegrad inte är något som diskuteras explicit, 
ser vi således en klar potential till att en hög uttömmandegrad med lätthet kan 
åstadkommas.
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5.3.3 Prekoordinering och postkoordinering

Taggning inom folksonomi är av postkoordinerad karaktär. Taggar utgörs huvudsakligen 
av enstaka ord, och de taggar som tilldelas ett dokument saknar inbördes relation och 
ordning. Oavsett hur många begrepp som beskrivs, hur de är relaterade till varandra och 
hur de översätts till termer blir resultatet av en användares taggning en ostrukturerad 
mängd taggar.

Vid tilldelning av taggar separeras dessa med mellanslag vilket innebär att en tagg inte 
kan innehålla detta tecken. Guy och Tonkin pekar på denna begränsning som resulterar i 
många sammansatta och potentiellt oanvändbara taggar då användare tar till olika sätt 
för att hantera detta. Ett exempel är taggen halloffame med flera ord sammanfogade till 
en tagg. Andra lösningar de observerar är placering av symboler eller skiljetecken 
mellan ord, till exempel hall-of-fame. Guy och Tonkin skriver att detta fenomen är ofta 
förekommande och uppmärksammat, vilket vi finner naturligt med tanke på hur vanligt 
det är att beskriva dokument med sammansatta fraser.

Både Crawford (s. 2), Gordon-Murnane och Spiteri (s. 80) håller med om att begräns-
ningen av taggar till enstaka ord är ett potentiellt problem. Många koncept och ämnen 
går inte att översätta till enstaka ord och de menar att det vore bättre om termer 
bestående av flera ord hade varit tillåtna. En konsekvens är att fraser ofta separeras 
vilket leder till att fler taggar associeras med varje dokument. Detta kan innebära att ett 
stort antal icke-relevanta dokument återvinns då många taggar på egen hand associerar 
till långt fler dokument än de som är relevanta för sökningen.

En relaterad aspekt till begränsning av taggar till ett ord är det som Rowley och Farrow 
benämner semantiskt tomma termer (se avsnitt 4.2.3), vilket innebär sammansatta 
termer som utgörs av ord vilka på egen hand saknar relevant mening givet det 
ursprungliga konceptet. Används samma exempel som ovan blir begreppet hall of fame 
uttryckt med tre separata taggar hall, of respektive fame, tre taggar som på egen hand 
inte beskriver dokumentet som användaren hade tänkt sig utan förlorar sin semantiska 
innebörd.

Guy och Tonkin ger förslag på lösningar problemet med enords-taggar och förlust av 
semantisk innebörd och talar om att introducera någon form av struktur i taggning. 
Underförstått diskuterar de att möjliggöra prekoordinering inom folksonomi och att 
försöka uppnå de fördelar ett prekoordinerat system besitter (se avsnitt 4.2.3). De 
nackdelar som prekoordinering innebär rimmar dock illa med enkelheten och friheten 
inom folksonomi vilket gör att vi ser detta som en tveksam utveckling. Trots den grund-
läggande tanken att folksonomi och termtilldelning skall vara så enkelt som möjligt 
verkar användare ha behov av att uttrycka sig på ett mer komplext vis.

5.3.4 Konsistens

Problemet med inkonsistens inom ramen för ämnesordsindexering får anses vara 
centralt när det gäller folksonomi. Mathes (s. 5) nämner ett par aspekter som vi menar 
pekar på risken för låg interindexeringskonsistens såväl som intraindexeringskonsistens. 
Att olika användare tilldelar termer på olika sätt, att det inte finns explicita regler eller 
riktlinjer för termkonstruktion, och att det inte existerar några scope notes eller liknande 
hjälpmedel. Golder och Huberman (s. 200) framhåller termkonstruktionen som den 
stora källan till inkonsistens. De menar att problemen med polysemi, synonymi och 
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variationen i basnivå eller specificitet kan leda till inkonsistens. De påpekar dessutom 
problemet att användare inte håller sig konsistenta gentemot varandra inom en 
folksonomi. Golder och Huberman (s. 200) sammanfattar situationen på ett sätt som 
motsvarar flertalet av texternas uppfattning. De menar att man antingen måste komma 
överens om konventioner eller helt enkelt acceptera en mer komplex situation med de 
konsekvenser som låg konsistens medför.

Golder och Huberman (s. 203) diskuterar även en intressant aspekt som kan relateras till 
intraindexeringskonsistens utifrån deras empiriska studier. De menar att det finns fog 
för att påstå att en användares bruk av taggar förändras i takt med att hon läser och 
organiserar fler och fler dokument inom ett ämnesområde. En term som användaren 
använt vid en tidigare tidpunkt kanske anses inte passa lika bra efter ett tag av olika 
skäl. Vad som kan inträffa är att användaren medvetet byter och börjar använda en 
synonym term för att tagga nyfunna dokument som behandlar samma ämne som 
tidigare tilldelades en annan term. Om inte användaren går tillbaka och uppdaterar sin 
tidigare organisation (förutsatt att det specifika systemet tillåter detta) leder detta till 
inkonsistens. En möjlighet att motverka detta är att tilldela den ”nya” termen och 
samtidigt bibehålla den gamla, med konsekvensen att två synonyma termer används för 
att beskriva ett och samma dokument, vilket kan upplevas som negativt.

Såväl Guy och Tonkin som Mathes (s. 11) skriver om de mönster som olika studier har 
observerat gällande interindexeringskonsistens: Att det fåtal mest använda taggarna som 
tilldelats ett dokument inom en folksonomi tenderar att ha nyttjats av ett stort antal 
användare; att ett stort antal taggar har nyttjats av ett mindre antal användare; samt att 
ett väldigt stort antal taggar enbart har nyttjats av en handfull användare. Guy och 
Tonkin kommenterar att det behövs mer forskning kring hur fördelningen och 
konsistensen av taggar bland användare ser ut. Frågan är således hur relationen mellan 
konsistens och storleken på en folksonomi ser ut. Innebär fler användare och dokument 
större eller mindre konsensus kring termer? Bortsett från extremfallen med de minst 
använda taggarna visar Guy och Tonkins undersökning på att konsistensen möjligen inte 
behöver bli speciellt låg. Ju fler användare desto större konsistens, verkar förhållandet 
snarare vara.

Om och hur indexeringskonsistens, eller bristen på detsamma, påverkar indexets 
kvalitet, och i förlängningen en folksonomis användbarhet, råder det olika åsikter om, 
precis som inom ämnesordsindexering (se avsnitt 4.2.4). Ett illustrativt exempel ger 
Dye (s. 42) som kommenterar att aspekter som vissa uppfattar som en styrka med 
folksonomi av andra uppfattas som en svaghet då de ses ur ett annat perspektiv. Detta 
gäller till exempel den stora mängden olika taggar som tilldelas ett dokument som kan 
ses leda till låg konsistens. Förespråkarna av folksonomi tenderar dock att uppfatta detta 
som positivt då det på ett korrekt sätt speglar den mängd olika uppfattningar som finns 
om dokumentet ifråga.

5.3.5 Termkonstruktion

Konstruktion av termer är en central del av ämnesordsindexering, och det finns ett antal 
spörsmål att ta itu med vid utformning av lämpliga indextermer. Även inom folksonomi 
är det ett centralt element, men till skillnad från ett område som ämnesordsindexering 
(se avsnitt 4.2.5) saknas riktlinjer och principer saknas regelverk för hur det skall gå till.
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Flera av texterna belyser frånvaron av riktlinjer för taggkonstruktion. Exempelvis pekar 
både Mathes (s. 5-6) och Quintarelli på frånvaron av synonymkontroll, med konse-
kvensen att olika taggar används för att beskriva samma koncept. Ett relaterat problem 
är bristen på homonymkontroll vilken kan leda till tvetydiga associationer. Mathes 
påpekar att förkortningar och ord som är homonyma används om vartannat och kan 
förväxlas i ett system som inte gör skillnad på versaler och gemener, vilket majoriteten 
av folksonomier inte gör.

Både Mathes (s. 5) och Guy och Tonkin diskuterar problemet med att plural- och 
singularformer av ord blandas. De sistnämnda uppmärksammar även mängden fel-
stavade taggar. Att majoriteten folksonomisystem dessutom primärt är utformade för 
taggar bestående av enstaka ord påverkar taggkonstruktionen. Konsekvenser är, som vi 
konstaterar i avsnitt 5.3.3, att användare skriver samman flera ord i en rak följd, samt att 
icke-alfanumeriska tecken som punkter, streck och understreck inkluderas i taggar.

Guy och Tonkin bygger sin text på tesen att den fria termkonstruktionen är en svaghet. 
Att styra upp den och förbättra kvaliteten på termerna skulle öka kvaliteten på åter-
vinningen, vilket skulle kunna leda till att det uppfattade värdet av folksonomi höjs. Vi 
kan tydligt se en önskan om att det borde finnas någon form av regler och en viss 
kontroll över hur termer skapas. Även om riktlinjerna så som Guy och Tonkin 
presenterar dem inte skulle vara så hårt dragna som inom ämnesordsindexering 
uttrycker deras artikel en önskan om en mer kontrollerad ansats.

Majoriteten av texterna, bland annat de av Guy och Tonkin, Mathes samt Gordon-
Murnane, presenterar olika brister i termkonstruktion som har observerats genom 
studier av taggning. Dessa brister eller felaktigheter kan ses som ett resultat av 
frånvaron av riktlinjer, systemens begränsningar samt den stora mängden användare, 
och kan sammanfattas enligt följande:

• Synonymer och homonymer. Synonyma termer används för att beskriva samma 
dokument och förekommer både inom en enskild användares och inom flera 
användares sammanlagda mängd tilldelade taggar för ett specifikt dokument.

• Den grammatiska formen varierar kraftigt bland taggar. Olika ordklasser och olika 
slags böjningsformer är vanliga. Taggar som utgörs av substantiv förekommer både 
i singular- och i pluralform.

• Rena felstavningar av ord förekommer.

• Versaler och gemener blandas, framför allt vad gäller begynnelsebokstaven i ord.

• Förkortningar, i synnerhet akronymer, samexisterar med deras motsvarande 
utskrivna ord och fraser. Tillsammans med det varierande bruket av versaler och 
gemener kan detta bli problematiskt. Till exempel kan en akronym som skrivs med 
gemener uppfattas som ett annat ord (med andra ord två homonymer).

• Taggar som innehåller icke-alfanumeriska tecken som punkt, streck och under-
streck. Detta kan förklaras med vissa systems begränsning med avseende på att 
termer separeras med mellanslag och att endast de bestående av enstaka ord tillåts.

• Varierande sätt att konstruera fraser eller sammanskrivningar av ord. Sammans-
krivna taggar bestående av ord som separeras med siffror, streck eller utan tecken 
alls förekommer, vilket med all säkerhet också beror på systemens begränsning 
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avseende termer bestående av enstaka ord. Exempel på denna företeelse är 
halloffame och hall-of-fame som två varianter på frasen Hall of Fame.

• Språkrelaterade problem förekommer om ett system har användare av fler än ett 
modersmål. Sammansmältning av mer än ett språk i samma tagg och ord som har 
olika innebörd i olika språk är två exempel.

• Ord som inte återfinns i något mänskligt språk, till exempel rena nonsensord eller 
ord som saknar innebörd för andra än användaren som tilldelat den.

De potentiella problem som kan uppstå är uppenbarligen något som ett kontrollerat 
vokabulär motverkar. Det är intressant att många av de felaktigheter dessa styr upp med 
hjälp av riktlinjer för termkonstruktion (se avsnitt 4.2.5) är just de som till synes åter-
finns inom folksonomi. Andra felaktigheter är om inte unika så något som kanske inte 
förväntas finnas om paralleller gör med ämnesordsindexering.

5.3.6 Struktur och relationer i kontrollerade vokabulär

Vi konstaterar ovan att folksonomi inte bygger på användandet av ett kontrollerat 
vokabulär. Med perspektivet att folksonomi ändock innebär att en form av vokabulär 
skapas behandlas i detta avsnitt folksonomi utifrån de spörsmål som presenteras i 
avsnitt 4.2.6 med avseende på kontrollerade vokabulär och deras struktur.

Något som både förespråkare och belackare av folksonomi lyfter fram som karaktär-
istiskt är dess struktur, eller brist på densamma. Det skiljer sig från såväl tesaurer som 
enumerativa, hierarkiska och facetterade klassifikationssystem (se avsnitt 4.2.6).

Golder och Huberman (s. 199) menar att till skillnad från hierarkiska, exklusiva system 
är folksonomi icke-hierarkiskt och inklusivt. Det senare kan innebära en fördel då 
begränsningar saknas över vilka ämnen som kan organiseras, var i systemet de måste 
höra hemma och vilka relationer de har till andra ämnen. Vidare beskriver Mathes (s. 4) 
folksonomi som bestående av termer i en platt namnrymd utan någon hierarkisk ordning 
eller andra slags relationer. Spiteri (s. 77) jämför folksonomi med tesaurer och påpekar 
att de sistnämndas relationer mellan termer, som bredare, smalare, respektive relaterade 
termer, saknas. Golder och Huberman (s. 199) påpekar hur bristen på relationer 
påverkar återvinning. Eftersom det i en folksonomi exempelvis saknas en relation 
mellan taggen hundar och, den semantiskt underordnade, taggen pudlar krävs det att 
båda dessa ingångar nyttjas för att finna samtliga dokument som behandlar pudlar. Ett 
annat problem är de tre taggarna gepard, afrika och katter exempel på. En gepard är en 
afrikansk katt, men taggen gepard har ingen relation till vare sig Afrika eller katter. 
Taggarna afrika och katter i kombination fungerar således inte som ingångar till 
dokument som handlar om geparder. Poängen är att enbart de specifika taggar som har 
tilldelats ett dokument fungerar som ingångar.

Utöver påverkan på återvinning innebär också frånvaron av en hierarkisk struktur att 
folksonomi inte kan fylla de funktioner som Soergel tar upp (se avsnitt 4.2.6), vilket vi 
uppfattar som en klar nackdel. Det innebär dock samtidigt att vissa aktiviteter under-
lättas. Utan struktur och kontrollerad vokabulär saknas den process, och den 
problematik som uppstår, då relationer som uppfattas mellan ämnen eller koncept över-
sätts och ett kontrollerat vokabulär formas (se avsnitt 4.2.6). Bristen på relationer 
innebär att användare enbart behöver utforma taggar som representerar ämnen (och 
andra egenskaper) och inte översätta några semantiska relationer från idéplanet. Således 
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saknas analytiska relationer mellan taggar, relationer som i ett kontrollerat vokabulär 
kan inkluderas med hierarkier eller facetter. Inte heller syntetiska relationer, som 
användare kan skapa vid behov, är möjliga att uttrycka. De relationer mellan taggar som 
existerar gör det i användarnas mentala föreställningar samt genom de dokument som 
ingår i folksonomin.

Quintarelli anser att även om relationer inte uttrycks explicit, uppstår eller framträder 
dessa genom att användare tillsätter taggar till systemen och ett vokabulär byggs upp, 
vilket i sig skapar struktur och relationer mellan såväl taggar som dokument. Utifrån 
kaos skapas relationer där dokument och taggar förs samman. Han menar att hierarkiska 
system är för restriktiva och begränsar användare, och att det i folksonomi finns sätt att 
göra nya kopplingar mellan termer och ämnen som saknas i dessa Ett sätt att försöka 
skapa ordning är det som Mathes (s. 6) och Hammond et al. uppmärksammar, att 
användare i vissa fall vill uttrycka en hierarki, och även andra relationer, inom en och 
samma tagg. Dessa relationer blir enligt dem ofta endast användbara för den 
ursprunglige taggaren.

Hammond et al. och andra lägger vikt vid att folksonomi har en ”nedifrån-upp-ansats” 
jämfört med en traditionell ”uppifrån-ned-ansats”. Quintarelli utvecklar resonemanget 
och påpekar att klassifikationssystem vars konstruktion föregår katalogisering bygger på 
uppskattningar och gissningar om användarnas behov och konceptuella uppfattningar. I 
kontrast byggs en folksonomi upp i takt med att dokument taggas. Denna skillnad är en 
anledning till att klassifikationssystem och folksonomi har olika användningsområden. 

Vidare poängterar Hammond et al. och Kroski att folksonomier är analoga, att doku-
ment kan höra samman med en mängd olika koncept, till skillnad från klassifikation. 
Denna uppfattning får dock kritik av Crawford (s. 1) som kommenterar denna, enligt 
honom, felaktiga men vanliga uppfattning. Han påpekar att det är ett resonemang som 
bygger på felaktiga antaganden, att det inte finns något inom klassifikationsteori som 
kräver att ett dokument måste betraktas ur ett enskilt perspektiv, att det endast kan till-
höra en klass eller tilldelas ett ämnesord. Crawford påpekar att även om en fysisk bok 
kräver ett distinkt hyllsignum för att den per definition endast kan placeras på en fysisk 
hylla, har ämnesrepresentation har aldrig byggt på antagandet att en bok endast kan 
behandla ett och endast ett ämne. Exempelvis har, som vi nämner i avsnitt 4.2.6, 
klassifikationssystem sedan länge använt sig av dubbelklassificering för att placera 
dokument inom mer än ett ämnesområde.

Som vi nämner i avsnitt 4.2.6 är facetterad klassifikation ett beprövat sätt att angripa 
problemet med dokument som behandlar mer än ett ämne och komplexa ämnen. Kroski 
påpekar att folksonomi kan ses som en facetterad ansats i det avseendet att en användare 
fritt kan kombinera taggar för att beskriva sammansatta ämnen. Vi kan dock se att det 
till skillnad från facetterade klassifikationssystem inte krävs någon speciell kännedom 
om hur utformning av korrekta ämnessynteser skall ske, användare väljer helt enkelt de 
taggar som tillsammans beskriver ämnet.

Hammond et al. diskuterar folksonomi i relation till enumerativ klassifikation. De 
påpekar att ett klassifikationssystem behöver vara förutsägbart, både vad gäller 
strukturen och ordningen på termer och vilka termer som återfinns. I kontrast till detta 
menar de att en folksonomi kräver av sina användare att de aktivt utforskar och 
använder det ostrukturerade och oförutsägbara vokabulär som skapats för att de skall 
finna relevant information. Av motsatt åsikt är Kroski som menar att införande av 
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struktur och hierarki i folksonomi – även om det skulle vara värdefull funktionalitet – 
skulle innebära sämre användbarhet. Med Soergels tankar att hierarkier skall spegla den 
kunskapsmassa som skall organiseras (se avsnitt 4.2.6) i åtanke kan vi se att försök att 
förbättra folksonomier och göra dem mer strukturerade kan få negativa konsekvenser, 
likt den tvångsanpassning Soergel nämner, för dess användare. Dock frågar vi oss om 
inte en polyhierarkisk, och mindre rigid, struktur skulle kunna fungera för att bringa viss 
ordning inom en folksonomi utan att användbarheten skulle påverkas negativt.

För att sammanfatta. Folksonomi innebär trots sin brist på struktur ett slags vokabulär. 
Dock inte ett kontrollerat som konstrueras på förhand för att fungera normativt, utan ett 
som växer fram i takt med att användarmassan och dokumentsamlingen expanderar, och 
som aldrig upphör att utvecklas. Med tanke på att det inte existerar något vokabulär från 
början finns det inte några analytiska relationer mellan ämnen inbyggda i systemet. Där-
till är det inte heller möjligt att uttrycka några syntetiska relationer vid taggningstill-
fället. De enda relationer mellan ämnen som kan sägas existera är via dokument som är 
taggade med samma tagg, samt de relationer som användarna gör mentalt. Det sist-
nämnda är återigen ett uttryck för det individorienterade och subjektiva, en användare 
tolkar inte enbart dokument och ämnen på eget vis, utan konstruerar dessutom på egen 
hand relationer mellan ämnen.

5.3.7 Tidsbundenhet

När det gäller tidsbundenhet skiljer sig folksonomi på flera punkter mot kontrollerade 
vokabulär (se avsnitt 4.2.7). Både Kroski, Gordon-Murnane och Hammond et al. 
diskuterar tidsaspekten och pekar på att jämfört med dessa ger folksonomier snabb 
respons på förändring och utveckling av språk och terminologi. De är flexibla med 
tanke på att nya ord lätt kan införlivas och bli en del av vokabuläret. Att det tar en viss 
tid att uppmärksamma användarna – såväl de som organiserar information som 
informationssökarna – av traditionella system om förändringar i systemet, är inte ett 
problem inom folksonomi då det är användarna själva som skapar vokabuläret genom 
att tagga.

Vidare påpekar Mathes (s. 10) att befintliga ord som får en ny innebörd i verkligheten 
snabbt kan införlivas i en folksonomi och användas. På ett liknande sätt kan även en 
terms innebörd definieras. Golder och Huberman (s. 207) tar upp ett exempel med 
termen ajax, som genom dess spridande i del.icio.us kom att definiera själva konceptet 
ordet står för. Det vill säga, konceptet saknade ett namn – eller hade flera namn – men 
folksonomin bestämde vilket som var det korrekta, inte det verkliga bruket. Mathes (s. 
4) påpekar en annan aspekt i relation till detta. 

Vokabuläret inom folksonomi formas starkt efter målgruppens språk och perspektiv och 
förändringar inom dessa. Något som vi dock anser kan vara negativt är att ord kan 
införlivas utan eftertanke. Nya ord som används som taggar kan mycket väl visa sig 
vara modeord som snabbt förlorar sin relevans.

Med tanke på att användarna själva ser till att hålla en folksonomi uppdaterad anses 
kostnaderna vara låga. Quintarelli, Kroski, Spiteri (s.79) påpekar detta och konstaterar 
att folksonomi inte medför de höga kostnader det innebär att underhålla en tesaurus eller 
ett klassifikationssystem, med professionella yrkesmän som arbetar med att lägga till 
termer och hålla systemet aktuellt. Av motsatt åsikt, och med ett annat perspektiv på, är 
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Crawford (s. 3). Han menar att kostnaden möjligen minskar sett till organisation, men 
att den på motsvarande sätt kan öka för informationssökaren. Det skulle alltså inte röra 
sig om några besparingar totalt sett, utan endast en annan fördelning av kostnaderna. 
Folksonomi innebär de facto en liten kostnad, åtminstone i tid, för var och en av 
användarna, och sammantaget kanske den gemensamma resursåtgången är större än för 
traditionella system. Det beror till viss del också på fördelningen mellan antal personer 
som taggar och antalet personer som endast söker. Det går således att ifrågasätta vad de 
verkliga kostnaderna är för att konstruera och uppehålla en folksonomi.

5.4 Återvinning
Avsnitt 4.3 behandlar återvinning inom kunskapsorganisation. I detta avsnitt redogör vi 
för ett antal återvinningsaspekter i relation till folksonomi.

5.4.1 Relevans

Problemet med relevans kan, som diskuteras i avsnitt 4.3.1, relateras till synen på 
begreppet som relationen mellan dokument och informationsbehov, och huruvida ett 
informationsbehov nödvändigtvis är individuellt betingat.

Mathes (s. 9) framhåller att individens enskilda informationsbehov tydligt speglas och 
hanteras med folksonomi, trots tyngdpunkten på de kollektiva och gemensamma 
aspekterna. Han menar att användare utvecklar sitt eget schema eller system för 
organisation, och menar att taggen toread är ett tydligt exempel på detta. Denna tagg – 
märk väl, inte ett exempel på en ämnesrelaterad term (se avsnitt 5.5.2 för vidare 
resonemang kring icke ämnesrelaterade termer) – indikerar att en enskild användare 
planerar att läsa dokumentet ifråga. Det rör sig om en beskrivning som till synes är 
synnerligen relevant för den person som har använt den, och precis lika irrelevant för 
någon annan.

Kroski kommenterar förhållandet mellan vad som är relevant för individen kontra det 
kollektiva. Hon påpekar att den typ av taggar som kan förefalla högst subjektiva trots 
allt kan komma till användning av andra användare, till exempel om dessa kan tänkas 
vara intresserade av vad som står på någons ”att läsa”-lista. Vad som är relevant för en 
specifik användare kan alltså vara minst lika relevant för en annan, givet att de delar 
någon förutsättning, förförståelse eller informationsbehov. Vi tolkar det som att 
utmaningen för en användare inom en folksonomi kan sägas vara att finna en likasinnad 
eller någon vars omdöme och taggning är att lita på, någon som uppfattas som en 
auktoritet, för att svagheten med en strikt individrelaterad relevans skall kunna vändas 
till en användbar aspekt. Kroski talar också om en annan aspekt av relevans i perspektiv 
av hur informationsbehov kan vara tidsberoende, och syftar på temporära taggar som 
kan vara relevanta under en begränsad tidsperiod, som tidigare nämnda to_read och 
to_watch till exempel.

I avsnitt 5.5.2 behandlar vi olika kategorier av taggar, utöver ämnesrelaterade. Sett till 
dessa kategorier blir det uppenbart att viss typ av organisation är mer användbar för 
individen jämfört med kollektivet. Detta rör sig alltså om andra aspekter utöver den 
subjektiva ämnesuppfattningen som behandlas i avsnitt 4.1.2 som givetvis påverkar 
återvinning av relevanta dokument. Dokument som är taggade med taggar som 
reflekterar en användares subjektiva bedömning av kvalitet eller karaktär hos ett 
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dokument, exempelvis taggen funny, kan knappast sägas vara relevanta för en sökare, 
såvida inte denne delar taggarens syn på humor. Enligt Golder och Hubermans (s. 203-
204) indelning framgår det tydligt att vissa kategorier av taggar är relativa till, eller 
enbart relevanta för, den enskilde taggaren, medan andra kategorier bär på information 
som inte är relativ till den enskilde användaren utan bör kunna uppfattas som användbar 
för andra, och således fungera som ingångar till relevanta dokument. Hammond et al. 
diskuterar också kring relevans och understryker att taggar i folksonomi kan fungera 
som relevanta ingångar till relevanta dokument för många olika användare trots den 
extremt individuella relationen mellan ett dokuments relevans och ett informations-
behov.

Att en persons relevansbedömning kan anses vara beroende av teoretiska antaganden 
och förförståelse diskuteras i avsnitt 4.1.1. Hammond et al. resonerar på liknande vis i 
relation till folksonomi och menar att en användare som kan finna andra användare med 
samma teoretiska bakgrund eller tillhörande samma ämnesdisciplin kan utnyttja dessas 
taggar. Golder och Huberman (s. 207) visar på samma syn och menar att information 
taggad av andra är användbar för en användare om denne tolkar innehållet i dokument 
på motsvarande sätt som den ursprunglige taggaren.

Peterson, som överlag är kritisk till folksonomi som ansats, menar att det inte lämpar sig 
för vetenskapligt bruk, till exempel för organisation av artiklar och avhandlingar. Hon 
baserar sin kritik på det faktum att en individ är fri att organisera dokument enligt 
hennes högst subjektiva relevansbedömningar. Peterson menar att traditionella 
klassifikationssystem alltid kommer att ge bättre resultat och leda informationssökare 
till mer relevanta dokument. Förespråkare för folksonomi tenderar enligt Peterson att 
uppfatta det som en styrka att taggars innebörd är relativa deras respektive användare 
och att de enbart representerar olika perspektiv av ett dokuments ämnesinnehåll. 
Peterson menar dock att i och med att en folksonomi tillåter motsatta uppfattningar om 
dokument – både ”sanna” och ”falska” ämnesbeskrivningar – innebär en inkonsistens 
som är ett tecken på en icke-fungerande metod. Vi tolkar det som att hon anser att 
eftersom det inte finns något sätt för en sökare att bedöma relevansen får denne 
svårigheter och hamnar i en position där hon inte kan lita på systemet för att finna 
relevanta dokument. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att relevans är en synnerligen central aspekt av 
folksonomi och att begrepp som pertinens och användbarhet på ett extremt vis här kan 
relateras till en individs unika informationsbehov. Utmaningen kan uppfattas i att 
försöka skapa en folksonomi som informationssökare kan nyttja för att finna relevanta 
dokument trots den inneboende fokuseringen på individens organisation.

5.4.2 Rankning

Rankning av återvunna dokument är något som diskuteras ytterst lite i texterna. Vad 
detta beror på kan vi enbart spekulera i. En naturlig förklaring är att folksonomi 
fungerar som en referensdatabas och att det saknas möjlighet att relevansranka doku-
ment utifrån dess innehåll. Att utgå från den information som kan tillfogas en post i 
form av titel och fritextbeskrivning anses troligen inte vara relevant. Möjligen är också 
folksonomi så pass nytt som fenomen att behovet av relevansrankning ännu inte har 
uppstått.
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Mathes (s. 3) skriver att ett system som del.icio.us automatiskt genererar en kronologisk 
ordning av poster, men att denna inte baseras på dokumentens publiceringsdatum utan 
på när de registrerades i systemet. Golder och Huberman (s. 201) påpekar att del.icio.us 
har en funktion som visar vilka dokument inom hela folksonomin som är de mest 
populära för tillfället. Denna form av popularitetsrankning, som bygger på hur många 
som har taggat ett visst dokument, är vanlig vid presentation av sökresultat.

Att på detta sätt visa de mest populära dokumenten kan vi se som en form av relevans-
rankning, med relevans som mått baserat på popularitet. Om denna popularitetsrankning 
skulle kunna tillämpas på de dokument som återvinns givet en specifik tagg skulle de 
mest relevanta dokumenten inom ett ämne kunna presenteras för sökaren. Som vi 
nämner i avsnitt 4.3.2 lägger söktjänster på webben sin betoning av relevans vid yttre 
faktorer som hur många ingående länkar en webbsida har och vilken rankning de sidor 
som dessa ingående länkar finns på har. Utifrån det perspektivet kan vi göra en jäm-
förelse mellan denna rankning och popularitetsrankning inom folksonomi. I brist på 
möjligheten att tillämpa traditionell relevansrankning skulle det, trots att samma 
problem som den rankning som webbsöktjänster medför (se avsnitt 4.3.2) kan uppstå, 
kunna vara ett sätt att införa rankning av dokument. Att det inte går att relevansranka 
återvunna dokument får vi annars se som en stor nackdel med återvinning inom 
folksonomi.

5.4.3 Precision och recall

Som utvärderingsmått är såväl precision som recall baserade på relevans, ett begrepp 
som, vilket vi diskuterar i avsnitt 4.3.1 och 5.4.1, är problematiskt med avseende på det 
individfokus som existerar inom folksonomi. Om precision och recall inom ett IR-system 
bygger på systemets relevansbedömningar finns det inom folksonomi enbart 
användarnas uppfattningar och relevansbedömningar att förhålla sig till. Måttens 
giltighet kan således ifrågasättas i detta sammanhang.

Kroski konstaterar att återvinning inom folksonomi lider av låg precision. En 
folksonomi är främst lämplig att använda för utforskning inom ett ämnesområde men 
inte för sökning efter specifik information. Det saknar precisionen med ett hierarkiskt 
klassifikationssystem där samtliga dokument som hör till en specifik klass kan förväntas 
behandla dess motsvarande ämne.

På motsvarande sätt kan vi se låg precision inom folksonomi som en följd av den post-
koordinerade ansatsen där de taggar som tilldelas ett dokument saknar inbördes ordning, 
relationer till varandra och således inte uttrycker något sammanhang. Att koncept som 
uttrycks med mer än ett ord delas upp i flera taggar (se avsnitt 5.3.3) inverkar också 
negativt på precisionen. Att endast ett eller ett fåtal av samtliga taggar som tilldelats ett 
dokument matchar informationsbehovet kan resultera i felaktiga associationer. Den 
potentiellt höga uttömmandegraden, friheten att beskriva dokument med konsekvensen 
att även ämnen som utgör en väldigt liten del av innehållet kan representeras med en 
tagg, är också något vi tänker oss påverkar graden av precision negativt.

Vad gäller recall konstaterar Golder och Huberman (s. 200) det välkända problemet med 
måttet då det är praktiskt taget omöjligt att känna till hur många relevanta dokument 
som totalt sett omfattas inom en folksonomi. De menar dock att risken för låg recall är 
stor med tanke på frånvaron av ett kontrollerat vokabulär och bristerna i termkonstruk-
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tion. Ett konkret exempel som mängden synonyma taggar som kan användas påverkar 
förmågan att återvinna samtliga relevanta dokument negativt.

Vidare uppmärksammar Golder och Huberman (s. 203) ett perspektiv på synonym-
hanteringen i relation till recall. I och med att användare har full frihet att uppdatera och 
modifiera de taggar som har tilldelats dokument kan andra användares återvinning 
påverkas. En tilldelad tagg kan av taggaren bytas ut till en synonym tagg med 
konsekvensen att sökningar på den ursprungliga taggen inte längre återvinner 
dokumentet. Således ytterligare exempel på den påföljd som den fria aspekten av 
folksonomi kan få.

Vi kan också konstatera att en låg recallnivå är en uppenbar konsekvens av den 
prekoordinerade formen av indexering och den låga konsistensen som är påtaglig med 
folksonomi (se avsnitt 5.3.3 respektive 5.3.4). 

Sammantaget menar vi att låg precision och låg recall är två potentiellt negativa faktorer 
att ha i åtanke vid en bedömning av folksonomi. Enkelheten i metoden och användarnas 
frihet att representera dokument ses som en förutsättning för att folksonomi skall 
fungera men, som Kroski påpekar, för att uppnå användbarhet och enkelhet får andra 
uppoffringar göras.

5.4.4 Återvinningsstrategier

I förhållande till sökning och browsing som två återvinningsstrategier (se avsnitt 4.3.4) 
är det den senare som är den dominerande inom folksonomi. Vissa texter talar om att 
söka efter information, men den form av sökning som vanligtvis är möjlig – att söka 
efter taggar, i titlar eller i fritextbeskrivningar är vad vi uppfattar inte det som främst 
diskuteras. Folksonomi är per definition inte något fulltextsystem och att söka i 
dokuments innehåll tillhör inte heller möjligheterna.

Quintarelli uttrycker den ståndpunkt som är den genomgående vanligaste. Folksonomi 
må passa bra för browsing men är inte lika väl lämpade för direkt sökning med specifika 
söktermer. Majoriteten av texterna som behandlar själva återvinningsaspekten fram-
håller just browsing som den primära strategin. Mathes (s. 6) menar att folksonomi, som 
trots att det inte rör sig om något kontrollerat vokabulär medger vissa egenskaper som 
dessa besitter – browsing och serendipity11. Att browsa i ett system och följa relaterade 
taggar, påpekar Mathes, är ett bra sätt att upptäcka oväntade saker inom ett ämnes-
område, i kontrast till att söka inom ett område med specifikt formulerade sökfrågor. 
Quintarelli instämmer i tankarna kring serendipity och möjligheten att upptäcka material 
som annars kunde ha undsluppit sökaren. Kroski påpekar att folksonomi passar 
användare som inte vet exakt vad de letar efter när de inleder sin sökning, och ser det 
som en metod för att upptäcka saker och där användaren ges möjligheten att följa 
alternativa vägar och resurser under sökprocessen. Gordon-Murnane gör jämförelser 
med traditionella klassifikationssystem som hon menar är bättre lämpade för att finna ett 
specifikt dokument eller svar på specifika frågor.

Med tanke på hur browsing som strategi vanligtvis beskrivs (se avsnitt 4.3.4) ligger dess 
egenskaper väl i linje med vad folksonomi innebär, som en användarmässigt mer 
naturlig och lättlärd strategi lämpad för på förhand relativt odefinierade ämnesområden. 

11 Att oväntat finna något relevant, till exempel meddelst browsing (Chu 2003, s. 88).
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Att browsing kräver mer tankeverksamhet och tidsåtgång men att det samtidigt kan leda 
till oväntade lyckträffar stämmer väl med hur återvinning i folksonomi uppfattas.

Precis som kombinationen av sökning och browsing betraktas som en fördel och en 
nödvändighet inom traditionella IR-system finns motsvarande tankar beträffande 
folksonomi, dock med ett något annorlunda perspektiv. Hammond et al. och Quintarelli 
påpekar möjligheten att på ett relativt enkelt sätt kombinera flera taggar vid browsing 
eller sökning. Vad vi kan förstå rör det sig om att på booleskt vis kombinera två eller 
flera taggar med en and-operator, i form av ett plus-tecken, som vissa system tillåter. 
Golder och Huberman (s. 199) menar dock att det teoretisk sätt borde gå att imple-
mentera sökmöjligheter som tillåter sökare att genomföra booleska or-sökningar och att 
på så sätt återvinna dokument som befinner sig i intersektionen av två taggar. De under-
stryker den svaghet som bristen på relationer mellan taggar medför, att sökning efter 
dokument inom ett ämne måste göras på flera ställen. De exemplifierar och menar att då 
det inte finns någon relation mellan taggarna hundar respektive pudlar krävs det att 
sökaren undersöker båda dessa för att finna dokument som behandlar ämnet pudlar. 
Detta är således ytterligare ett exempel på den potentiellt låga recall som folksonomi 
innebär. Att kunna utföra ”boolesk browsing” skulle kunna vara ett sätt att bättre hantera 
detta.

Diskussionen kring browsing illustrerar något vi finner intressant med folksonomi. Trots 
att det inte rör sig om ett kontrollerat vokabulär och att det inte finns några inbyggda 
relationer mellan taggar skapas på ett dynamiskt vis en struktur som resulterar i vissa 
återvinningsmöjligheter som ett kontrollerat vokabulär tillåter.

Hammond et al. diskuterar dessutom browsing i perspektiv av kombinationen av den 
individuella och den kollektiva organisationsrymden och påpekar att det i en folksonomi 
går att browsa inom andra användares delfolksonomi, eller personomi. Golder och 
Huberman (s. 201) framhåller angående detta möjligheten att browsa bland andra 
användare och deras taggar för att finna nya relaterade relevanta dokument och framför 
allt andra användare som har samma intresseområde. Att lokalisera andra användare är 
som vi tidigare har påpekat ett sätt att utnyttja en folksonomi för att finna relevanta 
dokument. Golder och Huberman (s. 201) talar även om möjligheten att fortlöpande 
hålla sig underrättad om den aktuella utvecklingen på området; att studera vad som är 
populärt vid ett specifikt tillfälle, vilka dokument som är aktuella eller vad andra 
användare nyligen har läst. Detta är något som kan göras antingen manuellt eller, som 
Hammond el al. påpekar, med automatisk bevakning.

En aspekt av folksonomi som kan relateras till browsing som har blivit relativt vanligt 
bland de system som finns på webben idag är det så kallade taggmolnet. Ett taggmoln 
kan beskrivas som en visualisering av en viktad lista över taggar där de mest frekventa 
taggarna avbildas på ett framträdande vis, exempelvis med ett större teckensnitt. 
Taggarna kan listas i alfabetisk ordning eller med de mest frekventa centralt placerade, 
vilket innebär att en sökare har flera alternativ att välja en tagg att utforska. Quintarelli 
framhåller taggmolnet som ett hjälpmedel vid återvinning, men understryker att det inte 
rör sig om något hierarkiskt system och att det inte heller visar några relationer mellan 
taggar. Han förklarar att det helt enkelt är till för att se vilka taggar som är de mest 
förekommande i systemet. På så vis underlättas sökning och kanske framför allt 
browsing, då man kan klicka på respektive tagg i molnet och få fram de dokument som 
är relaterade till den specifika taggen, och således leta sig fram i systemet efter relevanta 
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dokument. Dye (s. 41) kommenterar att taggmoln representerar den populistiska 
aspekten av det vokabulär som en folksonomi genererar. Dye lägger inte någon 
värdering i denna kommentar, men frågan är vad för konsekvens ett taggmoln kan få då 
de vanligaste taggarna framhävs och mer sällan förekommande termer inte exponeras. 
Dye (s. 42) påpekar också att en användare kan få en snabb överblick över de delämnen 
och relaterade ämnen som återfinns inom ett område, ytterligare en aspekt relaterad till 
folksonomis funktion som verktyg för att hålla sig à jour inom ett område.

Wu et al. (s. 113) ser i folksonomi ett nytt perspektiv på sökning efter relaterade doku-
ment, det vill säga att söka efter dokument som innehållsmässigt liknar ett redan åter-
vunnet dokument som bedöms vara relevant. I folksonomi finns det en potential i att 
utnyttja relationen som ett dokument har med dess tilldelade taggar samt med de 
användare som har taggat dokumentet. Wu et al. påtalar möjligheten att under browsing-
processen förlita sig på en specifik användare och följa dennes taggar för att finna fler 
relevanta dokument som liknar ett som ursprungligen påträffades. Vi menar att denna 
extra dimension, relationen mellan tagg och användare utöver relationen mellan tagg 
och dokument, är en intressant aspekt i kontrast till den möjlighet som finns i tradi-
tionella IR-system, att följa ett ämnesord som tilldelats ett dokument för att finna 
dokument som tilldelats samma ämnesord eller att söka vidare under samma signum i 
en katalog. Med andra ord ytterligare ett tecken på den centrala roll som individen 
spelar i folksonomi.

5.5 Nya element
Utöver egenskaper och uppfattningar som vi kan relatera till de element som utgör 
innehållet i kapitel 4 uppfattar vi ett antal nya element som saknar motsvarighet inom 
kunskapsorganisation. Då syftet med denna uppsats inkluderar att visa vilken relevans 
folksonomi kan ha för kunskapsorganisation menar vi att det är av betydelse att 
diskutera även nya perspektiv som kan påverka synen på hur kunskapsorganisation kan 
bedrivas.

5.5.1 Individuell och kollektiv organisation

Förhållandet mellan individens och kollektivets organisation som båda ryms inom 
folksonomi är en aspekt som tar sig uttryck i att användare använder taggar i olika syfte, 
men också i den mening att det skapas delfolksonomier inom den totala folksonomin.

Hammond et al. påpekar att användare taggar i ett individuellt syfte såväl som i ett 
kollektivt syfte. De menar att taggning kan göras av användare som taggar dokument 
strikt för egen återvinning, och också använder därtill anpassade termer, samt mer 
altruistiska ansatser där användare taggar dokument medvetna om att andra skall kunna 
återvinna dem. Golder och Huberman (s. 198) uppfattar samma företeelser och talar om 
vad de ser som en fundamental egenskap hos folksonomi, att det har både personliga 
och allmänna aspekter – en användare kan organisera information för sig själv och dess-
utom browsa bland dokument som andra har organiserat. Guy och Tonkin bekräftar 
denna uppfattning och hänvisar till forskning som visar att det finns taggar med 
personlig relevans och sådana med betydelse och mening för andra användare.
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Spiteri (s. 76) uppmärksammar konkreta tillämpningar som den individuella organisa-
tionen möjliggör. Ett exempel skulle enligt henne vara att applicera folksonomi på en 
bibliotekskatalog och att tillåta kataloganvändare att skapa egna delfolksonomier genom 
att tagga såväl dokument från katalogen som dokument från externa källor.

Guy och Tonkin ser i strävan att tjäna två syften på samma gång, den personliga 
respektive den gemensamma dokumentsamlingen, ett potentiellt problem med 
folksonomi. De ställer frågan om det verkligen är rimligt att tro att folksonomi kan 
fungera med tanke på detta. Dye (s. 42-43) påtalar vad vi kan se som ett annat poten-
tiellt problem i och med den personliga kontra den kollektiva organisationen. Hon upp-
märksammar risken med användare som enbart organiserar med tanke på sin personliga 
samling, och ställer frågan vad som sker om användare tröttnar på att ordna dokument 
för andras skull. Dye menar att idén med folksonomi faller platt om så vore fallet. Att 
folksonomi är extremt beroende av dess utövare kan vi tämligen säkert konstatera.

5.5.2 Icke ämnesrelaterade taggar

Charles Ami Cutters definition beträffande vilka syften en bibliotekskatalog skall fylla 
talar om för oss att upphov, titel och ämne tillhör de centrala aspekterna som skall 
bestämmas och dokumenteras för att ett dokument skall kunna återvinnas. Den tredje 
aspekten, ämne, hanteras med hjälp av till exempel ämnesordsindexering, och det ligger 
nära till hands att se folksonomi som enbart en ny form av detta. Men till skillnad från 
traditionella metoder används taggar för att beskriva även icke ämnesrelaterade 
egenskaper hos dokument.

Mathes (s. 4) är en av dem som noterar bruket av icke ämnesbeskrivande ord. Han 
konstaterar att de mest populära typerna av taggar är ämnesbeskrivande ord, men att 
andra taggar som bäst kan liknas vid genre eller medietyp, bland annat taggarna comics, 
fun och photography används. Dessutom observerar han helt andra typer av termer som 
saknar motsvarighet inom traditionell dokumentrepresentation – taggar som till exempel 
toread och wishlist som uppenbarligen används för personlig organisation och påmin-
nelse, respektive dokument beskrivande saker och ting som taggaren önskar äga.

Golder och Huberman (s. 203-204) redovisar sju kategorier av funktioner för taggar:

1. Identifiera vad ett dokument handlar om. Taggar används för att beskriva 
dokuments ämnesinnehåll, liksom termer inom ämnesordsindexering.

2. Identifiera vad för slags typ dokumentet är. Utöver ämne tilldelas taggar som talar 
om vad för typ av dokument det rör sig om. Exempel på detta kan vara taggar 
som article, book och blog.

3. Identifiera upphov eller ägande. Taggar som beskriver antingen ett dokuments 
upphovsperson eller den person som äger den webbplats där dokumentet återfinns 
är relativt vanliga. Med tanke på den allt mer ökande mängden av personer som 
publicerar material på webben kan denna funktion förstås.

4. Specificerande. Golder och Huberman ser denna typ av taggar som sådana som 
inte på egen hand beskriver dokumentet ifråga, utan som snarare fungerar som 
komplement för att mer ytterligare specificera andra taggar. Exempel på detta är 
numeriska taggar (50 och 1000 till exempel) som kan fungera som kvantitativa 
preciseringar av andra taggar.
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5. Identifiera kvalitet eller karaktär. Här rör det sig framför allt om taggar som säger 
något om taggarens värdering av dokumentet. Adjektiv som scary, funny, stupid 
och inspirational är exempel på taggar som fyller denna funktion.

6. Självreferens. Denna typ av taggar representerar taggarens relation till 
dokumentet och i synnerhet hur taggaren har använt eller har tänkt sig att använda 
dokumentet. Taggar som mystuff är vanliga för att identifiera egenpublicerat 
material. Mathes (s. 4) bland andra ger även prov på taggar som toread som 
indikerar dokument som taggaren planerar att läsa vid senare tillfälle.

7. Organisera för en arbetsuppgift. Vid sökning och insamling av dokument som 
skall användas i ett specifikt syfte eller för att utföra en uppgift kan dokument 
som påträffas organiseras med gemensamma taggar för att föra samman dessa. 
Som exempel på detta ges taggarna jobsearch och toread.

En intressant aspekt på taggning är det som Mathes (s. 4) benämner den dualistiska 
karaktären. Ord som används för att tagga kan betraktas som individuella men kan även 
utnyttjas av andra personer, likasinnade och sådana som delar intresse eller arbets-
uppgift. Taggar av kategori fem, sex och sju ovan är exempel på sådana som uttrycker 
denna dualistiska karaktär.

Om ämnesrepresentation, inom ämnet kunskapsorganisation, kompletteras av metoder 
för formell dokumentrepresentation, finner vi det naturligt att den taggning som äger 
rum inom folksonomi i viss utsträckning försöker kompensera för bristen på formella 
beskrivningar av de dokument som organiseras. Att med taggar inte enbart beskriva 
ämnesinnehåll utan även vad för slags typ av dokument det rör sig om eller dess upphov 
och titel är en följd av detta. Frånvaron av normer och föreskrifter, och framför allt 
syftet att skapa en individuell samling, medverkar givetvis också till de olika 
funktionerna som taggar fyller. 

5.6 Användningsområden
I de föregående avsnitten i detta kapitel beskriver vi folksonomi och dess egenskaper. 
Texterna vi studerar diskuterar dock inte enbart särskiljande drag utan rymmer även 
spekulationer om eventuella användningsområden. Vi anser det vara relevant att 
redogöra för de användningsområden det spekuleras kring då detta har direkt koppling 
till vårt syfte att bedöma folksonomis relevans för kunskapsorganisation. Generellt 
konstaterar vi att majoriteten av texterna ser en potential med folksonomi, samtidigt 
som de anser att en avvaktande inställning bör tas innan det till fullo går att uttala sig 
om fenomenets framtid.

Flera av texterna ger förslag på potentiella användningsområden för folksonomi. Vander 
Wal menar att folksonomi kan fungera som komplement till beprövade taxonomier och 
hierarkiska system. Genom att tillåta användare att tagga redan klassificerade dokument 
och på så sätt tillfoga deras personliga kontext, skapas individuella relationer till doku-
ment med förbättrade och framför allt alternativa möjligheter till återvinning, utöver de 
kontrollerade ingångarna. Gordon-Murnane (s. 6) har ett konkret biblioteksperspektiv 
och anser att folksonomi bör kunna kombineras med klassifikationssystem och ämnes-
ordslistor och på så sätt erbjuda biblioteksanvändare nya och förbättrade återvinnings-
möjligheter. West (s. 59) ser också ett potentiellt hjälpmedel för bibliotek, och menar att 
allt som kan hjälpa användare att finna information borde vara av intresse.
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Ett annat förslag på användningsområde ges av Wu et al. (s. 113), som talar om 
folksonomier och taggning som ett medel som kan utnyttjas för att skapa ontologier 
över dokumentsamlingar. De menar att det borde gå att utnyttja den informationsmängd 
som skapas inom en folksonomi i form av användare, taggar och dokument samt 
relationerna mellan dessa. Genom att analysera relationerna ser de en möjlighet att 
konstruera taxonomier över dokument som är baserade på en gemensam kunskap. Det 
genererar en struktur som även tar hänsyn till domänexperter inom folksonomin, det vill 
säga de som länkar till högkvalitativa dokument, och auktoriteter, de dokument som de 
högkvalitativa dokumenten i sin tur länkar till. Detta borde enligt författarna resultera i 
en användbar ontologi över dokument.

Dye (s. 43) ser folksonomi i ljuset av utvecklingen mot mer och mer automatiserad 
kunskapsorganisation, och frågar sig om inte manuellt genererad metadata kan vara mer 
värdefullt än sådan som skapas automatiskt. Hon konstaterar dock att det återstår att se 
om manuell eller automatiserad indexering kommer att skapa det vokabulär som 
kommer att användas för informationssökning i framtiden. En kombination är måhända 
både mest lämpligt och troligt.

Slutligen kan Crawford (s.3) få representera en någorlunda måttfull hållning. Han menar 
att taggning som företeelse inte kommer att försvinna, och att det samma gäller för 
traditionella metoder och system som används inom biblioteksväsendet. Crawfords text 
genomsyras av uppfattningen att folksonomi i mångt och mycket egentligen innebär 
redan beprövade företeelser i nya kläder och har nya förespråkare.
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6 Diskussionen om folksonomi
I detta kapitel resonerar vi utifrån de frågor som utgör grunden till vår tredje fråge-
ställning, hur diskussionen om folksonomi och de åsikter som framförs därigenom ter 
sig i relation till kunskapsorganisation. Vi vägleds av frågorna huruvida folksonomi och 
dess egenskaper diskuteras i form av styrkor eller svagheter och om det råder konsensus 
därvidlag, vilka egenskaper som är i fokus samt om folksonomi explicit relateras till 
kunskapsorganisation. I avsnitt 6.1 om styrkor och svagheter ges aspekterna vokabulär 
och subjektivitet egna underavsnitt. Anledningen till detta är att det är inom dessa 
aspekter som åsikterna går isär mest, och således är de som är mest värda att belysa. 
Dessa områden är även de som är mest i fokus, vilket belyses i avsnitt 6.3.

6.1 Styrkor och svagheter
När det gäller olika värderingar om folksonomi som uttrycks verkar synen att det finns 
två motsatta sidor i debatten vara vanlig. Vi uppfattar det som att texterna tenderar att 
polarisera diskussionen, och att de ofta beskriver det som att det finns förespråkare som 
är odelat positiva, kritiker till fenomenet samt de som är mer benägna att se både för- 
och nackdelar med folksonomi. Crawford (s. 2) beskriver exempelvis detta förhållande, 
och påpekar att han själv tillhör de som ser både goda och mindre goda egenskaper. Dye 
(s. 43) beskriver de två sidorna som att förespråkarna ser folksonomi som ett led i att 
komma bort från de gamla, klumpiga, hierarkiska, taxonomiska systemen. Kritikerna 
däremot uppfattar folksonomier som ineffektiva och kaotiska. Denna gängse uppfatt-
ning att det finns två sidor i debatten om folksonomis eventuella kvaliteter håller vi inte 
till fullo med om. Vi uppfattar det snarare som att läget är mer nyanserat och att det inte 
går att göra en så skarp indelning, även om det är lätt att få en sådan uppfattning. 

Även i texter som främst för fram en positiv bild av folksonomi diskuteras till exempel 
även nackdelar och brister. Dessutom menar vi att det är viktigt att beakta att texterna är 
skrivna utifrån olika perspektiv, olika sätt att betrakta folksonomi och dess syfte, vilket 
innebär att folksonomi kan uppfattas som övervägande positivt givet det aktuella pers-
pektivet eller givet ett specifikt användningsområde, men kanske inte i alla bemärkelser. 
I avsnitt 5.1 diskuterar vi olika synsätt som vi uppfattar, dessutom ser vi ett antal olika 
konkreta syften eller tillämpningar med folksonomi som ligger till grund för texterna: 
Golder och Huberman behandlar folksonomi i kontrast till olika taxonomiska system 
som vetenskaplig klassifikation, bibliografisk klassifikation och filsystem för datorer. 
Spiteri skriver utifrån det konkreta syftet att undersöka hur folksonomi kan komplettera 
en bibliotekskatalog. Hammond et al. ser folksonomi och taggning som ett nytt 
perspektiv på länk- och bokmärkeshantering. Quintarelli har ett perspektiv som utgår 
från att organisera material inom flexibla, ständigt föränderliga miljöer såsom webben. 
Samtidigt saknar andra texter specifika perspektiv och behandlar folksonomi och 
taggning på ett förutsättningslöst sätt.

Vi menar alltså att åsikter om folksonomi och dess egenskaper måste ses i ljuset av vad 
man tänker sig att det fyller för funktion. Att bara fokusera på vilka för- respektive 
nackdelar som diskuteras utan att se dem i något sammanhang är mindre relevant. Med 
detta sagt ägnas mycket utrymme åt att diskutera vad som är folksonomis styrkor och 
svagheter, eller fördelar respektive nackdelar i jämförelse med andra former av 
informationssystem eller metoder för kunskapsorganisation. Majoriteten av texterna 
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lyfter fram såväl styrkor som svagheter. Vad som är intressant är att styrkor och svag-
heter kan uppfattas och diskuteras på motsatta vis, samma aspekt som beskrivs som en 
styrka i en text kan uppfattas som en svaghet i en annan, något som Dye (s. 42) också 
noterar. Hon exemplifierar med den subjektiva aspekten och den stora mängd olika 
taggar som kan tilldelas ett dokument vilket kan uppfattas som positivt då det speglar en 
mängd olika uppfattningar, men också som negativt då sökningar efter specifika ämnen 
kan bli problematiska. 

Dessutom uppfattar givetvis inte alla allting på samma sätt. Tonkin skriver att det krävs 
en viss storskalighet (stora mängder användare, taggar och dokument) för att 
folksonomi skall fungera tillfredsställande. Gordon-Murnane däremot menar att 
folksonomier är bra för att organisera både små och stora samlingar av information. 
Både Quintarelli och Peterson menar att storskalighet kan innebära problem, att en allt 
för stor mängd taggar kan innebära att en folksonomi blir oanvändbar.

Flera texter som till synes lyfter fram folksonomi och är övervägande positiva ger också 
prov på viss återhållsamhet. I en text som annars mestadels framhäver fördelar 
inkluderar dessutom Quintarelli även slutsatsen att traditionella hierarkiska system för 
att organisera information inte kommer att ersättas av platta folksonomier. Med allt 
detta sagt tolkar vi det som att merparten av textförfattarna är positivt inställda till 
folksonomi. Ett tecken på detta är att vad som uppfattas som fördelar och styrkor ges 
mer plats än negativa aspekter, till exempel av Quintarelli.

Något som också bidrar till den övergripande positiva bilden är de listor över egen-
skaper och aspekter som är vanliga i texterna. Aspekter som beskrivs som svagheter och 
nackdelar ackompanjeras ofta av argument som talar för att dessa även kan ses som 
styrkor, argument som tar udden av den kritik som annars hade blivit tydlig. Med andra 
ord, när en aspekt som ses som en svaghet ges utrymme påpekas det även att den kan 
uppfattas som en styrka. Men när till exempel Kroski presenterar en lista över styrkor 
och fördelar sker detta endast ur positiv bemärkelse och utan att visa att samma styrkor 
kan ses som svagheter ur ett annat perspektiv.

Ytterligare en anledning till den positiva bilden är att majoriteten av texterna är skrivna i 
ett deskriptivt syfte för att presentera ett nytt fenomen, och att endast två av texterna 
fokuserar på en konkret problematisk aspekt, Guy och Tonkin samt Peterson. De först-
nämnda diskuterar metoder för att städa upp och ordna taggar som är redundanta eller 
av låg kvalitet, vilket är ett av problemen som kritiker till folksonomi påpekar. Petersons 
text lyfter fram vad som enligt henne är den allvarligaste kritiken mot folksonomi, att 
det bygger på ett relativistiskt synsätt som omöjliggör användning av det för kunskaps-
organisation. Den deskriptiva karaktären hos texterna innebär att styrkor och fördelar 
lyfts fram och diskuteras utan förbehåll för att illustrera folksonomi som ett nytt 
fenomen, möjligen så att det framstår som intressant och fascinerande i jämförelse med 
beprövade alternativ. Vissa texter jämför, vad de uppfattar som, föråldrade system när 
de vill framhäva dess styrkor, men inte på motsvarande sätt illustrera brister genom att 
sätta dessa i ljuset av exempelvis traditionell klassifikation.

Ett förhållande värt att poängtera är att styrkor och fördelar emellanåt tas upp utan 
perspektiv eller att folksonomi relateras till existerande alternativ. Vad som beskrivs 
som en styrka med folksonomi kan till exempel vara en styrka även inom alternativa 
metoder. Att det går att söka bland taggar framhålls som en styrka, men motsvarande 
sökning efter nyckelord är samtidigt möjligt i bibliografiska databaser. Att mängden 
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taggar innebär mer än en ingång till ett dokument är också något som kan vara möjligt i 
klassifikationssystem som tillåter dubbelklassifikation. I Crawfords text ser vi uppfatt-
ningen att det inte skiljer så mycket mellan folksonomi och traditionella metoder, utan 
att det i mångt och mycket rör sig om redan beprövade företeelser i nya kläder och med 
nya förespråkare.

6.1.1 Vokabulär

Frånvaron av ett kontrollerat vokabulär och vad det får för konsekvenser på taggningen 
är ett område där åsikterna om folksonomi går isär på ett tydligt sätt. En vanlig uppfatt-
ning är att det fria vokabuläret är precis det som är styrkan med folksonomi. Den mot-
satta åsikten, att förekomsten av synonymer och andra brister i termkonstruktion snarare 
är svagheten med folksonomi, förekommer också.

Guy och Tonkins artikel bygger på tesen att den fria termkonstruktionen är en svaghet, 
och att det är nödvändigt att styra upp och förbättra kvaliteten på termerna så att åter-
vinning kan förbättras. De medger dock att det okontrollerade vokabuläret av andra 
istället ses som en styrka. Precis som vi uppfattar de att det inte råder konsensus kring 
denna aspekt. Guy och Tonkin redogör för den kanske mest extrema åsikten i frågan 
som Clay Shirky, en av de mest högljudda förespråkarna av folksonomi, står för. Han 
menar att det inom folksonomi inte existerar några synonymer, detta eftersom alla 
användare taggar av en speciell orsak vilket gör att varje tagg har en unik betydelse och 
mening. Spiteri (s. 80) kommenterar de som inte delar hennes åsikt med att de har en 
tämligen naiv syn på att bristen på synonymkontroll och semantisk precision skulle vara 
precis det som gör att folksonomi fungerar. Hon menar att det snarare är så att 
folksonomianvändarna är villiga att ha överseende med de brister som finns eftersom 
detta minskar hinderna för samarbete och organisation.

För att sammanfatta. Förespråkarna av folksonomi tycker att deras kritiker blundar för 
möjligheterna som det innebär att inte vara begränsad av ett förutbestämt språk och en 
rigid struktur. Samtidigt anses de vara naiva som anser att organisation och återvinning 
kan fungera utan någon form av kontrollerat vokabulär.

6.1.2 Subjektivitet

Ett annat exempel på områden där det inte råder samstämmighet är det som Peterson, 
Weinberger och Vander Wal diskuterar – om folksonomi med sin underliggande 
relativistiska filosofi med en stor mängd användare skulle innehålla allt för många 
skilda uppfattningar om ett dokuments ämne och därmed inte vara användbart för 
kunskapsorganisation. Bortsett från ovan nämnda texter är detta filosofiska problem inte 
något som explicit diskuteras. Det kan antingen bero på att andra inte uppfattar den 
eventuella problematiken eller att det inte är relevant för deras perspektiv.

Peterson är av uppfattningen att man genom ett införlivande av ett stort antal skilda 
åsikter skapar oanvändbara system. Att erkänna olika individers i sig värdefulla 
perspektiv, vilket kan ses som en styrka med folksonomi, leder till motsatsförhållanden 
med dokument som tilldelas och förknippas med två termer som uttrycker motsatta 
uppfattningar. Peterson menar att detta är den starkaste kritiken mot folksonomi – att det 
tillåter både sanna och falska påståenden. Förespråkare för folksonomi, bland andra 
Weinberger och Vander Wal erkänner inte något motsatsförhållande utan menar att 
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taggarna är relativa till deras respektive användare och att de enbart representerar olika 
perspektiv på en relativ skala.

Peterson menar å andra sidan att de senare är förvirrade och blandar ihop katalog-
struktur och klassifikation med subjektiva uppfattningar och folksonomi, vilket inte bör 
göras. Traditionell, aristotelisk, kunskapsorganisation må vara mer begränsande och 
resurskrävande, men resulterar i alla fall i ett mer konsistent schema och leder 
informationssökare till mer relevanta dokument. En folksonomi som visar upp alla 
möjliga uppfattningar, även om detta skulle vara en korrekt bild av verkligheten, 
kommer inte att fungera lika väl. Weinberger håller inte med Peterson i att förespråkare 
av folksonomi blandar ihop kunskapsorganisation med subjektiva uppfattningar och 
folksonomi, men menar att det traditionella aristoteliska synsättet är ett hinder för att 
förstå och navigera den digitala miljön. Folksonomi fyller inte samma funktion som 
traditionella kataloger och klassifikationssystem, vilkas enkelhet är en nödvändig 
begränsning för att klassificera fysiska objekt. Weinberger menar i motsats till Peterson 
att relativismen i folksonomi inte är en svaghet utan en styrka.

6.2 Relation till kunskapsorganisation
Som vi konstaterar i avsnitt 5.1 diskuteras folksonomi kanske främst ur andra 
discipliners perspektiv, och inte med kunskapsorganisation som måttstock. I den mån 
det görs, vilket inte heller alltid sker på ett explicit vis, sätter texterna gärna folksonomi 
i kontrast till verksamheter som framför allt klassifikation, men även ämnesords-
indexering, samt till verktyg som tesaurer och klassifikationssystem. I synnerhet görs 
jämförelser för att illustrera om och hur folksonomi kan ses som ett, mer förmånligt, 
alternativ eller ett komplement till befintliga system och metoder. Även metoder för att 
organisera information på internet med strukturerad metadata som Dublin Core före-
kommer som jämförelser. En intressant ståndpunkt, som vi diskuterar i avsnitt 6.1.2, är 
att det finns de som menar att katalogisering och klassifikation inte skall blandas ihop 
med folksonomi över huvud taget. Den diskussion som Peterson för är ett exempel på 
hur folksonomi konkret relateras till kunskapsorganisation.

En ofta återkommande åsikt, som Quintarelli bland andra framför, är att folksonomi inte 
skall ses som en lösning på alla kända problem med att klassificera, och inte heller som 
ett alternativ till klassifikationssystem som används inom biblioteksväsendet. Crawford 
(s. 2) och Gordon-Murnane uttrycker tankar om att användargenererade taggar och 
formell klassifikation inte bör ses som ömsesidigt uteslutande. De kommenterar diskus-
sionen huruvida folksonomi kan vara användbart för kunskapsorganisation med att 
konstatera att det inte finns någon anledning att ignorera den kunskap som finns. Den 
expertis som indexerare och katalogisatörer besitter och som finns dokumenterad i 
klassifikationssystem och tesaurer bör utnyttjas, och med nya tankar vara grunden till 
nya hjälpmedel och dokumentsamlingar. Quintarelli påpekar att bruket av folksonomi 
och användartaggning kan påvisa nya sätt att tänka kring klassifikation och att det borde 
gå att dra lärdom för att förbättra återvinningsmöjligheterna för informationssökare. 
Mathes (s. 11) menar att det krävs ytterligare forskning för att se huruvida folksonomi 
kan fungera som ett vettigt komplement till ämnesordsindexering och klassifikations-
system och möjliggöra alternativ åtkomst till dokument. Mathes är kanske den som gör 
starkast kopplingar till kunskapsorganisation och diskuterar utöver ovan nämnda 
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aspekter även hur användarvänligt folksonomi är och illustrerar en rad skillnader 
gentemot klassifikation.

6.3 Fokus
Var ligger tyngdpunkten i de texter som ligger till grund för vår studie? Vilka aspekter 
ägnas mest utrymme? I detta avsnitt för vi ett resonemang utifrån dessa frågor om de 
texter som ligger till grund för vår studie. Vi presenterar nedan de områden eller 
aspekter, utifrån den indelning som utgör kapitel 4, som texterna fokuserar på.

Framför allt är det friheten och individens ökade möjligheter att deltaga och påverka 
som vi uppfattar som de underliggande faktorerna i diskussionen. I vår genomläsning 
slås vi av att många verkar ha en, i viss mån, idealistisk syn på folksonomi, vilket kan 
tolkas som en följd av den till synes attraktiva tanken att alla användares åsikter och 
ämnesuppfattningar är tillåtna, att ”vem som helst” får uttrycka sig ”hur som helst” och 
att det ändå resulterar i någon form av kunskapsorganisation.

Beträffande ämnesanalytiska perspektiv är dessa relativt frånvarande i diskussionen. 
Peterson, som för en diskussion kring mer filosofiska och konceptuella perspektiv, delar 
vår uppfattning och kommenterar att de som diskuterar folksonomi framför allt 
fokuserar på språkrelaterad problematik som har med det okontrollerade vokabuläret att 
göra. Vi kan göra en jämförelse med forskningen inom biblioteks- och informations-
vetenskap där motsvarande förhållande kan sägas råda, något som vi berör i avsnitt 
4.1.1. Ämnesbegreppet har visat sig vara svårt att definiera och diskutera, och det har 
uttryckts uppfattningar om att ämnesanalys har varit ett illa belyst område och att det 
saknas kunskap om de mentala processer som försiggår när en indexerare skall fatta 
beslut om ett dokuments ämnesinnehåll. Vi kan konstatera att de studier om folksonomi 
som vi har tagit del av inte förändrar detta.

Något som däremot ägnas en hel del uppmärksamhet är de aspekter som har med 
subjektivitet och auktoritet att göra. Detta i synnerhet i den bemärkelsen att folksonomi 
framhålls som en företeelse som speglar viljan att inte vara styrd av auktoriteter eller av 
externa verktyg eller system vid organisation av information. Det diskuteras mycket 
kring förhållandet att folksonomi kan ses representera en icke-objektiv kunskapsvärld, 
och att dess användare inte behöver förhålla sig objektivt till en sann eller korrekt 
uppfattning, eller till kollektiv konsensus, beträffande vad ett dokument handlar om 
eller vad det har för relevans. Diskussionen sker dock främst på en konkret nivå, med 
Petersons resonemang med utgångspunkt i bakomliggande filosofiska positioner som 
förklaring av folksonomi som undantag.

Denna fokus på individen och dennes möjlighet att bibehålla ett idiosynkratiskt förhåll-
ningssätt kan vi förstå. Helt i led med utvecklingen i samhället, med webben som tydligt 
exempel på tekniska fenomen som öppnar upp gränser och tillåter ”vem som helst” att 
uttrycka sina åsikter ”hur som helst”. Spiteri (s. 82) ser en liknande förklaring med det 
nuvarande tidsandan i samhället och det framträdande individualistiska perspektivet där 
individens behov, vilja och begär sätts i fokus.

Det som utan jämförelse ägnas mest utrymme är dock, som även Peterson påpekar, 
termerna som utgör vokabuläret och frånvaron av ett kontrollerat vokabulär. Texterna 
fokuserar på vad detta innebär i praktiken, framför allt med tanke på termkonstruktion. 
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Det ägnas en hel del utrymme åt framför allt alla fördelar som uppfattas, men även åt de 
potentiella problem som den fria karaktären leder till. 

Vidare kan vi konstatera att i linje med den ostrukturerade formen av organisation som 
folksonomi innebär sätts fenomenet ofta i kontrast till mer strikta system, som 
taxonomier och andra hierarkiska strukturer som till exempel klassifikationssystem. 
Den ”platta”, ickehierarkiska, formen ägnas mycket utrymme, framför allt för att 
illustrera det organiska, naturliga, men även för att påpeka nackdelar. Även frånvaron av 
relationer mellan termer och koncept diskuteras en hel del. Likaså är denna fokus lätt att 
förstå med tanke på kontrasten mellan det ostrukturerade kontra det strukturerade sättet 
att organisera information.

Sett till återvinning som en central del av kunskapsorganisation är det främst 
informationssökarens praktiska aktiviteter som diskuteras, hur sökning eller framför allt 
browsing ter sig inom en folksonomi och vilka skillnader som uppfattas gentemot 
återvinning inom andra informationssystem.

Slutligen ägnas mycket utrymme åt att resonera kring och presentera potentiella 
tillämpningar, användningsområden, målgrupper och miljöer där folksonomi anses vara 
lämpligt eller där det åtminstone bör prövas. Folksonomi i kontrast till och komplement 
till befintliga klassifikationssystem, tesaurer, databaser eller kataloger är något som i 
stort sett samtliga texter berör.
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7 Folksonomi i praktiken
För att besvara frågeställning 4, hur taggning manifesteras i ett antal befintliga 
folksonomier, presenterar vi i detta kapitel illustrativa exempel utifrån vad som 
diskuteras i kapitel 5. Exemplen utgörs av poster och taggar ur folksonomierna på 
webbplatserna del.icio.us, CiteULike och LibraryThing. För en beskrivning av 
respektive system hänvisar vi till avsnitt 3.4.

Boken The Selfish Gene12 är i CiteULike representerad av taggarna13 26071281, 
asymmetry, biology, cientficos, classic, culture, darwin, dawkins, 

evolution, gene, genetic, genetics, information, memetics, mind, 

organismos, pensamiento, rationality, selfish, selfishbiology, 

sociobiology, theory, trabajo, virus. Bortsett från den inledande taggen är 
detta ett illustrativt exempel på den mängd av ämnesuppfattningar som ryms: Ett antal 
skilda ämnen har identifierats av de tretton användare som har indexerat dokumentet, 
bland annat asymmetry, darwin, biology, evolution, genetics, memetics, rationality, 
sociobiology och virus. I kontrast är samma dokument enligt LCSH

14 tilldelad ämnesorden 
Evolution, Evolution (Biology), Genetics. Taggarna gene, genetic och genetics 
är exempel på problematiken i att ett och samma koncept kan översättas till olika 
termer, och också en illustration över olika grammatiska former. CiteULikes 
multikulturella målgrupp och dess influenser på taggningen är också tydlig med de 
spanska orden cientficos (för övrigt ett exempel på en felstavad term), organismos, 
pensamiento och trabajo. Den till synes meningslösa taggen 26071281 är i detta fall 
icke ämnesrelaterad utan syftar till att organisera kurslitteratur tillhörande en kurs med 
detta nummer, således ett sätt att organisera för en arbetsuppgift, och en tagg som är 
relevant enbart för en begränsad grupp användare.

Boken Understanding Comics15 är i CiteULike taggad med art, comics, 
cultural_studies, culture, design, graphic, graphicnovels, i_own_it, 

literacy, manga, narrative, narratology, no-tag, representation, rite-

wow, story-telling, visual, visualization, visual-stories, 

visual_studies. Intressanta är de olika uppfattningar om vad boken handlar om. En 
användare menar att ämnesorden art och culture bäst beskriver dess innehåll, en annan 
har valt ämnet comics, och en tredje graphicnovels. Dessa tre skilda varianter är ett 
talande exempel på hur den subjektiva uppfattningen kommer till uttryck. Skillnaden 
mellan ämnena konst, kultur, tecknade serier respektive grafiska romaner är för vissa 
himmelsvid medan det för andra kan stå för samma sak. Taggarna manga som en mer 
specifik kategori av ämnet comics är också ett exempel på hur olika användare taggar 
med olika grader av specificitet.

Webbplatsen The Internet Movie Database16 är i del.icio.us taggad med movies, film, 
cinema, database, movie, reference, entertainment. Detta är ett typiskt 
exempel på förekomsten av synonymer. Ytterligare en tolkning man kan göra är att det, 

12 http://www.citeulike.org/article/221518
13 Vi använder kommatecken för att separarera taggar.
14 Library of Congress Subject Headings. Ämnesord ur det kontrollerade vokabulär som amerikanska 

Library of Congress tillhandahåller.
15 http://www.citeulike.org/article/126553
16 http://del.icio.us/url/8eb7ae49250bc1a95057163c382ecfb8
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liksom den föregående posten, är ett exempel på hur olika användare uppfattar ett ämne 
– att alla kanske inte anser att taggarna film, cinema och movies är synonyma utan att de 
i själva verket representerar olika perspektiv på ämnet.

Boken Ambient Findability17 är i LibraryThing taggad med ambient findability, at 
work, classification, computers, design, du mlis, findability, 

folksonomy, information, information architecture, Information 

Retrieval, informationdesign, internet, library, library science, 

marketing, metadata, nonfiction, office, pushing content, rationality, 

read, research, search, Search Engines, searching, tech, technology, 

ubicomp, Unread, usability, Wayfinding, web, web 2.0, web design, web 

design and information arc, web search categories taxonomi, work. 
Jämfört med de två ämnesord – Information society och Information science – som 
samma verk är tilldelat enligt LCSH är detta en markant högre uttömmandegrad. En stor 
mängd av de ämnen som behandlas är representerade. Denna post illustrerar även en 
ambition att inom samma tag representera fler än ett ämne, taggen web search 
categories taxonomi. 

Artikeln An initial evaluation of automated organization for digital library browsing18 
är på CiteULike taggad med article, automated-organization, database, 
data-mining, digital-library, for, information-retrieval, library, 

ones, retrieval, tags, this. Detta är ett bra exempel på semantiskt tomma termer 
(se avsnitt 5.3.3) med for, ones respektive this som helt saknar innebörd. En konsekvens 
av postkoordinering som användaren som har tilldelat taggarna eventuellt inte har 
uppmärksammat. Taggen article är här också ett exempel på en typ av icke-
ämnesrelaterad tagg som beskriver vad för typ av dokument det är.

Artikeln Social Software19 är i CiteULike taggad med 2, 2006, baechle, ewa, 
kurs_sst, no-tag, social, socialsoftware, social_software, software, 

springer, web20. Taggarna social, socialsoftware, social_software och software är 
tydliga exempel på hur samma ämne beskrivs på olika sätt, hur sammansatta termer kan 
uttryckas olika samt vad postkoordineringen får för konsekvenser. Taggen baechle är 
artikelförfattarens namn, med andra ord ett exempel på en tagg som identifierar upphov. 
Taggen 2006, förmodligen året som artikeln publicerades, är ett exempel på en term 
som inte på egen hand beskriver dokumentet ifråga, snarare ytterligare en typ av 
dokumentrepresentation som inte är ämnesbeskrivande.

Boken Pride and prejudice20 är i LibraryThing taggad med 19th century, austen, 
Britain, british, british fiction, british literature, classic, 

classic fiction, Classic Literature, classics, england, english, 

english literature, family, favorites, fiction, film, historical, 

historical fiction, humor, literature, literature/19th century, love, 

manners, marriage, novel, own, paperback, read, Regency, romance, 

sisters, unread, victorian, women. Taggen literature/19th century är ett exempel 
på hur relationer mellan ett ämne och ett delämne kan uttryckas inom en och samma 
tagg. Taggarna own, favorites, read, unread är tydligt individuellt relaterade, även om 

17 http://www.librarything.com/work/28461
18 http://www.citeulike.org/article/1202070
19 http://www.citeulike.org/article/675309
20 http://www.librarything.com/work/2773690
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favorites naturligtvis även kan användas som ingång av andra för att finna böcker som 
anses vara av god kvalitet. Värt att kommentera är förekomsten av sammansatta och 
komplexa termer som delas upp på fler än en tagg, trots att LibraryThing tillåter 
mellanslag inom en tagg. Med tanke på att det rör sig om ett skönlitterärt verk är de 
innehållsliga beskrivningarna, bland annat family, love, manners, marriage, romance 
och sisters, tecken på hur teman av en bok uppfattas och uttrycks.

Ett exempel på tidsaspekten och som visar på folksonomiers flexibilitet att införliva nya 
termer är hur fenomenet i sig benämns. Artikeln Ontology is overrated21 beskriver 
fenomenet folksonomi och är i del.icio.us bland annat taggad med folksonomy, 
social_bookmarking, socialclassification. Nya begrepp får i en folksonomi 
således snabbt ett antal olika termer tilldelat sig, samtidigt som ingen konsensus råder 
kring vilken av dem som är den mest korrekta att nyttja.

Artikeln Finding Scientific Gems with Google22 är i CiteULike taggad med academe, 
academic, citation, citationindex, citation_net, citations, 

evaluation, fun, general, google, impact_factor, informationretrieval, 

interesting, ir, markov-chain, meta-research, network, no-tag, 

pagerank, publication, science, search, social, social-networks, 

tagging. Denna artikel är ett illustrativt exempel på hur olika användare uppfattar och 
taggar ett dokuments ämnesinnehåll. En användare har nöjt sig med taggen science, 
vilket kan förklaras av att hon inte har något större behov av att vara mer precis givet 
hennes behov. En användare har varit mer uttömmande med taggarna academic, 
citation, citations, google, informationretrieval, ir, pagerank, search. Användarnas 
frihet och frånvaron av objektivitet och kontrollerat vokabulär är också tydlig, flertalet 
av ämnena som är representerade återfinns inte explicit i artikeln ifråga, utan får ses 
som subjektiva bedömningar utifrån vad användarna uppfattar vara relevant för dem. I 
detta exempel är taggarna ir och informationretrieval också en illustration på att 
akronymer och utskrivna ord blandas om vartannat.

Artikeln Replication and transcription: shaping the landscape of the genome23 är i 
CiteULike taggad med biological_review, genome, interesting, perspective, 
replication, review, transcription. Taggen interesting är här ett exempel på 
taggar som identifierar kvalitet eller karaktär. Dessutom är taggarna biological_review 
och review exempel på taggar som identifierar vad för slags typ dokumentet är. 

Boken Life of Pi24 är i CiteULike taggad med fiction, interesting, iown, 
popscience, reads, religion. Taggen interesting är här ett exempel på taggar som 
identifierar kvalitet eller karaktär. Taggarna iown och reads är exempel på en 
självrefererande funktion som indikerar för användaren att hon äger respektive håller på 
att läsa boken ifråga.

Webbsidan The Internet Guide to Amsterdam25 är i del.icio.us taggad med amsterdam, 
travel, guide, netherlands, europe, planning. Användare kan ibland blanda 
specificitetsnivåer när dokument taggas. Dokumentet som behandlar Amsterdam taggas 

21 http://del.icio.us/url/8048dc02b87bd33c8d984f95db3fed56
22 http://www.citeulike.org/article/591891
23 http://www.citeulike.org/article/447782
24 http://www.citeulike.org/article/200847
25 http://del.icio.us/url/a55381e1692ce7bc3594253c4de37c70
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av en användare exempelvis med både amsterdam, netherlands och europe, medan 
andra nöjer sig med enbart amsterdam eller netherlands. Den förstnämnda användaren 
kanske i det här fallet anser att den behöver en hierarki, sätta en stad i sitt sammanhang.

Ett exempel på låg är del.icio.us-användaren guohua150. Denne nyttjar taggarna tech26 
och technology27 på sammanlagt fyra dokument. Ett av dokumenten har tilldelats båda 
taggarna, två har tilldelats enbart technology och ett enbart tech. Användaren är inte 
konsistent när det gäller att välja mellan dessa taggar som får antas bära samma 
innebörd.

Webbplatsen Photobucket28 är i del.icio.us taggad av en del användare med photo, av 
andra med taggen photos, och av ytterligare några personer med photography. Detta kan 
sägas illustrera bristen på interindexeringskonsistens, då användare inte alltid håller sig 
konsistenta gentemot varandra inom en folksonomi.

Efter denna genomgång av exempel på olika aspekter av folksonomi som diskuteras i 
kapitel 5 och 6 vill vi avslutningsvis påpeka att detta kapitel skall ses som ett 
komplement till de två föregående. Tanken är att åskådliggöra hur folksonomi kan 
manifesteras i befintliga folksonomisystem och att ge en bild av företeelsen, dess 
egenskaper samt hur dessa kan ta sig uttryck. Tillsammans med resultaten av vår 
textanalys är vår förhoppning att dessa observationer bidrar till mer relevanta och 
korrekta slutsatser gällande folksonomi och dess relevans för kunskapsorganisation.

26 http://del.icio.us/guohua150/technology
27 http://del.icio.us/guohua150/tech
28 http://del.icio.us/url/c744d46ebc21d93fae18d0cad4ac9740
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8 Slutsatser
I detta kapitel knyter vi samman de tidigare delarna och för ett resonemang rörande 
resultaten av den föregående analysen. Vi besvarar vår inledande, övergripande, fråge-
ställning och ger vår syn på vad begreppet folksonomi inbegriper. Vi diskuterar de mest 
centrala egenskaperna hos folksonomi och för en diskussion om dess relevans för 
kunskapsorganisation. Med detta uppfyller vi syftet med uppsatsen. Därutöver 
kommenterar vi studiens resultat samt ger förslag på vidare forskning inom ämnet. 
Avslutningsvis görs en sammanfattning av studien.

8.1 Resultat och diskussion
Givet premissen att folksonomi saknar en klar teoretisk definition då det rör sig om ett 
fenomen och en företeelse som inte uppfanns med ett explicit ändamål, är syftet med 
vår studie att utforma en begreppsförklaring gällande folksonomi samt att åstadkomma 
en grund att bedöma folksonomi utifrån. Nedan redovisar vi vår förklaring av 
folksonomi, utifrån vår analys och tolkning av de uppfattningar och åsikter som 
redovisas i kapitel 5 och 6.

8.1.1 Begreppet folksonomi

I avsnitt 3.1 framhåller vi att folksonomi inte är en vedertagen beteckning på det 
fenomen som vår studie behandlar, men som förhoppningsvis framgår föredrar vi just 
denna term framför andra alternativ. Även om dess innebörd är det centrala anser vi att 
vikten av att ha en vedertagen beteckning att förhålla sig till inte skall underskattas. 
Orsaken till varför vi föredrar folksonomi framför de andra termer som förekommer är 
att det bäst fångar innebörden av det fenomen och den företeelse som föreligger: Ett 
kollektiv av människor som beskriver och organiserar utan formella principer. Med 
tanke på vad klassifikation har för innebörd anser vi att benämningar som inkluderar 
detta ord är missvisande då det inte rör sig om klassifikation i strikt mening. De 
benämningar som innehåller ordet social tycker vi lägger för mycket tyngd på den 
sociala aspekten. Att enbart benämna det taggning, eller med sammansättningar där 
taggning ingår, är också felaktigt då själva taggningen endast är en del av fenomenet.

Folksonomi utgörs av dokument, taggar och användare, samt av relationer mellan 
instanser av dessa mängder. De två aktiviteter som utgör företeelsen folksonomi är 
representation av dokument medelst tilldelning av taggar, samt återvinning av dokument 
medelst browsing av mängden taggar, dokument och användare. Aktiviteterna utförs av 
användarna vilka agerar som indexerare såväl som sökare. Organisation utförs av en 
mängd användare som utan förbehåll beskriver dokument med egenhändigt konst-
ruerade taggar. Beskrivning och organisation av dokument sker i ett individuellt såväl 
som ett kollektivt perspektiv. I takt med att dokument organiseras växer ett vokabulär 
fram som utöver att beskriva den totala dokumentsamlingen fungerar som ingångar till 
specifika dokument för återvinning medelst browsing, samt som källa för val av taggar.
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8.1.2 Förklaringen av begreppet

Ur ett ämnesanalytiskt perspektiv kan vi konstatera att folksonomi inte innebär några 
normer eller begränsningar för hur ett dokuments ämne analyseras eller beskrivs. Det är 
snarare på det viset att vad som helst kan fungera som representation av ett dokument, 
oavsett om det är dess ämne, mening eller innebörd som åsyftas.

Centralt är den inneboende relativa och subjektiva egenskapen. Enskilda användare 
tillåts tilldela taggar till dokument utifrån personliga uppfattningar om vad ett 
dokuments ämne är utan inflytande från såväl andra användare som något kontrollerat 
vokabulär. En stor mängd användare fria att tagga dokument innebär att en mångfald av 
idiosynkratiska perspektiv av ett dokuments ämne och mening bereds plats och 
representeras. Utöver användares enskilda representationer av dokument formas det 
också sammanlagda representationer av ett dokuments ämne och mening genom 
förhandling och imitation av auktoriteter.

Folksonomi är inte, och innefattar inte bruket av, ett kontrollerat vokabulär. Med 
utgångspunkt i avsaknaden av regler och bestämmelser växer dock allt eftersom ett 
vokabulär fram i takt med att dokument indexeras. Ett vokabulär som även om det inte 
går att jämställa med en tesaurus eller en ämnesordlista trots allt existerar, i form av en 
struktur som går att nyttja vid både organisation och återvinning. Liknelser med ämnes-
ordsindexering med ett fritt vokabulär finns då taggar tilldelas utan att någon hänsyn 
behöver tas till dokumentinnehåll eller någon auktoritetslista, men å andra sidan finns 
det en uppsättning termer att utgå från, inspireras av och använda. Skillnaden är att det 
vokabulär som dessa termer utgör konstrueras utifrån faktiska representationer av 
dokument, och inte från vare sig dokumentens innehåll eller ett på förhand bestämt 
kunskapsuniversum.

Avsaknaden av auktoritetsordlista och regelverk innebär att termerna konstrueras fritt 
och utan begränsningar. En konsekvens är att folksonomi potentiellt kan innebära en 
varierande grad av specificitet, på grund av den varierande kunskapen om de ämnes-
områden som är representerade i dokumenten. Användare lär sig av varandra när de 
taggar och kan således till viss del eliminera en del av specificitetsproblemen. Såväl 
inter- som intraindexeringskonsistens kan förväntas vara låg inom en folksonomi. Den 
låga konsistensen kan dock vara relativ. Det finns tendenser som talar för att graden av 
konsistens, proportionellt räknat, ökar i takt med att antalet användare ökar. Detta beror 
på att användare, frånvaron av styrmedel till trots, tenderar att imitera och lära sig från 
varandras val av taggar.

Taggning inom folksonomi sker på postkoordinerat vis, med konsekvenser på utform-
ning av termer. För det första kan inte samtliga användare förväntas förstå eller upp-
märksamma de begränsningar som postkoordinering innebär. De användare som likväl 
gör detta försöker kompensera för begränsningarna när det gäller att uttrycka komplexa 
och sammansatta koncept, med varierande former av termkonstruktion som resultat. 
Över huvud taget är termkonstruktion en aspekt som påverkas av frånvaron av riktlinjer 
och folksonomis begränsningar med en mängd problematiska uttryck. Frågan är om mer 
formaliserad termkonstruktion skulle förbättra förutsättningarna för organisation och 
effektiv återvinning. Enkelheten och bristen på formella regler får antas vara en 
förutsättning för att folksonomi skall fungera.
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Givet att det inte existerar något kontrollerat vokabulär saknas det också relationer 
mellan taggar, och koncept. Inga analytiska relationer finns explicita i vokabuläret, och 
det finns inte några möjligheter att uttrycka några syntetiska relationer vid taggnings-
tillfället. De relationer som existerar är via dokument som är taggade med samma tagg, 
samt de relationer som användarna gör mentalt. Det sistnämnda är återigen ett uttryck 
för individorienteringen, en användare tolkar inte enbart dokument och koncept på eget 
vis utan är dessutom fri att konstruera relationer mellan koncept.

På det verbala planet svarar folksonomi väl mot förändringar på idéplanet. Nya koncept 
och uppfattningar kan införlivas och uttryckas utan motstånd. Användarnas språkbruk, 
och förändringar inom detta, formar vokabuläret med taggar som kan uttrycka såväl 
nyord som neologismer. Att nya ord snabbt kan införlivas kan också få negativa 
konsekvenser. Nya ord och modeord som försvinner ur språket innan de har fått fäste 
kan finnas kvar som taggar, trots att de har ersatts av mer relevanta termer, med konse-
kvensen att systemet inte längre speglar användarnas syn. Förmågan att vara aktuell är 
en faktor i att folksonomi kan ses som ett kostnadseffektivt system. Om det verkligen 
innebär besparingar i tid och ekonomiska resurser, och inte enbart en annorlunda fördel-
ning är dock tveksamt. Samtidigt som det inte krävs ett central organ för att utföra 
arbetet innebär det en resursåtgång för var och en av användarna inom en folksonomi.

Begrepp som relevans, pertinens och användbarhet är centrala inom folksonomi och 
extremt relaterade till individens informationsbehov. Utmaningen är ett system där 
informationssökare kan återvinna relevanta dokument trots de individuella och högst 
subjektiva relevansbedömningar som ligger till grund för hur dokument taggas. För att 
svagheten med en strikt individrelaterad relevans skall kunna vändas till en användbar 
aspekt kan användare inom en folksonomi behöva identifiera likasinnade eller 
auktoriteter – användare vars relevansbedömning och taggning överensstämmer med det 
egna informationsbehovet. Samtidigt krävs en medveten kritisk hållning som informa-
tionssökare då man är utelämnad till andra personers bedömningar. Med tanke på ovan-
stående, tillsammans med låg konsistens och bristen på standardiserad termkonstruk-
tion, är risken för låga nivåer av såväl recall som precision överhängande med 
folksonomi.

Återvinning av dokument sker medelst browsing inom mängderna taggar, dokument och 
användare. Taggar fungerar som direkta ingångar till dokument. Mängden olika taggar 
tilldelade respektive dokument kan även nyttjas för att finna relaterade dokument och 
ämnen. På motsvarande vis kan enskilda användares totala uppsättning taggar nyttjas för 
browsing. I viss mån kan detta ses upphäva frånvaron av explicita relationer taggar 
sinsemellan. Bristen på mer avancerade sökmöjligheter är påtaglig, men kanske i linje 
med den enkelhet som förespråkas. Någon rankning av återvunna dokument medges ej 
av folksonomi. Funktionen att arrangera dokument i ordning enligt fallande popularitet 
kan ses som en form av relevansrankning. Detta enligt tesen att ju fler användare som 
har taggat ett dokument desto mer relevant är det.

Att samtidigt fungera som både personlig och gemensam dokumentsamling är en funda-
mental aspekt av folksonomi. Den totala folksonomin rymmer de enskilda användarnas 
respektive delfolksonomier. Såväl organisation som återvinning kan ske inom en 
användares delfolksonomi eller inom den totala folksonomin. Detta dubbla fokus inne-
bär en extra dimension, men kan samtidigt kan vara ett potentiellt problem med tanke på 
att användare förväntas kunna utnyttja andra användares organisation. Om en enskild 
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användare inte kan dra nytta av andra användares taggning blir en folksonomi inte 
mycket mer än en rad personliga dokumentsamlingar med tillhörande taggar, enbart 
relevanta för individen. Detta kan bli konsekvensen om användare enbart taggar för 
egen återvinnings skull, och inte bryr sig om eller är medveten om den kollektiva 
nyttan.

Frånvaron av regelverk och kontrollerat vokabulär, att formell dokumentinformation 
inte lagras samt den individuella organisationen medför att användare nyttjar de taggar 
som anses vara mest relevanta utifrån eget behov, omdöme och syfte. En konsekvens är 
att alla former av taggar som fyller en funktion för att återvinna ett dokument används, 
inte enbart sådana som beskriver dokumentets ämne utan sådana som bättre relaterar till 
den enskilde användarens kontext och den funktion eller syfte som dokumentet bär.

8.1.3 Diskussionen om folksonomi

Folksonomi är ett relativt nytt fenomen, vilket avspeglar sig i texterna på ett flertal 
punkter. Överlag framställs folksonomi i positiva ordalag. En anledning till den positiva 
bilden är att majoriteten av texterna är skrivna i ett deskriptivt syfte för att presentera ett 
nytt fenomen. Vi tolkar detta som en följd av att textförfattarna vill få folksonomi att 
framstå som intressant och fascinerande i jämförelse med befintliga alternativ. En annan 
anledning vi kan se är en ambition att förnya ämnesområdet kunskapsorganisation och 
föra in nya tankar och perspektiv i vad de uppfattar som nya tider och miljöer. Att det 
krävs nya sätt att organisera information på istället för att tillämpa beprövade metoder 
mer lämpade för organisation av fysiska dokument. Genom att ställa ett nytt fenomen 
uppkommet i en ny miljö i kontrast till något som är väl beprövat och har varit i bruk 
under en längre tid samt under andra förhållanden framhäver man att det finns behov av 
förnyelse. Dock är det är få som ifrågasätter om det verkligen behövs nya metoder, eller 
om folksonomi i grund och botten skiljer sig från traditionella metoder. 

Att enbart ett fåtal av texterna fokuserar och behandlar en konkret problematisk aspekt 
av folksonomi är talande för att det rör sig om ett ämne som än så länge befinner sig på 
ett outforskat stadium. Vi menar att det är rimligt att förvänta sig att kommande 
forskning i högre grad fokuserar på specifika frågor. Texterna är inte bara skrivna på ett 
deskriptivt sätt, utan dessutom främst på en konkret, praktisk nivå. Det är sällan som 
diskussionen förs på en teoretisk, konceptuell nivå, vilket vi också ser som en följd av 
det rör sig om en ny och annorlunda metod. Så länge som forskare är sysselsatta med 
vad som upplevs som fascinerande nymodigheter och nya praktiska funktioner finns det 
möjligen få anledningar att fokusera på och ifrågasätta teoretiska och konceptuella 
aspekter.

I diskussionen om folksonomi och dess egenskaper uppfattar vi olika perspektiv att 
betrakta folksonomi och dess syfte utifrån. Vi menar att dessa perspektiv påverkar 
uppfattningar om vad som är styrkor och svagheter, och att ett övervägande positivt 
omdöme gäller det aktuella perspektivet men kanske inte i alla bemärkelser. Olika 
perspektiv innebär också att styrkor och svagheter uppfattas och diskuteras på motsatta 
vis, samma aspekt som beskrivs som en styrka av en person kan uppfattas som en 
svaghet av en annan.
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8.2 Relevans för kunskapsorganisation
Med utgångspunkt i ovanstående förklaring av folksonomi avser vi bedöma dess 
relevans för kunskapsorganisation. Vår avsikt är inte att stå för någon värdering 
gällande folksonomi och dess eventuella förtjänster eller problem. Detta avsnitt är tänkt 
att vara en illustration över faktorer som gör folksonomi relevant för ämnet kunskaps-
organisation och de metoder, företeelser och system som det omfattar.

Att folksonomi kan vara relevant för kunskapsorganisation torde vara uppenbart givet 
vår studie. Att fenomenet existerar och diskuteras, om än dock ur andra perspektiv än 
biblioteks- och informationsvetenskapens, gör i sig det till något värt att förhålla sig till. 
I synnerhet med tanke på nya perspektiv på vad ämnesrepresentation innebär.

När det gäller användarens roll och inblandning i processen att organisera och beskriva 
information visar folksonomi att användare är villiga att deltaga däri. Oavsett kvaliteten 
på den organisation som skapas är det tydligt att det går att engagera och dra nytta av 
användarna. Det är också intressant att ämnes- och dokumentrepresentation inte nöd-
vändigtvis behöver vara kontrollerat av normer och föreskrifter för att beskrivningar ska 
kunna utformas och fungera i återvinningssyfte. På motsvarande vis medför folksonomi 
nya perspektiv på vad förekomsten av individuella och subjektiva värderingar och 
uppfattningar innebär för organisation och återvinning.

Sett i perspektiv till frågan om naturligt kontra kontrollerat indexeringsspråk, och 
tilltagande automatisk fulltextindexering i en värld med allt mer information som 
publiceras virtuellt visar folksonomi på en potentiell utveckling. Det okontrollerade 
vokabuläret i kombination med en stor mängd användare kan vara rimligt att tänka sig 
som en alternativ ansats till automatisk indexering och fokus på datorkraft.

Som komplement eller alternativ till befintliga metoder och system kan folksonomi vara 
relevant utifrån användarens perspektiv. Bibliotekskataloger baserade på organisation 
enligt klassifikationssystem och ämnesordsindexering kan kompletteras och ge 
användare annorlunda ingångar till dokument. Att ha en egen katalog inom katalogen 
kan innebära en personlig relation till systemet och biblioteket. Inte bara som 
komplement, men även som alternativ, kan folksonomi vara relevant för organisation av 
specifika typer av dokument. Skönlitteratur samt icketextuella dokument som 
fotografier och musik – dokument där den subjektiva uppfattningen av innehåll och 
mening är centralt – är områden där det kan vara värt att beakta dess relevans.

Ur ett forskningsperspektiv kan folksonomi vara relevant med tanke på möjligheter att 
skapa kunskap rörande användares informationsbeteende och hur de uppfattar och 
organiserar dokument. Nya perspektiv på hur ontologier över kollektiv kunskap och 
auktoriteter inom ett ämnesområde kan skapas kan också uppfattas.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att folksonomi existerar och används, om än i 
andra miljöer än kunskapsorganisation. Huruvida den professionella indexerarens roll 
och arbete påverkas av ett ökat fokus på användarnas roll, deras beteende och behov, är 
något som kan vara relevant att beakta. Det kan finnas en fara i att inte uppmärksamma 
det inflytande som användare får i den kunskapsorganisatoriska processen. Även nya 
metoder och perspektiv kan bidra med värdefulla aspekter till existerande tankar och 
tillvägagångssätt men behöver inte vara mer värdefulla eller användbara enbart på grund 
av de är nya.
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8.3 Kommentarer och förslag på vidare forskning
Med tanke på att det rör sig om ett relativt nytt fenomen krävs det empirisk forskning 
för att kunna bedöma metodens tillämpbarhet, att i olika miljöer och sammanhang 
studera hur folksonomi fungerar och används. Det krävs framför allt studier som 
utvärderar hur väl systemen presterar ur återvinningssynpunkt för att utröna om det går 
att använda folksonomi för att underlätta återvinning av relevant information. Frågan är 
om folksonomi kan vara ett seriöst komplement eller alternativ till kunskaps-
organisatoriska metoder eller är det bara ett nischat internetfenomen utan relevans för 
kunskapsorganisation. 

Med det sagt finns det många intressanta områden med behov att utforska. Att empiriskt 
undersöka hur folksonomier presterar med avseende på återvinningseffektivitet, att mäta 
precision och recall är en typ av relevant studie. Det krävs även långsiktiga studier för 
att ta reda på hur en folksonomi utvecklas under en längre tidsperiod. Lämpar sig 
metoden bättre eller sämre givet små eller stora dokumentsamlingar respektive antal 
användare? Förändras och påverkas exempelvis återvinningseffektiviteten med tiden 
och med större mängder dokument, taggar och användare? 

Genom empiriska studier av befintliga folksonomier skulle det också vara möjligt att 
undersöka hur användare – ”vanliga” människor – beter sig vid organisation och 
sökning. Konkreta förslag kan vara att jämföra hur användare förhandlar och når 
konsensus om innebörder och ämnen i dokument. Att kognitivt studera varför 
användare väljer att tagga dokument på ett visst sätt kan också vara värdefullt då det kan 
visa på hur individer uppfattar dokuments ämnesinnehåll och mening. 

Experimentella studier kan också tänkas bidra med ökade kunskaper för att bedöma om 
folksonomi har något användningsområde inom kunskapsorganisation. En konkret 
undersökning skulle kunna vara att implementera metoden som komplement till en 
existerande bibliotekskatalog och låta användare tagga dokument i katalogen. En sådan 
undersökning kan besvara frågan om folksonomi verkligen erbjuder biblioteks-
användare nya och förbättrade återvinningsmöjligheter, och även om det leder till ett 
ökat användande av katalogen.

Utöver empirisk forskning ser vi även behov av att undersöka om och hur det går att 
förbättra och utveckla det som folksonomi består av. Likt Guy och Tonkins artikel som 
diskuterar metoder för att reglera taggning (Guy & Tonkin 2006) vore det värdefullt att 
studera huruvida frånvaron av regler för taggkonstruktion är en fundamental 
förutsättning, eller om det med riktlinjer eller på automatisk väg går att förbättra 
kvaliteten på taggar. Vad införandet av relationer mellan taggar skulle innebära för 
användandet vore en annan ansats värd att undersöka.

81



9 Sammanfattning
Sedan internet blev tillgängligt för en större allmänhet har mängden information som 
finns åtkomlig via framför allt webben ständigt tilltagit. I takt med detta har även 
behovet av att organisera denna informationsmassa tilltagit. Ett sätt att organisera 
innehåll på webben som har fått många anhängare på senare tid är taggning, det vill 
säga att med hjälp av ett valfritt antal godtyckligt utvalda ord beskriva och kategorisera 
dokument och resurser för framtida återvinning. Genom att olika individers respektive 
personliga organisation, taggar och dokumentreferenser förenas skapas en gemensam 
struktur. Såväl företeelsen taggning, den struktur som skapas, som den kollaborativa 
processen har fått skilda namn, varav ett är folksonomi.

Problematiskt, och något som skiljer folksonomi från metoder för kunskapsorganisation, 
är bristen på en teoretisk grund och en klar definition över vad begreppet de facto 
inbegriper. En förutsättning för folksonomi och dess relevans för ämnesområdet 
kunskapsorganisation skall kunna bedömas är att begreppet och dess relaterade aspekter 
är klarlagda.

Syftet med denna studie är att utreda och förklara fenomenet folksonomi ur ett 
kunskapsorganisatoriskt perspektiv och att med utgångspunkt i en begreppsförklaring 
bedöma vilken relevans folksonomi har för kunskapsorganisation. Vi avser att uppnå 
syftet genom att med ett öppet förhållningssätt granska och analysera hur folksonomi 
diskuteras i texter som behandlar ämnet, och därigenom försöka besvara dessa konkreta 
frågeställningar:

1. Vad inbegriper begreppet folksonomi?

2. Hur tar centrala element inom kunskapsorganisation sig uttryck i folksonomi?

3. Hur förhåller sig diskussionen om folksonomi och de åsikter som framförs 
därigenom till kunskapsorganisation?

Vi avser även illustrera hur taggning i praktiken manifesteras, med utgångspunkt i 
resultaten av vår analys, och ställer frågan: 

4. Hur manifesteras taggning i ett antal befintliga folksonomier?

Det kunskapsorganisatoriska perspektivet, de teoretiska premisser som studien utgår 
från, utgörs av ett antal centrala begrepp och element inom klassifikation, indexering 
och återvinning. Vi analyserar folksonomi utifrån hur dessa element diskuteras för att på 
så sätt kunna bedöma det som en metod för kunskapsorganisation.

Begreppet folksonomi inbegriper dokument, taggar och användare, samt av relationer 
mellan instanser av dessa mängder. De två aktiviteter som utgör företeelsen är 
representation av dokument medelst tilldelning av taggar, samt återvinning av dokument 
medelst browsing av mängden taggar, dokument och användare. Aktiviteterna utförs av 
användarna vilka agerar som indexerare såväl som sökare. Organisation utförs av en 
mängd användare som utan förbehåll beskriver dokument med egenhändigt konst-
ruerade taggar. Beskrivning och organisation av dokument sker i ett individuellt såväl 
som ett kollektivt perspektiv. I takt med att dokument organiseras växer ett vokabulär 
fram som utöver att beskriva den totala dokumentsamlingen fungerar som ingångar till 
specifika dokument för återvinning medelst browsing, samt som källa för val av taggar.
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Ur ett ämnesanalytiskt perspektiv konstaterar vi att folksonomi inte innebär några 
normer eller begränsningar för hur ett dokuments ämne analyseras eller beskrivs. 
Användare tillåts tilldela taggar till dokument utifrån personliga uppfattningar om vad 
ett dokuments ämne är utan inflytande från varken andra användare eller något kontrol-
lerat vokabulär. 

Folksonomi är inte, och innefattar inte bruket av, ett kontrollerat vokabulär. Med 
utgångspunkt i avsaknaden av regler och bestämmelser växer dock allt eftersom ett 
vokabulär fram i takt med att dokument taggas. Taggning sker på postkoordinerat vis, 
med konsekvenser på utformning av termer och på såväl inter- som intraindexerings-
konsistens vilkas nivåer kan förväntas vara låga. Vad gäller termkonstruktion är det ett 
element som påverkas av frånvaron av riktlinjer och folksonomis begränsningar med en 
mängd problematiska uttryck. Givet att det inte existerar något kontrollerat vokabulär 
saknas det också relationer mellan taggar. De relationer som existerar är via dokument 
som är taggade med samma tagg, samt de relationer som användarna gör mentalt. På det 
verbala planet svarar folksonomi väl mot förändringar på idéplanet, där nya koncept och 
uppfattningar snabbt kan införlivas och uttryckas. Detta är en faktor i att folksonomi 
kan ses som en kostnadseffektiv metod, om det verkligen innebär besparingar i tid och 
ekonomiska resurser är dock tveksamt. 

Relevans inom folksonomi är extremt relaterat till individens informationsbehov. Det 
finns svårigheter med att återvinna relevanta dokument då subjektiva bedömningar 
ligger till grund för hur dokument representeras. Den strategi som används för åter-
vinning är browsing inom mängderna taggar, dokument och användare. Bristen på 
avancerade sökmöjligheter är påtaglig, och någon rankning av återvunna dokument 
medges ej. Funktionen att arrangera dokument i ordning enligt fallande popularitet kan 
dock ses som en form av relevansrankning. 

Att fungera som personlig och gemensam dokumentsamling på samma gång är en 
fundamental aspekt av folksonomi, och något som saknar motsvarighet inom kunskaps-
organisation. Detta dubbla fokus innebär en extra dimension men kan samtidigt kan 
vara en potentiell svaghet. Ytterligare en egenskap hos folksonomi som saknar mot-
svarighet inom kunskapsorganisation är att taggar till skillnad från ämnesord inte enbart 
är ämnesbeskrivande. 

I den diskussion som vi studerar framställs folksonomi överlag i positiva ordalag. En 
anledning är att majoriteten av texterna är skrivna i ett deskriptivt syfte för att presentera 
ett nytt fenomen, med ambitionen att få folksonomi att framstå som intressant i jäm-
förelse med befintliga alternativ samt att förnya ämnesområdet kunskapsorganisation 
och föra fram nya perspektiv. Diskussionen förs främst på en konkret, praktisk nivå och 
sällan på en teoretisk, konceptuell nivå. Även om två tydliga sidor med förespråkare och 
kritiker kan identifieras är diskussionen enligt oss mer nyanserad med olika perspektiv 
att betrakta metoden. Dessa perspektiv innebär bland annat att styrkor och svagheter 
uppfattas på rakt motsatta vis.

Folksonomi visar på nya relevanta perspektiv på kunskapsorganisation. Att användare 
är villiga att deltaga i organisation och att ämnes- och dokumentrepresentation inte nöd-
vändigtvis behöver vara kontrollerat av normer och föreskrifter för att beskrivningar ska 
kunna utformas och fungera i återvinningssyfte är centralt. På motsvarande vis medför 
folksonomi också nya perspektiv på vad förekomsten av individuella och subjektiva 
värderingar och uppfattningar innebär för organisation och återvinning. 
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I praktiken kan folksonomi vara relevant som komplement eller alternativ till befintliga 
metoder och system. Bibliotekskataloger, klassifikationssystem och ämnesords-
indexering kan kompletteras och ge alternativa återvinningsmöjligheter. Framför allt för 
dokument där den subjektiva uppfattningen av innehåll och mening är centralt som 
skönlitteratur, fotografier och musik. Det okontrollerade vokabuläret i kombination med 
en stor mängd användare kan dessutom vara rimligt att tänka sig som en alternativ 
ansats till automatisk indexering och fokus på datorkraft. Det krävs dock vidare 
forskning för att avgöra om folksonomi är ett seriöst komplement till befintliga metoder 
för kunskapsorganisation eller om det saknar relevans.
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Bilaga 1. Termer och definitioner
• Användare. Inom ramen för användande av folksonomier diskuterar vi kring de 

personer som använder systemen, både för organisation och återvinning. Dessa 
personer benämner vi användare eller taggare.

• Dokument. Den information som organiseras inom folksonomier är av vitt skild 
karaktär, bland annat beroende på typen av system och målgrupp. Ord som 
dokument, post och information används synonymt för att beteckna det som 
indexeras.

• Folksonomi. Utan att på denna plats försöka sig på en definition av termen 
konstaterar vi enbart att när vi använder dess obestämda singularform åsyftas 
själva företeelsen eller fenomenet, oftast ur ett teoretiskt perspektiv.

• Folksonomier. På motsvarande sätt använder vi pluralformen – eller bestämd form 
singular, en folksonomi – av ordet när vi åsyftar konkreta, existerande eller 
hypotetiska, system eller strukturer som mer eller mindre är baserade på 
folksonomiska föreställningar.

• Indexering. Den indexering som åsyftas inom ramen för uppsatsen är om inte annat 
påpekas av typen (manuell) ämnesordstilldelning, till skillnad från exempelvis 
automatisk indexering.

• Indexering och klassifikation. Dessa båda termer för metoder för ämnesrepresenta-
tion används emellanåt synonymt i denna uppsats för att denotera det arbete som 
utförs av experter och yrkeskunniga personer. Vi är medvetna om att detta bruk inte 
nödvändigtvis överensstämmer med hur andra ser på begreppen, men anser ej att 
någon åtskillnad mellan dem krävs inom ramen för denna uppsats. På samma sätt 
sätter vi likhetstecken mellan begreppen indexerare och katalogisatör, i syfte att 
beteckna den person eller de personer som jobbar professionellt med organisation. 

• Information. När det gäller begreppen information och kunskap betraktar vi dessa 
som synonyma på vissa ställen i uppsatsen. Vi är väl medvetna att detta bruk inte 
går hand i hand med andras uppfattningar kring dessa begrepp. Inom ramen för 
denna uppsats anser vi det dock inte vara nödvändigt att skilja på dessa.

• Kunskap. Se information.

• Kunskapsorganisation. Det bör påpekas att när vi använder uttrycket rör det sig om 
bibliografisk kunskapsorganisation, även om inte ämnesområdets samtliga delar 
behandlas i studien. Utan att påstå att detta ämne är enhetligt kan det sägas omfatta 
studier av metoder för insamling, lagring och återvinning av information, och delas 
in i två grenar vilka benämns ämnesrepresentation respektive formell dokument-
representation. Inom vår studie är det framför allt aspekter av ämnesrepresentation 
som uppmärksammas och i mindre, om någon, grad aspekter av formell dokument-
representation som exempelvis katalogisering.

• Tag (engelska) eller tagg (svenska). Motsvarigheten till ämnesord inom 
folksonomi. Ett problem med denna term är att den sedan tidigare används i 
internetrelaterade sammanhang med en annan mening. Svenska datatermgruppen 
rekommenderar bruket av ordet tagg för ”märkord eller etiketter som kan föregå 
eller omge t.ex. ord eller textavsnitt eller förekomma fristående” (Svenska data-
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termgruppen 2007). Det rör sig i detta fall således inte om metadata i form av 
ämnesord utan den form av uppmärkning av innehåll som försiggår vid skapande 
av exempelvis HTML- och XML-dokument. Det är olyckligt att samma ord används 
för på ett vis relaterade men ändock helt skilda begrepp, men då tagg har vunnit 
fäste i den kontext som den här uppsatsen rör sig i väljer vi att använda det.

• Taggning. Den typ av indexering som praktiseras inom folksonomier. Ordet är ett 
försvenskande av engelskans tagging. Tänkbara synonymer kan vara etikettering 
och det engelska labelling.
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