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Abstract:  Social indexing is an approach to manual indexing of web 

content. The purpose of this master thesis has been to 

investigate terminological and conceptual consistency in 

social indexing of web content. Conceptual consistency was 

investigated/measured focusing on synonyms and (the use 

of) singular and plural forms of words.  

 

In order to measure consistency in social indexing data were 

obtained from the Delicious website. The data set consists of 

five indexed objects, 3001 tags and 239 users. Synonym tags 

and singular and plural forms of words were identified and 

grouped. The indexing consistency was then calculated on 

five user groups, each containing twenty users. The users’ 

sets of tags were represented in vector spaces and each user’s 

vector was measured against the group’s average vector 

using the cosine measure.  

 

The indexing consistency was found to be low. An average 

terminological consistency of 15.4 % and an average 

conceptual consistency of 18.5 % were achieved. Synonym 

tags and singular and plural forms of words do affect 

terminological consistency but not to any great extent. The 

low (terminological) consistency may therefore not solely be 

attributed to the presence of synonyms and singular and 

plural forms of words among the users’ tags. 

 

Nyckelord:  taggning, social indexering, folksonomi, 

indexeringskonsistens, manuell indexering 
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1 Inledning 
 

Webben omfattar uppskattningsvis fler än en biljon webbsidor och var dag tillkommer 

flera miljarder nya (Aoki 2009; Alpert & Hajaj 2008). Att göra denna enorma mängd av 

oöverskådlig information sökbar har visat sig vara en utmaning. Marknadens ledande 

sökmotorer
1
 är samtliga förtegna om storleken på sina index men troligtvis har 

sökmotorerna inte indexerat mer än en bråkdel av webbens innehåll.  

Att i motsats till de större sökmotorerna begagna sig av manuell indexering har avvisats 

inom biblioteks- och informationsvetenskap. Webbens omfång, kostnadsfrågor samt 

webbresursers skiftande kvalitet och föränderlighet har lyfts har lyfts fram som 

argument mot en manuell indexering av webben (Lancaster 2003, s. 357). Ett alternativ 

är att låta indexera ett urval webbresurser. James D. Anderson och José Perez-Carballo 

anser att det mer eller mindre är nödvändigt att tillämpa en selektiv metod och enbart 

indexera objekt som håller en viss standard. Att försöka inkludera webbens samtliga 

resurser utan urskiljning skulle vara ”ett slöseri med värdefulla resurser” (Anderson & 

Pérez-Carballo 2001, s. 274).  

 

Anderson och Pérez-Carballos resonemang bygger på att låta professionella indexerare 

utföra denna selektiva indexering av webben. Andra har dock föreslagit att webbens 

användare själva skulle kunna utföra indexeringen (Lancaster 2003, s. 360-361). Med 

framväxten av webb 2.0 har dessa idéer realiserats i större skala genom social 

indexering. Social indexering är ett typexempel på webb 2.0 som karaktäriseras av 

användarinflytande och därmed användarnas möjlighet att ”i hög utsträckning ändra, 

påverkar och framförallt bidra till innehållet” på webben (Våge, Dalianis & Iselid 2008, 

s. 123). 

 

Primärt innebär social indexering att elektroniskt publicerat material lokaliseras och 

indexeras av webbens användare. Användarna tillämpar vid indexeringen en fri 

vokabulär och tillskriver objekt så kallade taggar vilka är ekvivalenta med ämnesord. 

Användarnas taggar kommer med tiden att bilda vad informationsarkitekten Thomas 

Vander Wal benämner en folksonomi. Vander Wal definierar folksonomi som resultatet 

av att människor tillskriver objekt taggar för personligt bruk i en miljö öppen för andra 

med målet att återvinna objekten vid ett senare tillfälle (Vander Wal 2007).  

 

En av dessa öppna miljöer är webbplatsen Delicious
2
 som utgör en plattform för social 

indexering. Delicious erbjuder sina användare att bokmärka och indexera webbresurser. 

På Delicious representeras de bokmärkta objekten genom poster och en post inkluderar 

ett objekts titel, sökväg och taggar/ämnesord. Likt en katalogspost i Libris hänvisar till 

en bok eller annat objekt hänvisar posterna på Delicious till olika webbresurser. 

 

Social indexering är ett fenomen som växer och att tillskriva objekt som blogginlägg, 

musikklipp och bilder taggar är vanligt förekommande på webben
3
. Det går således att 

konstatera att en manuell indexering med selektiv ansats av webbens innehåll 

förekommer. Social indexering kan dock inte betraktas som ett alternativ till 

                                                 
1
 Google, Yahoo och Bing är i dagsläget sökmotorerna med störst markandsandelar (StatCounter 2010).  

2
 www.delicious.com 

3
 Taggning och social indexering är dock på intet sätt synonymer, se kapitel 3 för en utläggning kring 

detta.  
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automatiskt indexering utan snarare ett komplement. Automatisk indexering syftar till 

att indexera webben medan social indexering har en selektiv ansats.  

 

Skribeten Gunjan Tiwari har uttryckt åsikten att Delicious och liknande webbplatsers 

popularitet är en konsekvens av att taggning är ett ”naturligt komplement till sökning” 

(Tiwari 2007). Informationsvetaren Sascha Carlin, som studerat möjligheterna med 

taggning med avseende på sökning, har kommit till samma slutsats som Tiwari. Enligt 

Carlin bör taggning och social indexering ses som ett komplement till såväl “strikt 

kontrollerade kataloger” som sökmotorer med fulltextsökning (Carlin 2007, s. 85).  

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
 

Indexering görs för att representera objekt i en databas och för att objekten genom de 

representerande termerna ska kunna återvinnas vid sökning. För att återvinning ska 

betraktas som effektiv krävs att objekt A och B vilka behandlar samma ämne indexeras 

med samma ämnesord. Om det är möjligt att återvinna objekt A med termerna X, Y och 

Z ska samma termer generera en träff på objekt B. Indexeringskonsistens kan definieras 

som i vilken utsträckning det råder överensstämmelse mellan indexerare i valet av 

ämnesord. En hög konsistens medför att en sökning på termerna X, Y och Z resulterar i 

att såväl objekt A som B återvinns. 

 

Forskningen kring social indexering har främst haft en utvärderande karaktär. Den fråga 

som sysselsätter forskningen är: ”kan vi anförtro lekmän att indexera (webb)resurser?” 

men något enhetligt svar på den frågan har inte framkommit. Kritiken mot social 

indexering understöds främst av två argument:  

 

 social indexering tillämpar vanligtvis en fri vokabulär vilket medför lägre 

indexeringskonsistens än när en kontrollerad vokabulär tillämpas. 

 indexerarna är lekmän och saknar den förståelse en professionell indexerare har 

för indexering. Detta medför bland annat att användarna i stor utsträckning är 

omedvetna om hur begagnandet av synonymer och alternativa stavningar 

påverkar återvinning av objekt. 

 

En kontrollerad vokabulär är en standardiserad vokabulär skapad med återvinning och 

indexeringskonsistens i åtanke. En kontrollerad vokabulär fungerar som ett regelverk 

för indexerare och redogör bland annat för vilka termer och stavningar som ska 

prefereras när objekt tillskrivs ämnesord. Följaktligen kommer en kontrollerad 

vokabulär tillrätta med problem som stavningsvariationer, förkortningar och 

synonymer.  

 

Användandet av en fri vokabulär innebär problem även vid social indexering. Ett antal 

studier har konstaterat att synonymer, homonymer och förkortningar är vanligt 

förekommande bland användarnas taggar (Kipp 2007; Spiteri 2007; Paulilio & 

Penumarthy 2007). En klar majoritet av användarnas taggar utgörs av substantiv (94-97 

%) och bland dessa föreligger en förhållandevis jämn fördelning mellan substantiv 

tillskrivna i singular och substantiv tillskrivna i plural (Spiteri 2007).  

 

Att användarna är lekmän samt har ett personligt förhållande till objekten de indexerar 

har visat sig påverka indexeringen. Det personliga förhållandet tar sig bland annat 

uttryck i subjektiva bedömningar av objekts innehåll (Kipp & Campbell 2006). Det har 
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även påvisats att användarna tillskriver taggar utan återvinning i åtanke (Körner et al. 

2010) och att användarna är omedvetna/ointresserade av att objekten ska kunna 

återvinnas av andra (Lipczak & Milio 2010).  

 

Kritiken mot social indexering saknar som synes inte grund. Trots förekomsten av 

synonymer, förkortningar etc. har användarnas taggar visat sig följa förutsägbara 

mönster. Det har påvisats att användarna tenderar att sluta upp bakom ett fåtal taggar för 

ett objekt (se bland andra Halpin, Robu & Shepherd 2007; Bollen & Halpin 2009). 

Dessa taggar benämns krafttaggar (eng. power tags) och ses vanligtvis som att det råder 

konsensus bland användarna. Ett antal tidigare studier har valt att undersöka 

taggdistributionen och identifiera krafttaggar (se bland andra Kipp 2007; Golder & 

Huberman 2006).  

 

Närvaron av krafttaggar talar för konsensus i valet av taggar medan den höga 

förekomsten av synonymer talar för låg terminologisk konsistens. Det är följaktligen 

rimligt att anta att en högre konceptuell än terminologisk konsistens uppnås vid social 

indexering. Tidigare forskning har alltså konstaterat närvaron av synonymer och 

numerusböjningar och undersökt taggdistributionen. Något ”kvantitativt mått” på 

förhållandet mellan terminologisk och konceptuell konsistens vid social indexering har 

däremot inte tillämpats. I föreliggande uppsats kommer terminologisk och konceptuell 

indexeringskonsistens vid social indexering att undersökas. Uppsatsen kan ses som ett 

bidrag till diskussionen kring huruvida webbens användare kan anförtros indexering av 

(webb)resurser genom social indexering.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka konceptuell och terminologisk indexerings-

konsistens vid social indexering.  

 

Undersökningen motiveras utifrån tidigare studier vilka visat på att användare är mer 

överens kring vad som ska indexeras (konceptuell konsistens) än vilka termer som 

lämpligen beskriver konceptet (terminologisk konsistens). I uppsatsen undersöks hur 

synonymer och användandet av singular och plural hos substantiv påverkar 

indexeringskonsistens. För att uppnå syftet har tre frågeställningar formulerats: 

 

 I vilken utsträckning tillskrivs taggar i singular respektive plural? 

 Hur begagnar sig användarna av synonymer vid taggning? 

 Vilken inverkan har synonymer och användandet av singular och plural på 

indexeringskonsistensen? 

 

1.3 Avgränsningar 
 

I uppsatsen studeras social indexering med fri vokabulär. Social indexering med 

kontrollerad vokabulär är visserligen möjlig men åtnjuter inte samma popularitet och 

genererar heller aldrig en folksonomi (se kapitel 3 för en utläggning angående detta). 

Uppsatsen fokuserar på hur människor de facto indexerar objekt och inte på hur 

människor indexerar utifrån direktiv och fördefinierade kategorier.  

 

Undersökningen är förlagd till en plattform för social indexering. Terminologisk och 

konceptuell konsistens kommer att undersökas på webbplatsen Delicious. Inter-
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indexeringskonsistens berör i vilken utsträckning överensstämmelse råder mellan 

indexerare i valet av termer medan intra-indexeringskonsistensen berör i vilken 

utsträckning en indexerare är konsekvent i valet av termer för ett objekt över tid 

(Lancaster 2003, s. 68). I uppsatsen mäts inter-indexeringskonsistens
4
 vid social 

indexering bland Delicious användare.  

 

Förekomsten av synonymer och numerusböjningar av substantiv (singular och plural) 

och hur dessa påverkar den terminologiska konsistensen står i fokus. Även polysemer, 

meronymer och hyponymer
5
 utgör kända problem vid indexering. Dessa ordgrupper, 

och hur de kan tänkas påverka indexeringskonsistensen, ligger dock inte inom ramen för 

denna uppsats. 

 

1.4 Disposition 
 

Då social indexering är ett fenomen vilket främst äger rum på webben inleds uppsatsen 

med kapitlet Perspektiv på webben (kapitel 2) i vilket begreppet webb 2.0 och dess 

fokus på användarinfluenser presenteras. Kapitlet syftar till att orientera läsaren kring 

webben och placera social indexering i en kontext.  

 

För att ytterligare orientera läsaren följer därefter kapitlet Social indexering och 

folksonomi (kapitel 3) som ger en närmare presentation av uppsatsämnet social 

indexering. Därpå följer kapitlet Delicious (kapitel 4) och en översikt över webbsidan 

vilken utgör grunden för undersökningen och därmed kräver en närmare presentation.   

Presentation av Delicious följs av kapitlet Metod (kapitel 5). I kapitlet redovisas 

tillvägagångssätt vid insamling av data samt mätning av densamma. Urval, kodning av 

data samt metod för beräkning av indexeringskonsistensen återges.  

 

Kapitlen Manuell indexering (kapitel 6) och Tidigare forskning (kapitel 7) utgör 

uppsatsens teoretiska ram. I kapitlet Manuell indexering diskuteras faktorer som kan 

tänkas påverkar indexeringskonsistens och användarorienterad indexering presenteras. I 

Tidigare forskning redogörs för studier kring social indexering närliggande den egna 

frågeställningen. De båda kapitlen syftar till att placera uppsatsens frågeställning i en 

tydlig kontext och motivera undersökningen i förhållande till tidigare forskning.  

 

I Resultat och analys (kapitel 8) presenteras och analyseras insamlad data. Kapitlet visar 

på förekomsten av synonymer, singular och plural och hur ordgrupperna explicit 

påverkar den terminologiska konsistensen. Därpå följer kapitlet Diskussion (kapitel 9) 

där uppsatsens resultat diskuteras i förhållande till frågeställningen och uppsatsens 

metod kritiseras. I kapitlet komprimeras även undersökningens resultat och förslag på 

vidare forskning ges.  

 

Avslutningsvis kommer kapitlet Sammanfattning (kapitel 10) där en sammanfattning av 

uppsatsen sker. Kapitlet redogör kortfattat för syfte, metod, resultat och slutsatser. 

                                                 
4
 Härifrån och framåt kommer inter-indexeringskonsistens att refereras till som enbart 

indexeringskonsistens såvida kontexten inte kräver annat.   
5
 Polysemer innebär att ord har samma stavning men olika betydelser medan meronymer och hyponymer 

uttrycker hierarkiska relationer likt de förekommande i en tesaurus.   
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2 Perspektiv på webben  
 

“In 1989 one of the main objectives of the WWW was to be a space for sharing information. It 

seemed evident that it should be a space in which anyone could be creative, to which anyone could 

contribute”. 

 Tim Berners-Lee (2005) 

 

Ovanstående citat är hämtat från Tim Berners-Lees blogg och klargör en av Berners-

Lees grundtankar med webben. Berners-Lee formulerade 1989 ett förslag på hur datorer 

skulle kunna samverka och utbyta information, ett förslag som kom att utvecklas till vad 

vi idag känner som World Wide Web. Berners-Lees idéer kring webben realiserades 

1991 men nådde en större grupp användare först 1993 när en ny och förbättrad 

webbläsare kom ut på marknaden (World Wide Web 2007). Under 1990-talet senare 

hälft började företag och regeringar att få upp ögonen för webbens potential och fler och 

fler valde att publicera sig på webben och ta del av redan publicerad information 

(Berners-Lee 1999, s. 134). 

 

Idag är webben en integrerad del av många människors vardag. Miljontals människor 

världen över använder dagligen webben för att delge och ta del av information. 

Miniwatts Marketing Group uppskattar att 28,7 % av världens befolkning har tillgång 

till en internetuppkoppling. I Sverige är användandet av webben mer utbrett än på 

många andra håll i världen. Av Sveriges befolkning beräknas 91 % ha tillgång till en 

Internetuppkoppling i hemmet (SCB 2010).  

 

2.1 Webb 2.0 och användarinflytande 
 

På senare år har vad många anser vara en ny webb växt fram, webb 2.0. Uttrycket webb 

2.0 introducerades på en konferens 2004 anordnad av bokförlaget O’Reilly Media under 

en diskussion mellan förlagets grundare Tim O’Reilly och dess vice VD Dale 

Dougherty (O’Reilly 2005). Det finns ingen vedertagen definition av webb 2.0. 

Skribenter och debattörer tenderar att avhandla exempel på webb 2.0 men någon 

egentlig definition av begreppet webb 2.0 finns inte.  

 

I artikeln What is web 2.0 har Josh Charles, universitetsadjunkt vid University of 

Missouri-Kansas City, försökt besvara frågan vad webb 2.0 egentligen är. Olikt flertalet 

andra hävdar Charles inte att webben idag differerar markant från tidigare utan betonar 

hur vår attityd till användandet av webben har förändrats. Den teknik de webbsidor och 

tjänster som sägs begagna sig av webb 2.0 använder fanns tillgänglig redan innan 

begreppet webb 2.0 uppkom. Det är dock först i och med uppkomsten av begreppet 

webb 2.0 menar Charles som vi använder tekniken på ett nytt sätt (Charles 2007).  

 

Charles anser att det förekommer ”four basic applications of technology that make up 

web 2.0, all centered on the idea of collaboration and communication. These 

applications are: social networking, wikis, folksonomies, and blogs” (Charles 2007). 

Tanken på att samarbete och kommunikation står i fokus för webb 2.0 delas av flera. 

Karaktäristiskt för webb 2.0 anses vara den möjlighet användare erbjuds att i större 

utsträckning än tidigare kunna kontrollera och medverka till innehållet på webben. Tim 

O’Reilly kallar denna företeelse av webb 2.0 att utnyttja den kollektiva intelligensen 

(O’Reilly 2005).  
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Social indexering presenteras ofta som ett exempel på webb 2.0. Att social indexering 

utnyttjar den kollektiva intelligensen och präglas av användarinflytande är tydligt. 

Användarna klassificerar, skapar sin egen taxonomi (folksonomi) samt påverkar 

sökresultat då användarnas taggar är avgörande för huruvida objekt ska anses relevant 

eller inte för en sökfråga. Ju fler användare som väljer att beskriva ett objekt med 

salafism desto troligare att objektet handlar om salafism. Vid sökning på Delicious är 

användarnas inflytande tydligt då främst två faktorer påverkar sökresultatet: (1) hur 

populärt ett objekt är bland användarna och (2) hur överens användarna är kring valet av 

taggar (Delicious 2009).
6
  

 

2.2 Kritik mot begreppet webb 2.0 
 

Kritik har riktats mot begreppet webb 2.0. En av kritikerna är Tim Berners-Lee som 

hävdar att webb 2.0 inte existerar. Berners-Lee vänder sig mot att det inte förekommer 

någon vedertagen definition av begreppet webb 2.0. I en intervju med Scott Laningham 

från IBM har Berners-Lee sagt att webb 2.0 är ”a piece of jargon, nobody even knows 

what it means” (Laningham 2006). Tim Berners-Lee vänder sig vidare mot tanken att 

dagens webb skulle syfta till att förena människor medan den tidigare webben skulle 

förena datorer. Som webbens skapare menar han att syftet med webben var att få 

människor att samarbeta och interagera med varandra (Laningham 2006).  

 

I ett blogginlägg från 2005 berättar Tim Berners-Lee att den första webbläsaren inte 

enbart var en webbläsare utan även en redigerare. Med rättigheter erbjöds möjligheten 

att gå in på en webbsida och redigera den och de gjorda ändringarna märktes omedelbart 

(Berners-Lee 2005). Detta går helt i linje med Berners-Lees tanke att alla människor 

skulle ha möjlighet att inte bara surfa, utan även skapa (Berners-Lee 1999, s. 169). Med 

senare webbläsare försvann dock möjligheten att redigera webbsidor på detta sätt. 

Webbsidor kom istället att konstrueras offline för att därefter publiceras (Berners-Lee 

2005). Konsekvensen var enligt Berners-Lee att  ”WWW was soon full of lots of 

interesting stuff, but not a space for communal design, for discource through communal 

authorship” (Berners-Lee 2005). 

 

Berners-Lees tanke om att webben är till för alla människor och att dessa ska ha 

möjlighet att bidra till webbens innehåll har dock realiserats på senare år (genom vad 

flertalet betraktar som webb 2.0). Även om Berners-Lee och andra kritiker hävdar att 

webb 2.0 inte existerar så förnekar de inte att en förändring av webben har skett och inte 

heller att webben har kommit att användas annorlunda. Oavsett huruvida man anser att 

webb 2.0 existerar i reell mening eller ej återstår faktum att begreppet webb 2.0 

existerar och att social indexering och folksonomi betraktas som typexempel på webb 

2.0.  

                                                 
6
 Att låta användare påverkar sökresultatet i stor utsträckning benämns social sökning. 
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3 Social indexering och folksonomi 
 

Social indexering kräver tre komponenter: användare, objekt och taggar. Vid social 

indexering benämns de tillskriva termerna taggar och dessa är ekvivalenta med 

ämnesord. Primärt innebär social indexering att objekt lokaliseras, alternativt publiceras, 

och indexeras av webbens användare. Det ska dock konstateras att social indexering 

även har tillämpats på intranät (Fitzgerald 2006).  

 

För att ytterligare skapa förståelse för social indexering är det relevant att förklara den 

skillnad som föreligger mellan taggning, att tillskriva taggar, och social indexering. Att 

tagga ett objekt innebär inte per automatik social indexering utan andra människor 

måste ha möjlighet att ta del av de tillskrivna taggarna. E-posttjänsten Gmail erbjuder 

till exempel möjligheten att tillskriva taggar för in- och utkommande post. Taggarna 

underlättar för användaren att finna objekten men då taggarna tillskrivs i en sluten miljö 

kan processen inte benämnas social indexering.  

 

Vid social indexering genererar användarnas taggar vad som benämns en folksonomi. 

Folksonomi är en sammansättning av folk och taxonomi och anspelar på att den 

vokabulär användarnas taggar genererar är en taxonomi, en klassifikation, skapad av 

folket. Informationsarkitekten Thomas Vander Wal var den som introducerade 

begreppet folksonomi. Vander Wal själv definierar folksonomi som resultatet av att 

människor tillskriver objekt taggar för personligt bruk i en miljö öppen för andra med 

målet att återvinna objekten vid ett senare tillfälle (Vander Wal 2007). 

 

Vander Wal anser att det förekommer två typer av folksonomier, smala och breda. En 

smal folksonomi skapas när enbart en eller ett fåtal personer tillåts indexera ett objekt. 

Webbsidan Flickr
7
 erbjuder sina användare möjlighet att ladda upp fotografier och 

videofilmer samt indexera dessa. Flickr är restriktiv med sin taggning. En användare har 

inte rätt att indexera vilka objekt som helst. En bred folksonomi däremot skapas när 

användarna har möjlighet att indexera samma objekt utan restriktioner. Vander Wal 

menar att en smal folksonomi är ”singular in nature (only one tag with the term is 

used)” medan en tagg kan förekomma flera gånger för ett objekt i en bred folksonomi 

(Vander Wal 2005).  

 

Informationsarkitekten Gene Smith och författare till boken Tagging, people-powered 

metdata for the social web har identifierat vad han anser karaktäriserar folksonomier. 

Smith berör bland annat det fria valet av taggar och menar att användarna inte ska 

tvingas begagna sig av en kontrollerad vokabulär. Vissa webbplatser, däribland 

Delicious, presenterar användarna med en lista över föreslagna termer. De föreslagna 

termerna utgör inget problem enligt Smith så länge ”users can still add their own tags” 

(Smith 2008, s. 84). 

 

Att en fri vokabulär vanligtvis tillämpas är negativt med avseende på indexerings-

konsistens. Ett flertal studier har kunnat påvisa att en fri vokabulär generellt sett 

genererar sämre konsistens än en kontrollerad vokabulär (Lancaster 2003, s. 73-74). 

Tillämpandet av en fri vokabulär är dock inte enbart negativt. Termer vilka ännu inte 

hunnit etablera sig i ett kontrollerat klassifikationssystem kan användas i en folksonomi 

(Mathes 2004). Inom informationsteknologin går utvecklingen fort och många av 

                                                 
7
 www.flickr.com 
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termerna aktuella i denna uppsats; folksonomy, web 2.0, social indexing, tag, tagging; 

förekommer inte i kontrollerade vokabulärer. Bland Delicious användare däremot ser 

det annorlunda ut. Samtliga av termerna är etablerade bland Delicious användare och 

taggen web2.0 tillhör i dagsläget de mest populära taggarna på webbplatsen (Delicious 

2010a).  

 

Som karaktäristiskt för folksonomier anger Smith vidare att taggarnas relation är en 

konsekvens av hur de används och inte hur de är semantiskt relaterade (Smith 2008, s. 

85). I en kontrollerad vokabulär förekommer homonym- och synonymkontroll och 

hierarkiska relationer men så är inte fallet i en folksonomi.
8
 Medan andra 

klassifikationssystem uttrycker semantiska relationer uttrycker folksonomier statistiska 

relationer. Om de båda termerna nätverk och Internet ofta sammanfaller som taggar för 

ett objekt kan det konstateras att taggarna har en statistisk relation. I fallet med nätverk 

och Internet förekommer även en semantisk relation mellan de båda termerna men ett 

högt statistiskt samband mellan två termen innebär inte automatiskt att termerna är 

semantiskt relaterade (Smith 2008, s. 82-83). 

 

Glenda Browne och John Jermey är indexerare och har skrivit boken The indexing 

companion. I boken beskriver de svårigheterna med att indexera webbsidor: 

 
The main disadvantages are the costs; the delay between creation of the resources and its addition 

to the index; the need for regular updating if the content changes; and the need for skilled indexers.  

(Browne & Jermey 2007, s. 171) 

 

Det är intressant att se hur social indexering bemöter de svårigheter Browne och Jermey 

listar. Social indexering är kostnadsfritt och sker på frivillig basis. En undersökning av 

Heymann, Koutrika och Garcia-Molina har visat att objekt indexeras fortare av 

Delicious användare än av sökmotorer. Uppskattningsvis är 12,5 % av objekten i 

Delicious databas ännu inte indexerade av sökmotorn Yahoo (Heymann, Koutrika & 

Garcia-Molina 2008). Den försening som Browne och Jermey nämner är således mindre 

vid social än vid automatisk indexering. 

  

Browne och Jeremy nämner även att webbsidor är föränderliga vilket ställer krav på att 

indexeringen ändras med innehållet. Vid social indexering i breda folksonomier 

kommer användarnas taggar att spegla eventuella förändringar av innehållet då 

indexeringen är kontinuerlig. Ett objekt kan i en bred folksonomi indexeras av ett 

obegränsat antal människor under en obegränsad tid. Förändras innehållet innebär det 

enbart att indexeringen mellan användarna kommer att skilja sig åt beroende på när de 

indexerade objektet.  

 

Browne och Jermey konstaterar även ”behovet av skickliga indexerare”. Vad Browne 

och Jermey avser med skickliga indexerare framgår inte men rimligen betraktar Browne 

och Jermey inte webbens användare som ”skickliga indexerare”. Det ska dock 

framhållas att webbens användare kan ha mer kännedom om de områden de indexerar 

än vad en professionell indexerare har.  

                                                 
8
 Detta har tillbakavisats av Sam H. Kome som undersökt hierarkiska relationer i en folksonomi och 

kunnat påvisa att hierarkiska relationer mellan taggar är vanligt förekommande. Kome menar att 

hierarkiska relationer är närvarande och synliga för användare genom de listor med tillskrivna, 

korslänkande termer för objekt som återfinns på Delicious. Kome menar att hierarkiska relationer därmed 

är tillgängliga för användarna och att det är presentationen av relationer som skiljer sig från en tesaurus 

(Kome 2006, s. 17, 19-20). 
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Thomas Vander Wal, en av frontfigurerna för social indexering, indexerar sina 

personliga bokmärken på Delicious.
9
 Vander Wals bokmärken berör främst webben, 

folksonomi och taggar. Vander Wal kan sägas vara en expert på sitt ämnesområde och 

expertis innebär en djupare förståelse för de termer vilka berörs inom ämnesområdet än 

vad en professionell indexerare troligtvis har. Vander Wal är måhända ett övertydligt 

exempel men även ”vanliga” användare av social indexering är ofta nischade inom ett 

område och har kunskaper professionella indexerare saknar.  

 

Denna text har försökt ge en beskrivning av social indexering. Förhoppningsvis har 

läsaren fått en djupare insikt i social indexering, dess struktur, för- och nackdelar samt 

de möjligheter social indexering besitter som en metod för att indexera objekt på 

webben.  

                                                 
9
 delicious.com/vanderwal 
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4 Delicious 
 

Webbplatsen Delicious lanserades 2003 och var den första plattformen för social 

indexering (Smith 2008, s. 7). Delicious föregicks av en applikation, Muxway, vars syfte 

var att organisera upphovsmannen Joshua Schachters personliga bokmärken. I Muxway 

försåg Schachter sina bokmärken med taggar och gjorde dem därmed sökbara men det 

var först i och med att Delicious lanserades som allmänheten fick ta del av Schachters 

idéer (Norton 2006).  

 

Med lanseringen av Delicious gavs användare möjligheten att publicera sina 

bokmärken, tillskriva dem taggar och även se andras bokmärken. Schachters idé fick en 

enorm genomslagskraft och flertalet nya webbplatser började tillämpa taggning (Norton 

2006). Idag ägs Delicious av Yahoo, har fler än fem miljoner registrerade användare 

och över 180 miljoner unika indexerade objekt (Hood 2008). Det har hävdats att om 

Delicious och social indexerings popularitet fortsätter att växa i samma utsträckning 

som tidigare kommer snart hela webben att vara indexerad (Heymann, Koutrika & 

Garcia-Molina 2008).  

 

4.1 Taggning på Delicious 
 

Det förekommer fler än ett sätt att bokmärka webbresurser och tillskriva dem taggar på 

Delicious. Objekt kan antagligen bokmärkas genom webbplatsen, speciella knappar som 

installeras i webbläsaren eller genom de insticksprogram som finns för olika 

webbläsare. Skärmdumpen nedan (figur 1) visar hur det kan se ut när användare väljer 

att bokmärka en webbresurs, i det här fallet DN:s webbplats.  

 

 

Figur 1: Skärmdump av insticksprogram för Firefox (taggning av ett objekt). 

 

Hur användarna styrs i valet av taggar är värt att ta upp. I fallet med DN:s webbplats 

presenteras användaren med två rekommenderade taggar, news och culture. Delicious 

rekommenderade taggar är en kombination av taggar den enskilde användaren tidigare 

använt sig av och taggar som andra användare valt att tillskriva objektet. Användarna 
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presenteras även med populära taggar. Populära taggar är taggar som många användare 

valt att beskriva DN:s webbplats med.  

 

Språkliga variationer bland användarna förekommer. En del användare har valt att 

begagna sig av taggen nyheter för att beskriva innehållet medan andra valt news. 

Taggarna nyheter och tidningar uttrycker samma koncept som taggen newspaper. De 

populära taggarna är just populära taggar och inget annat. De kan överlappa varandra 

semantiskt och skapa inkonsistens när de används. 

 

Ett problem som återfinns på Delicious är att systemet betraktar blanksteg som att en ny 

tagg påbörjas. Delicious rekommenderar därför sina användare att skriva ihop termer 

som ska utgöra en tagg, t.ex. ice age blir iceage eller någon annan sammansättning 

användaren bedömer lämplig (Delicious 2010b). Denna information återfinns däremot 

enbart på hjälpsidorna på Delicious. Vid taggning på webbplatsen och i den senaste 

versionen av insticksprogrammet för Firefox
10

 förekommer inte några 

rekommendationer för hur användare ska hantera termer som ice age.  

 

I tidiga versioner av insticksprogrammen för Firefox och IE uppmanade Delicious 

användarna att skriva ihop termer, d.v.s. termen ice age blev taggen iceage. I än tidigare 

versioner av insticksprogrammen rekommenderades användarna att begagna sig av 

punkt istället för blanksteg, ice age skulle skrivas som ice.age.
11

 I dagsläget har 

Delicious valt att inte gå ut med några rekommendationer utan informerar enbart om att 

mellanslag innebär att en ny tagg påbörjas. Detta medför problem med avseende på 

konsistens då termen ice age kan komma att representeras med så olika taggar som 

iceage, ice_age, ice.age och ice#age . 

 

På Delicious är det möjligt att se vilka användare som sparat ett objekt samt vilka taggar 

som tillskrivs objektet. Bokmärken kan dock även markeras som ”privata” vilket 

innebär att bokmärket döljs för övriga användare. Användarna har också möjlighet att 

enbart bokmärka ett objekt utan att tillskriva taggar. Tidigare genererades taggen 

system:unfiled automatiskt om användaren valt att inte tillskriva några taggar men i 

dagsläget lämnas enbart en tom rad.  

 

Låt oss avslutningsvis se hur det ser ut när ett objekt bokmärkts och taggats av 

Delicious användare. Skärmdumpen nedan (figur 2) visar vilka användare som valt att 

bokmärka och tagga webbplatsen för Phoenix Public Library. På Delicious presenteras 

det taggade objektet med sitt namn samt sökväg överst på sidan. Därefter informeras om 

hur många användare som valt att lägga ett bokmärke samt utnyttjat möjligheten att 

skriva notes. Spalten till vänster listar användarna och deras taggar. Användarna listas i 

omvänd kronologisk ordning, den användare som sparat bokmärket senast återfinns 

högst upp. I spalten till höger figurerar de taggar användarna tillskrivit objektet. 

Taggarna listas efter popularitet så att de taggar flest användare valt att tillskriva 

objektet återfinns i toppen. 

                                                 
10

 Version 2.1.106 
11

 Vid tiden för insamlingen av data rekommenderade Delicious användarna att begagna sig av punkt. 
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Figur 2: Skärmdump av Delicious 

Denna text har syftat till att presentera Delicious för läsaren men gör inte anspråk på att 

ge en enhetlig bild av webbplatsen. Tekniken bakom Delicious och vissa funktioner har 

uteslutits. Enbart de fakta och funktioner vilka bedömts vara relevanta för förståelsen av 

den taggning som sker på Delicious har tagits upp. 
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5 Metod 

 

För att uppnå uppsatsens syfte, att undersöka terminologisk och konceptuell konsistens 

vid social indexering, har indexeringen av fem objekt på webbplatsen Delicious 

undersökts. Då konceptuell konsistens undersöks med avseende på synonymer och 

numerusböjningar av substantiv
12

 har synonymer och numerusböjningar identifierats 

bland taggarna för de fem objekten. I ett andra steg har indexeringskonsistens beräknats 

terminologiskt och konceptuellt genom att undersöka fem användargrupper och deras 

indexering av de fem objekt som ingår i undersökningen.  

 

Kapitlet syftar till att förklara hur urval, insamling och mätning av uppsatsen data har 

gått till. Inledningsvis klargörs hur valet av plattform för social indexering skett och 

varför ett icke-sannolikhetsurval tillämpats vid valet av objekt och användare. Därefter 

presenteras hur synonymer och numerusböjningar identifierats bland användarnas 

taggar. Slutligen återges hur indexeringskonsistensen beräknats för uppsatsens fem 

användargrupper.  

 

5.1 Uppsatsens material 
 

Uppsatsens frågeställning och urval av material baseras på en tidigare uppsats som 

skrevs under ett tänkt samarbete med annan part.
13

 Jag vill dock framhålla att 

föreliggande uppsats enbart begränsat använder material från den ursprungliga 

uppsatsen. Att jag i hög utsträckning valt att ta avstånd från den ordinarie uppsatsen har 

att göra med integritet. Mitt författarskap ska inte ifrågasättas genom närvaron av 

beräkningar, texter, ståndpunkter och analyser som publiceras även under annat namn.  

 

Utöver uppsatsens syfte och urval av material förekommer text hämtad från den 

ursprungliga uppsatsen. I kapitlet Manuell indexering berörs kapitel 6.1.1 och även 

enstaka stycken i kapitlet Inledning överlappar med den ursprungliga uppsatsen. Övriga 

texter, kodningsscheman, beräkningar etc. har tillkommit i ett senare stadium.  

 

5.2 Urval: plattform, objekt och användargrupper 
 

Indexeringskonsistens vid social indexering undersöks på webbplatsen Delicious. Då 

uppsatsen betonar social indexering som en metod för indexering av webbresurser föll 

valet på Delicious. Valet är en konsekvens av webbplatsens popularitet och att 

Delicious varken är inriktat på ett specifikt medium eller vänder sig till en specifik 

målgrupp. Social indexering på LibraryThing
14

 berör böcker och CiteULike
15

 riktar sig 

till forskare som ämnar organisera och indexera akademiskt material. Delicious däremot 

har ingen uttalad målgrupp och användarna har möjlighet att tagga allt material som har 

en sökväg. De olika plattformar för social indexering som finns fungerar olika med 

avseende på taggning. En stor del av den forskning som berör social indexering har 

utförts på Delicious vilket gör resultatet mer jämförbart med tidigare studier. 

                                                 
12

 För att underlätta läsningen av uppsatsen kommer härifrån och framåt numerusböjningar av substantiv 

att refereras till som enbart numerusböjningar.  
13

 A. Samuelsson. Den uppsats som publicerats under Samuelssons namn behandlar indexerings-

konsistens och undersöker bland annat meronymer och hyponymer vid social indexering.  
14

 www.librarything.com 
15

 www.citeulike.org 
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De fem objekt som ligger till grund för undersökningen är konsekvensen av ett icke-

sannolikhetsurval. Objekten utgörs av de fem högst placerade objekten från Delicious 

Hotlist. Delicious Hotlist består av objekt som bokmärkts av ett stort antal användare 

under en kort tid. Då frågeställningen berör synonymer och användandet av singular och 

plurals inverkan på indexeringskonsistensen krävs att ett större antal användare 

indexerar ett objekt för att synonymer och numerusböjningar ska ha möjlighet att uppstå 

bland användarnas taggar. Att ett större antal användare indexerar samma objekt är 

ingen självklarhet då webbens innehåll är enormt och alla webbresurser åtnjuter långt 

ifrån samma popularitet. Följaktligen förekommer det många objekt på Delicious som 

enbart ett fåtal användare väljer att indexera. Att välja objekt från Delicious Hotlist 

innebär en garanti för att ett större antal användare valt att indexera objekten.  

 

För beräkningarna av indexeringskonsistensen har en grupp på tjugo användare valts ut 

för vart objekt. I undersökningen förekommer därmed åttio unika användare och fem 

användargrupper. Indexeringskonsistensen har beräknats för de tjugo användare vilka 

senast indexerat objekten. De användare som inte tillskrivit några taggar har exkluderats 

då dessa användare enbart bokmärkt objektet, inte indexerat det. Att mäta indexerings-

konsistens innebär att överensstämmelsen mellan indexerare mäts. Att då inkludera 

användare som inte indexerat objekt skulle innebära ett missvisande resultat.  

 

Att ett icke-sannolikhetsurval tillämpats är en konsekvens av dåliga kunskaper om 

populationen, såväl om de objekt som indexeras som om användarna själva. 

Svårigheterna att identifiera populationen innebär att ett representativt urval inte är 

möjligt att göra. Delicious är en webbplats öppen för alla men webbens användare är 

inte synonymt med Delicious användare. Golder och Huberman (2006) har konstaterat 

att många av de objekt som indexeras på Delicious berör teknik och att det tycks som 

om användarna har ”a strong technical background”. Delicious Hotlist återspeglar 

Golder och Hubermans iakttagelse, tre av de fem objekten som ingår i undersökningen 

berör informationsteknologi. Övriga två objekt berör matlagning, ett annat populärt 

ämne på Delicious att döma av taggen food som tillhör de mest frekvent använda 

taggarna på Delicious (Delicious 2010a). 

 

Följden av att ett icke-sannolikhetsurval tillämpats är att undersökningens resultat inte 

kan generaliseras. De resultat som framkommer i undersökningen får istället ses som ett 

exempel på hur terminologisk och konceptuell konsistens kan se ut vid social 

indexering.  

 

5.3 Hantering av data 
 

De fem objekten och tillhörande taggar genererade en stor mängd kvantitativ data. För 

att ge en överblick över användarnas taggar skapades listor över förekommande taggar 

och deras frekvens. Totalt skapades sex listor varav fem återger taggdistributionen, eller 

fördelning av taggar, för objekten. En sjätte lista skapades där samtliga taggar i 

undersökningen återfinns. Listan användes främst för att få en överblick över synonyma 

taggar och deras frekvens.  

 

För att besvara frågeställningarna kring synonymer och numerusböjningar har samtliga 

taggar för de fem objekten undersökts. Inledningsvis placerades användarnas taggar i 

någon av följande ordklasser: verb, substantiv och adjektiv. En fjärde kategori 
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konstruerades för att placera in taggar som inte platsade bland nämnda ordklasser. 

Kategorin omfattar främst taggar utan semantisk mening för andra än de användare som 

skapat dem (t.ex. ????+) men även prepositioner (t.ex. by) och konjunktioner (t.ex. 

and).  

 

Att placera in användarnas taggar i ordklasser innebar att det blev lättare att identifiera 

numerusböjningar och synonyma taggar då ett kriterium för synonymer är att de tillhör 

samma ordklass (Sterkenburg 2003, s. 130). För att fastställa vilken ordklass ett ord 

tillhör har främst Webster’s online dictionary
16

 använts. Webster’s online dictionary är 

ett omfattande uppslagsverk som i hög utsträckning inkluderar nytillkomna ord i 

engelska språket och ord som relaterar till modern teknik. Då tre av de fem objekten 

som ingår i undersökningen relaterar till informationsteknologi visade sig Webster’s 

online dictionary vara till stor hjälp för att fastställa vilken ordklass en tagg tillhör.  

 

Efter att ha identifierat substantiven placerades dessa i två underkategorier: räknebara 

och oräknebara substantiv. Räknebara substantiv (eng. countable nouns) är substantiv 

som kan placeras i singular och plural medan oräknebara substantiv är oböjliga. 

Oräknebara och räknebara substantiv har fastställs dels med hjälp av Wiktionary
17

 och 

dels genom informationssökning på webben. De räknebara substantiven har slutligen 

placerats i två kategorier baserade på numerus: singular och plural.  

 

Ett antal substantiv visade sig vara både räknebara och oräknebara beroende på kontext. 

När så var fallet placerades substantiven i kategorin för räknebara substantiv. 

Engelskans coffee är ett exempel där substantivet kan anses vara både räknebart och 

oräknebart. Det är fullt möjligt att beställa ”some coffee” och ”a coffee” eller ”two 

coffees”. Att beställa ”a coffee” innebär underförstådd ”a cup of coffee”. Här föreligger 

en viss felmarginal då det kan förutsättas att en av de båda formerna är den gängse. 

 

Att identifiera synonymer innebar en mer subjektiv process än när singular och plural 

identifierades bland användarnas taggar. Rena synonymer är ovanliga och inom 

lingvistiken har begreppet synonymi bräddats av diverse forskare och skribenter. I 

boken Meaning in language har författaren och lingvistiken Alan Cruse delat in 

synonymer i tre kategorier: absoluta synonymer, propositionella synonymer (eng. 

propositional synonyms) och närsynonymer (Cruse 2004, s. 154). Cruse menar att 

synonymer kan betraktas som ord vars ”semantic similarities are more salient than their 

differences” och det är just graden av likhet som avgör huruvida två ord ska betraktas 

som absoluta synonymer, propositionella synonymer eller närsynonymer.  

 

Absoluta synonymer utgörs av ord vilka har exakt samma betydelse och kan ersätta 

varandra i mening. För att synonymer ska klassificeras som propositionella krävs att 

innebörden i en mening inte ändras eller går förlorad om ett ord byts ut mot ett annat. 

Närsynonymer saknar en tydlig definition men utgörs av ord vilka uttrycker närliggande 

koncept (Cruse 2004, s. 154-157). I uppsatsen görs ingen distinktion mellan absoluta 

synonymer, propositionella synonymer och närsynonymer utan samtliga grupper 

benämns i uppsatsen enbart som synonymer.  

 

För att ord ska anses vara synonyma krävs, som tidigare nämnt, att de tillhör samma 

ordklass. Ett verb och ett substantiv är inte utbytbara i en mening och kan därmed inte 
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anses vara synonymer. Vid social indexering är det inte alltid uppenbart huruvida två 

taggar ska anses synonyma eller inte. Då användarna taggar för personlig återvinning 

förekommer taggar vilka enbart bär semantisk mening för de som konstruerat taggarna.  

 

I uppsatsen har följande tre kriterier legat till grund för att identifiera synonymer bland 

användarnas taggar: (1) taggarna ska bära semantisk mening för utomstående, (2) 

taggarna ska kunna placeras i en ordklass och (3) taggarna ska vara helt eller delvis 

kontextuellt utbytbara. De taggar som ansågs synonyma grupperades och dessa grupper 

benämns i uppsatsen synonymgrupper. I synonymgrupperna ingår kategorierna i 

tabellen nedan (figur 3). Var kategori presenteras med en kommentar och ett exempel på 

ord eller taggar som kan betraktas som synonyma.  

 

Kategori Kommentar Exempel  

Absoluta synonymer typ 1: 

förkortningar 

Såväl vedertagna 

förkortningar som 

egenkonstruerade. 

application och dess 

förkortning apps. Search 

engine optimization och 

förkortningen SEO.  

Absoluta synonymer typ 2: 

ett ord, olika 

taggkonstruktion 

Delicious begränsningar när 

det kommer till att hantera 

engelskans särskrivning 

medför att användarna 

tvingas skriva ihop ord med 

högst personliga tagg-

konstruktioner som följd.  

ice cream, ice.cream och 

ice_cream  

Absoluta synonymer typ 3: 

stavningsvariationer 

Såväl vedertagna stavnings-

variationer som stavfel.  

color och colour 

Absoluta synonymer typ 4: 

översättning
18

 

Absoluta synonymer mellan 

två språk 

katt och cat 

Propositionella synonymer 

typ 1: engelska 

propositionella synonymer 

Ord inom engelska språket 

som är utbytbara 

kontextuellt 

fiddle och violin 

Propositionella synonymer 

typ 2: översättning 

Då social indexering inte är 

begränsat till den engelsk-

språkiga världen kan taggar 

på andra språk förekomma.  

Engelskans codec och 

svenskans kodek. 

Närsynonymer typ 1: 

engelska närsynonymer 

Engelska ord med 

närliggande betydelse. 

absorb och digest 

Närsynonymer typ 2: 

översättning 

Ord med närliggande 

betydelse men på olika 

språk. 

murder och avrätta 

Figur 3: Tabell över synonymer 

 

Synonymer har identifierats inte enbart bland användarnas taggar utan mellan 

användarnas taggar. Följden är att medan taggarna software och free uttrycker samma 

koncept som taggen freeware framgår detta inte när den konceptuella konsistensen 

beräknats. Likaså sker en matchning mellan music.video och music_video men inte 

mellan de båda taggarna och särskrivningen music video. I uppsatsen betraktas music 
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 En majoritet av taggarna på Delicious är tillskrivna på engelska. Bland insamlad data förekommer dock 

en handfull taggar på andra språk än engelska och synonymer har identifierats till dessa.  
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video som två taggar och synonymer identifieras till music och till video. Detta 

ställningstagande kan vid första anblick tyckas vanskligt men bottnar i tanken en 

utomstående svårligen kan bedöma vad en användare avser med music video. 

Användaren kan antagligen betrakta taggarna som en term, music video, eller likt 

Delicious betrakta taggarna som två skilda termer, music och video.  

 

5.4 Mätning av indexeringskonsistens  
 

Lawrence E. Leonard (1977) har beskrivit inter-indexeringskonsistens som ”ett 

kvantitativt mått” på överensstämmelsen mellan indexerare. Leonardo noterar att 

undersökningar av indexeringskonsistensen genererat högst olika resultat. Leonard ser 

de olika mått som används för att mäta indexeringskonsistens som en bidragande orsak. 

I uppsatsen används kosinusmåttet och en någorlunda annorlunda ansats till att mäta 

konsistens mellan indexerare.  

 

Två vedertagna mått för att mäta indexeringskonsistens är Rollings mått och Hoopers 

mått. Vid användandet av dessa mått mäts överensstämmelsen mellan två indexerare. 

För att generera ett mått på indexeringskonsistens för en grupp av indexerare krävs att 

indexeringskonsistensen beräknas mellan samtliga indexerare i gruppen. För var och en 

av indexerarna genereras ett medelvärde och utifrån indexerarnas medelvärde beräknas 

ett medelvärde för gruppen av indexerare. Att använda Rolling och Hoopers mått är en 

omständlig process när ett större antal indexerare ingår i gruppen. Olena Medelyan och 

Ian H. Witten (2006) har föreslagit att istället för att beräkna konsistens parvis skulle 

konsistens kunna beräknas genom att jämföras en indexerares indexering gentemot 

gruppen av indexerare.  

 

Medelyan och Witten menar att indexerarnas uppsättning av ämnesord ”can be 

represented as vectors, e. g. A = [A1, A2 …, An]”. Här avser n antalet termer och Ai anges 

till antagligen 0 eller 1. En etta innebär att en specifik term förekommer hos indexeraren 

medan en nolla visar på motsatsen. Formeln nedan visar hur Medelyan och Witten 

menar att likheten mellan två (indexerares) vektorer mäts med hjälp av kosinusmåttet. I 

täljaren återfinns en skalärprodukt som representerar det totala antalet gemensamma 

ämnesord mellan två indexerare. I nämnaren återfinns längden på indexerarnas vektorer 

som motsvaras av vad som benämns ett geometriskt medelvärde av antalet tillskrivna 

ämnesord.  

 
Istället för att beräkna likheten mellan två indexerares vektorer menar Medelyan och 

Witten att en indexerares vektor kan beräknas gentemot en medelvärdesvektor, en 

vektor som återspeglar gruppens indexering. Det är denna ansats till att mäta 

indexeringskonsistens som tillämpas i uppsatsen. Var användares vektor har beräknats 

gentemot användargruppens medelvärdesvektor. En genomsnittlig konsistens har 

därefter beräknats baserat på den konsistens användarna uppnått gentemot 

medelvärdesvektorn. Vid beräkningarna har avrundning till en decimal skett i 

beräkningarnas sista led.  

 

En konsekvens av att en indexerares vektor mäts mot medelvärdesvektorn är att 

konsistensen alltid överstiger 0 %. När konsistens mäts parvis som vid användandet av 
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Rollings och Hoopers mått kommer konsistensen att bli noll om inga gemensamma 

termer återfinns mellan två användare. Medelvärdesvektorn däremot utgörs av gruppens 

termer vilket innebär att samtliga indexerares termer representeras i medelvärdes-

vektorn. En indexerare som valt att tillskriva en term som är unik i sammanhanget kan 

således uppnå konsistens med sig själv då den tillskrivna termen representeras i 

medelvärdesvektorn.  

 

Beräkningarna av indexeringskonsistensen utfördes dels terminologiskt och dels 

konceptuellt. I uppsatsen innebär konceptuell konsistens överensstämmelsen mellan 

användare vid valet av begrepp med terminologisk konsistens innebär 

överensstämmelse mellan användare vid valet av taggar för objekt. För att beräkna 

terminologisk och konceptuell konsistens har två typer av kodningsscheman 

konstruerats. Kodningsschemat nedan (figur 4) återger fem användare ur en 

användargrupp och en uppsättning av taggar som förekommer bland användarna. Likt i 

en vektor anger 1 eller 0 huruvida en tagg är närvarande hos en specifik användare eller 

ej. Användare 1 har använt sig av två taggar: network och tool medan användare 5 

enbart tillskrivit en tagg, lifehacks. Den rad som representerar användarens uppsättning 

av taggar är ekvivalent med användarens vektor. 

 

  lifehacks webapps tool network tool tools utilities 

1 0 0 0 1 1 0 0 

2 0 0 0 1 0 1 1 

3 1 0 0 0 0 1 1 

4 0 0 0 1 0 0 1 

5 1 0 0 0 0 0 0 

Figur 4: Exempel på kodningsschema för terminologisk konsistens 

 

Kodningsscheman liknande det ovan konstruerades även när konceptuell konsistens 

skulle undersökas för en användargrupp. En gruppering av synonyma taggar och 

numerusböjningar gjordes som i exemplet nedan. En etta anger att användaren har 

använt sig utav en eller flera av taggarna i gruppen. I tabellen (figur 5) ses bland annat 

hur synonymerna utilities och tools grupperats. Återigen representerar var rad en 

användares vektor.  

 

 lifehacks webbapps network tool/tools/utilities 

1 0 0 1 0 

2 0 0 1 1 

3 1 0 0 1 

4 0 0 1 1 

5 1 0 0 0 

Figur 5: Exempel på kodningsschema för konceptuell konsistens 

 

De beräkningar som gjorts innebär att alla taggar bedöms vara lika relevanta för att 

beskriva objektet. På Delicious är det överensstämmelsen mellan användare i valet av 

taggar som avgör huruvida ett objekt återvinns och hur det rankas vid sökning. Initialt 

betraktas däremot användarnas taggar som lika mycket värda. Uppsatsen fokuserar på 

överensstämmelse mellan användare i valet av taggar och inte på hur väl taggarna kan 

anses beskriva ett objekts innehåll. Att undersöka huruvida de taggar användarna sluter 

upp bakom är relevanta eller ej ligger inte inom ramen för denna uppsats.  
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6 Manuell indexering 
 

Manuell indexering benämns vanligen ämnesindexering då indexering syftar till att 

indexera och därmed representera objekts innehåll. I det här kapitlet presenteras 

inledningsvis manuell indexering i förhållande till inter-indexeringskonsistens.  

 

I kapitlet presenteras även användarorienterad indexering där användaren och dennes 

behov sätts i centrum under indexeringsprocessen. Avslutningsvis presenteras en 

användarorienterad ansats till indexering, demokratisk indexering. Demokratisk 

indexering sätts i relation till social indexering för att visa hur social indexering kan ses 

som besläktad med demokratisk indexering och underordnad ett användarorienterat 

perspektiv.  

 

6.1 Manuell indexering och indexeringskonsistens 
 

Indexering är intimt förknippad med språk och kommunikation. Språk avser att 

förmedla information mellan människor. Med språket som verktyg uttrycker och utbyter 

människor tankar, idéer och åsikter med omgivningen. Språk syftar således till att 

kommunicera och vid indexering avser indexerarnas ämnesord att representera och 

kommunicera ett objekts innehåll. Att valet av ämnesord differerar mellan indexerare är 

inte sällan en konsekvens av språkliga variationer mellan indexerare.  

 

Språkbruk varierar mellan etniska grupper, samhällsskikt, män och kvinnor och 

åldersgrupper (Holmes 2001, s. 369-370). Språkbruk är något individuellt som 

återspeglas i valet av ämnesord. En kontrollerad vokabulär är konstruerad med 

återvinning i åtanke och syftar till att överbygga de språkliga variationer som föreligger 

mellan individer. När en fri vokabulär används som vid social indexering blir de 

språkliga variationerna mellan indexerare mer påtagliga. En bok rörande genetiska 

sjukdomar hos kattungar kan komma att indexeras med olika ämnesord av olika 

indexerare. Valet av ämnesorden påverkas av vilka aspekter av objektets innehåll 

indexerarna väljer att ta tillvara på och hur dessa aspekter kommer till uttryck genom 

ordval och grammatiska böjningar. Figuren nedan (figur 6) visar hur inkonsistens kan 

uppstå vid indexering.  

 

 

Figur 6: Indexeringsprocessen: val av begrepp, lexem och böjningsform 

 

Under indexeringsprocessen gör indexeraren en konceptuell analys, en bedömning av 

objektets innehåll och väljer för objektet ett begrepp. I fallet med boken som berör 

genetiska sjukdomar hos kattungar kan indexeraren komma att välja något av begreppen 

sjukdom, kattunge eller genetik. För begreppen väljs därefter ett lexem som 
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representerar begreppet. Ovan ses hur begreppet kattunge representeras av två olika 

lexem: kattunge och källing.
19

 Att det finns fler är ett lexem för begreppet innebär att 

lexemen utgör synonymer till varandra. Slutligen väljs en böjningsform för lexemen, 

t.ex. singular eller plural, och ämnesord tillskrivs. Figur 6 illustrerar hur inkonsistens 

kan uppstå vid val av begrepp, lexem och böjningsform under indexeringsprocessen. I 

figur 6 ses hur begreppet kattunge representeras genom fyra ämnesord; källing, 

källingar, kattunge och kattungar, och därmed fyra sökingångar. Konceptuell 

inkonsistens uppstår vid valet av begrepp medan terminologisk inkonsistens uppstår vid 

valet av lexem och böjningsformer.  

 

6.1.1 Faktorer som påverkar indexeringskonsistensen 
 

Ett flertal studier kring indexeringskonsistens har bedrivits och dessa har visat att hög 

konsistens är svåruppnåelig. De beräkningar av indexeringskonsistens som genomförts 

har vidare genererat högst olika resultat. Lancaster har identifierat sju faktorer som kan 

tänkas påverka utfallet av indexeringskonsistensen (Lancaster 2003, s. 69-77). 

 

1. Antalet tillskrivna termer 

Ju fler termer desto lägre indexeringskonsistens. Detta beror sannolikt på att 

indexerare generellt sett kan enas om de viktigaste aspekterna av ett objekts 

innehåll men därutöver råder oenighet om vilka aspekter som är värda att 

tillkännages och uttryckas genom termer. 

 

2. Kontrollerad alternativt fri vokabulär 

Generellt sett genererar en kontrollerad vokabulär högre konsistens än en fri 

vokabulär då det finns färre termer att välja bland och tydliga direktiv vilka 

termer som ska användas framför andra.  

 

3. Vokabulärens omfång och specificitet 

En vokabulär med större omfång tenderar att ha en mer specifik vokabulär. 

Indexerare tenderar att bli oense när de ska tillskriva termer med specificitet till 

ett objekt. Medan en indexerare hävdar att ett objekt behandlar 

webbprogrammering kommer en annan hävda att det berör programmering. 

 

4. Reella och abstrakta ämnen 

Ett reellt ämne är generellt sett lättare att indexera än ett abstrakt. En bok om 

Carl von Linné bör vara lättare att indexera än en bok där ämnet inte framgår 

lika tydligt.  

 

5. Indexeraren 

Bakgrund, kunskaper i ämnet som ska indexeras samt förståelse för användarnas 

behov och intresse påverkar troligen konsistens mellan indexerare. 

 

6. Tillgängliga redskap vid indexering 

Ju fler gemensamma redskap en grupp indexerare innehar vid indexeringen 

desto mer troligt att en hög konsistens uppnås. Redskap kan t.ex. utgöras av 

ordböcker och handböcker.  
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7. Det indexerade objektets omfång 

Ett flertal studier har visat att ett objekts omfång är avgörande för konsistens 

bland indexerare. Anledningen därtill, resonerar Lancaster, är att ”the shorter the 

item the fewer the terms that might plausibly apply”.  

 

Ytterligare en faktor som påverkar indexeringskonsistensen är målgruppen för 

indexeringen. Beroende på målgruppen kommer olika aspekter av innehållet att tas 

tillvara på och därmed påverka indexeraren i valet av termer. Det är rimligt att anta att 

indexerare generellt sett är mer överens om vilka aspekter som bör indexeras än vilka 

termer som bäst uttrycker detta. Detta har bekräftats av B. M. Preschel som undersökt 

huruvida indexerare tenderade att var mer överens i sin konceptuella analys än i valet av 

termer (Lancaster 2003, s. 77-78).  

 

Indexeringsdjup är ytterligare en faktor som påverkar konsistensen. Enligt Browne och 

Jermey avser indexeringsdjup i vilken omfattning ett ämne representeras vid indexering. 

Indexeringsdjup är beroende av uttömmandegrad (eng. exhaustivity). Uttömmandegrad 

berör antalet tillskrivna termer medan specificitet berör i vilken utsträckning de 

tillskrivna termerna representerar det indexerade objektets innehåll (Browne & Jermey 

2007, s. 29). Antalet tillskrivna termer påverkas av huruvida uttömmande eller selektiv 

indexering skett. Selektiv indexering innebär att enbart ett fåtal aspekter av ett objekts 

innehåll tas tillvara och representeras vid indexeringen medan uttömmande indexering 

syftar till att representera ett större antal aspekter av innehållet (Lancaster 2003, s. 9-10, 

28).  

 

Indexeringsdjup är som nämnts beroende av uttömmandegrad och specificitet. Ytlig 

indexering skapas genom att få termer av mer generell karaktär tillskrivs medan djup i 

indexeringen föreligger när ett större antal termer av mer specifik karaktär tillskrivs 

(Klefstad 2009). Indexeringsdjup kan även mätas med avseende på antalet 

citeringar/referenser istället för antalet termer. Citeringsindexering innebär att de 

referenser vilka främst återfinns i vetenskapliga publikationer verkar som ingångar till 

objektet istället för ämnesord. Enligt professor Birger Hjørland vid Danmarks 

Biblioteksskole återfinns för en vetenskaplig publikation vanligen 10-15 referenser och 

dessa ger ett förhållandevis bra djup i indexeringen (Hjørland 2008, s. 15).  

 

6.2 Användarorienterad indexering 
 

Användarorienterad indexering fokuserar i större utsträckning än övriga ansatser till 

indexering på användaren. Dokumentorienterad indexering innebär att objektet sätts i 

centrum vid konceptuell analys och val av ämnesord. Dokumentcentrerad indexering 

sätter däremot objektet i centrum för den konceptuella analysen men vid valet av 

ämnesord sätts användaren i centrum. Vid användarorienterad indexering sätts 

användaren och dennes informationsbehov i centrum under hela indexeringsprocessen 

(Mai 2005, s. 599-601).  

 

Vid användarorienterad indexering påverkar målgruppen vilka objekt som blir föremål 

för indexering och vilka aspekter av objektens innehåll som fokuseras på. En artikel 

angående alternativa drivmedel för fordon är av intresse för såväl Volvo och deras 

produktion som privatpersoner intresserade av ny teknik och klimat.  
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Den indexering som utförs på Volvos bibliotek kommer troligen att se annorlunda ut än 

den som utförs på ett folkbibliotek. Ponera att ett folkbibliotek nöjer sig med att 

konstatera att artikeln rör teknik, fordon och klimat. På Volvos bibliotek däremot lär 

artikeln indexeras med större exakthet då artikelns innehåll är av stort intresse för 

fordonsbranschen och Volvos databas troligtvis redan rymmer ett stort antal artiklar 

angående alternativa drivmedel. För att relevanta objekt ska kunna återvinnas och 

tillgodose målgruppens förfrågningar krävs att indexering sker med målgruppen i 

åtanke (Lancaster 2003, s. 11-13).  

 

Vid användarorienterad indexering försöker alltså indexeraren sätta sig in i användarens 

informationsbehov och indexerar objekt utifrån detta. Enligt Browne och Jermey är 

möjligheten att indexera med användarna i åtanke mindre när en kontrollerad vokabulär 

tillämpas. Indexeringen kan dock fortfarande vara användarorienterad då en tesaurus 

kan vara skapad med användarna i åtanke. En loggfil över de sökfrågor som ställs i 

databaser kan t.ex. konsulteras och verka som bas för tesauruskonstruktion (Browne & 

Jermey 2007, s. 21).  

 

Att användarna och deras behov sätts i centrum vid användarorienterad indexering 

medför att indexeringen sker med en viss grad av subjektivitet. Detta då användarnas 

informationsbehov är avgörande för vilka aspekter av ett objekt som indexeras samt 

vilka ämnesord som tillskrivs (Hjørland 2005). Dagobert Soergel har föreslagit en 

ansats till användarorienterad indexering, behovsorienterad indexering (eng. request-

oriented indexing), där subjektiviteten under indexeringsprocessen tillåts ta större plats. 

Soergel förespråkar subjektivitet och menar att t.ex. ”danger to our buisness” och ”read 

immediately” förmedlar ett tydligt budskap till målgruppen och bör ses som en tillgång 

för användarna (Soergel 1985, s. 230-233, 339).  

 

Av ovanstående text kan konstateras att det förekommer ett antal olika perspektiv på 

indexering och i vilken utsträckning användarna bör införlivas i indexeringsprocessen. 

Ett alternativ till att låta professionella indexerare sköta indexeringen är att låta 

användarna själva tillskriva indexeringstermer, så kallad demokratisk indexering. 

 

6.3 Demokratisk indexering 
 

Demokratisk indexering föreslogs av antal informationsvetare (Pauline Brown, Rob 

Hidderley, Hugh Griffin och Sarah Rollason) då verksamma vid University of Central 

England i Birmingham som ett komplement vid bildindexering. Professionella 

indexerare skulle utföra den primära indexeringen men även användarna skulle ha 

möjlighet att bidra till indexeringen (Brown et al. 1996, se Lancaster 2003, s. 11). 

 

Bland ovanstående informationsvetare utmärker sig två stycken, Pauline Rafferty 

(dåvarande Brown) och Rob Hidderley, som har kommit att förespråka demokratisk 

indexering i ett antal publikation (se bl.a. Hidderley & Rafferty 1997; Rafferty & 

Hidderley 2007).  

 

Ett objekt bör enligt Hidderley och Rafferty till en början indexeras av professionella 

indexerare och först därefter ska användarna ha möjlighet att tillskriva ämnesord. De av 

användarna tillskrivna termerna och deras frekvens tas sedan i beaktande när de 

professionella indexerarna slutligen väljer nya ämnesord för att representera objektet 

(Hidderley & Rafferty 2005, s. 180). Förenklat kan sägas att användarna enligt 
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Hidderley och Rafferty bör stå för den konceptuella analysen medan de professionella 

indexerarna bör stå för valet av ämnesord.  
 

Varken Brown et al. eller Rafferty och Hidderley förespråkar att användarnas 

indexering skulle existera självständigt utan vägledning av professionella indexerare. I 

de öppna miljöer där social indexering vanligen förekommer existerar social indexering 

oavhängigt, utan hjälp och vägledning av professionella indexerare. Rafferty och 

Hidderley har konstaterat att det inom B&I förekommer en skepsis gentemot social 

indexering som ett självständigt fenomen (Rafferty & Hidderley 2007, s. 397). Ett antal 

av de studier som bedrivits inom biblioteks- och informationsvetenskap och som syftat 

till att utvärdera social indexering har dragit slutsatsen att användarna visserligen kan 

tillåtas indexera objekt men att användarnas indexering bör existera sida vid sida med 

professionella indexerares (se bland andra Matusiak 2006; Steele 2008).  

 

Den demokratiska indexering vilken Rafferty och Hidderley förespråkar fokuserar 

enbart på utvalda aspekter av objekts innehåll, nämligen de som är öppna för tolkningar 

och berör inte objektiva aspekter av innehållet som t.ex. namnet på en upphovsman eller 

utgivningsåret för en bok (Hidderley & Rafferty 2007, s. 406). För social indexering 

däremot förekommer inte dessa begränsningar utan det står användarna fritt att tillskriva 

taggar efter eget tycke. Ytterligare en skillnad som föreligger mellan social indexering 

demokratiska är att användarnas ämnesord i den senare inte är synliga för andra 

användare utan ingår i en privat sfär (Rafferty & Hidderley 2005, s. 180). Vid social 

indexering däremot kan användare ta del av såväl sina egna som andras taggar. För att 

tillskrivandet av taggar ska kunna klassificeras som social indexering krävs insyn i 

andra användares taggar/ämnesord.  

 

Som framgår av ovanstående text föreligger ett antal skillnader mellan social och 

demokratisk indexering och de båda termerna kan därmed rimligen inte anses vara 

synonyma. Även Rafferty och Hidderley tycks vara av samma åsikt då de diskuterar de 

båda begreppen som åtskilda varandra samt klassificerar dessa som ”user-based 

indexing” (Rafferty & Hidderley 2007).  

 

När Brown et al. först föreslog demokratisk indexering var webben ännu inte gemene 

mans medium och webb 2.0 låg många år framåt i tiden. Att webbens användare skulle 

konstruera uppslagsverk som Wikipedia eller indexera miljontals webbsidor på 

Delicious måste ha setts som en omöjlighet. Dagens teknologi och webb 2.0 erbjuder 

helt andra förutsättningar än tidigare att införliva användarna i indexeringsprocessen. 

Social indexering är en produkt av webb 2.0 medan demokratisk indexering är av ett 

tidigare datum.  

 

Likt det råder en skillnad mellan webb 1.0 och webb 2.0 föreligger det en skillnad 

mellan demokratisk och social indexering. Social indexering väljer att erkänna 

användarna och kollektivets förmåga, och därmed webb 2.0, medan demokratisk 

indexering förespråkar ett perspektiv där användarna och kollektivet underställs ett 

mindre antal personer. Vid demokratisk indexering verkar användarnas ämnesord enbart 

vägledande medan det verkliga beslutet i fråga om ”lämpliga” ämnesord tas av 

professionella indexerare. Slutsatsen är att demokratisk och social indexering båda är 

underordnande ett användarorienterat perspektiv men bör betraktas som närliggande 

termer snarare än synonymer. 
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7 Tidigare forskning 
 

Det här kapitlet syftar till att presentera tidigare forskning kring social indexering och 

därmed placera den egna undersökningen i en kontext. Inledningsvis presenteras studier 

vilka berör taggar och taggning mer generellt och därefter presenteras studier vilka 

avhandlar vad som motiverar användarna till att tagga som de gör.  

 

Enbart studier som berör social indexering tas upp. Studier kring indexeringskonsistens 

vid manuell indexering förekommer visserligen i stor omfattning men då social 

indexering utförs av lekmän och sker i en social miljö har dessa studier inte betraktats 

som tillräckligt närliggande.  

 

7.1 Konsensus, synonymer och konstruktion av taggar 
 

Margaret E. I. Kipp är ett återkommande namn i forskningen kring social indexering 

och folksonomi. Kipp, som undervisar i biblioteks- och informationsvetenskap vid Long 

Island University, är utan tvekan den enskilda individ som publicerat flest artiklar 

rörande taggning. Kipps forskning fokuserar främst på användarnas klassificering av 

objekt och taggkonstruktion.   

 

I en undersökning från 2006 har Kipp tillsammans med Grant Campbell från University 

of Western Ontario tittat närmare på hur användarnas taggar på Delicious förhåller sig 

till traditionell indexering. Kipp och Campbell har tittat på taggarnas frekvens men även 

valt att undersöka i vilken utsträckning en tagg förekommer ihop med andra taggar, så 

kallad co-word analysis. Metoden medför möjligheten att se vilka taggar som rent 

statiskt sett hör ihop samt hur starka relationerna är mellan olika taggar. 

 

Kipp och Campbell fann i sin undersökning att social indexering inte skiljer sig radikalt 

från klassisk manuell indexering. Användarna enas kring ett fåtal termer för att beskriva 

objekt och den inkonsistens som förekommer i en folksonomi följer ett givet mönster 

och kan därmed förutsägas. Vidare konstaterar Kipp och Campbell att social indexering 

på en viktig punkt skiljer sig avsevärt från traditionell indexering. Användarna tenderar 

att ha ett personligt förhållande till objekten vilket tar sig uttryck i subjektiva 

bedömningar av objektens innehåll samt generar taggar vilka knyter an till användarnas 

intressen och göromål. Kipp och Campbell benämner dessa taggar som ”time and task 

related”.  

 

I en annan undersökning av Kipp (2007) har likheter och olikheter mellan användare, 

författare och professionella indexerare och hur dessa grupper tillskriver taggar 

undersökts. För att undersöka taggar/ämnesord av författare och professionella 

indexerare begagnade sig Kipp av artiklar från databaserna INSPEC och Library 

Literature. Jämförande material hämtades från webbsidan CiteULike.  

 

Kipp fann att det råder essentiella skillnader mellan grupperna. De professionella 

indexerarna tenderade ”to consider the geographic locations associated with the article” 

medan författarna och CiteULikes användare helt valde att utelämna denna aspekt. I 

linje med resultatet av Kipp och Campbells undersökning fann Kipp att användarna inte 

enbart nöjer sig med att beskriva objektens innehåll utan även väljer att redogöra för sin 

egen relation till objektet. Kipp uppmärksammade även den höga förekomsten av 

synonymer och förkortningar bland användarnas taggar samt en tendens hos användarna 
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att välja nytillkomna ord i språket. Ord som ännu inte införlivats i den av de 

professionella indexerarna använda tesaurusen vilket medför att de professionella 

indexerarna använde andra termer för att beskriva samma begrepp som användarna.  

 

Scott A. Golder och Bernardo A. Huberman var 2006 verksamma vid teknikjätten 

Hewlett Packards HP Labs och kom att skriva en av de mest citerade texterna rörande 

social indexering och folksonomi. Golder och Huberman undersökte användarna och 

deras taggar på Delicious med syftet att utröna ”the structure of collaborative tagging 

systems as well as their dynamical aspects” (Golder & Huberman 2006).  

 

Golder och Huberman fann att det förekommer ett fåtal termer vilka ett stort antal 

användare väljer att använda samt ett stort antal termer vilka enbart få användare 

begagnar sig av. Golder och Huberman menar att detta mönster blir tydligare efter hand 

som fler användare tillskriver taggar. Generellt krävs omkring hundra användare innan 

något mönster blir tydligt och de tillskrivna taggarna förvärvat sin position och 

procentuella frekvens. Golder och Huberman anser att taggdistributionen kan förklaras 

genom social konsensus (eng. social proof), det vill säga att användarna imiterar 

varandra i valet av taggar,
20

 och att användarna som taggar objekten har liknande 

bakgrund, kunskaper etc. och därmed uppnår högre konsistens. 

 

Svagheten med Golder och Hubermans studie är att de inte kunde fastställa ”what type 

of distribution arises, nor do they present a method for determining stability. Detta slår 

Harry Halpin, Valentin Robu och Hana Shepherd (2007) fast i en studie där de tittar på 

huruvida användarnas taggar ger upphov till "a coherent categorization schemes". För 

att besvara sitt syfte tittade författarna på huruvida användarnas taggar följer en 

potenslag och hur en potenslag kan uppstå vid social indexering. En potenslag kan 

appliceras på flertalet fenomen men ifråga om social indexering berör en potenslag helt 

enkelt hur taggdistributionen ser ut. En potenslag slår fast att den procentuella frekvens 

för en tagg inte är föränderlig utan stabil oavsett om hundra eller femhundra taggar 

tillskrivs ett objekt.
21

 

 

Halpin, Robu och Shepherd fann att en potenslag även gäller social indexering och ser 

resultatet som positivt då de menar att detta möjligen kan tyda på en konsensus bland 

användarna. Enligt Halpin, Robu och Shepherd kommer med tiden ett mindre antal 

taggar att dominera bland användarna och det kommer även att förekomma ett större 

antal taggar vilka används av ett fåtal användare. När taggdistributionen visualiseras 

grafiskt syns taggarna med låg frekvens som en lång svans till höger om de få men 

frekventa taggarna. Denna ”svans” benämns just ”den långa svansen” (eng. the long 

tail).  

 

Louise F. Spiteri är filosofie doktor i biblioteks- och informationsvetenskap och 

verksam vid Dalhousie University, Kanada. Spiteris forskning berör främst 

klassifikation och indexeringssystem. Spiteri har i en undersökning tittat närmare på hur 

användarnas taggar förhåller sig till de av standardiseringsorganet NISO (National 

Information Standards Organization) publicerade riktlinjerna för kontrollerade 

                                                 
20

 Dvs. att om social konsensus gäller användarna och tillskrivandet av taggar bör användarnas taggar i 

större utsträckning överlappa varandra vilket leder till högre konsistens.  
21

 Den ständigt citerande Mathes (2004) förutsåg att taggarna vid social indexering följer en potenslag 

men det är först i och med studien av Halpin, Robu och Shepherd som det kunnat fastslås att 

taggdistributionen följer en potenslag. 
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vokabulärer (Spiteri 2007). Spiteri valde att titta på tre webbplatser, Technorati, 

Delicious och Furl, där taggning förekommer och Spiteris slutsats var att användarnas 

taggar överensstämmer förhållandevis väl med NISO:s riktlinjer. 

 

Spiteri konstaterar dock att det förekommer ett antal ”problemområden”. Spiteri 

konstaterar att användarna frekvent begagnar sig av homonymer och förkortningar samt 

inte är konsekventa vid användande av singular och plural. Mellan 94 % och 97 % av de 

tillskrivna taggarna utgörs av substantiv och majoriteten av de tillskrivna substantiven 

placeras, i strid med NISO:s riktlinjer, i singular. Av de undersökta substantiven på 

Delicious var  64 % tillskrivna i singular och motsvarande siffror för Furl och 

Technorati var 44 respektive 66 %.  

 

John C. Paulillo och Shashikant Penumarthy (2007) vid Indiana University, USA har i 

en studie valt att fokusera på den sociala aspekten av taggning. Paulillo och Penumarthy 

har använt sig av en analytisk modell för att studera relationen mellan användare, taggar 

och objekt (de tre kompententerna vid social indexering). Även Paulillo och 

Penumarthy konstaterar den höga förekomsten av synonymer. Vidare konstaterar 

författarna att relationen mellan objekt, taggar och användare inte är lika stark som de 

utgått från och drar slutsatsen att social indexering inte kan leda till ”a coherent globally 

navigable classification system”. 

 

Yunseon Choi (2010) har i en studie tittat på hur indexeringskonsistensen ser ut vid 

social indexering på Delicious men även mellan professionella indexerare och Delicious 

användare. Choi jämförde ämnesord för 118 objekt från tio olika ämnesområden. 

Objekten hade indexerats av professionella indexerare i ämneskatalogerna BUBL och 

Intute och även taggats av Delicious användare. Choi undersökte dels hur indexerings-

konsistensen såg ut på Delicious och dels hur konsistensen såg ut mellan Delicious 

användare och Intutes professionella indexerare.  

 

I Chois undersökning uppnådde Delicious användare en indexeringskonsistens på 

mellan 40 och 50 % för samtliga ämnesområden. Indexeringskonsistensen mellan 

Intutes indexerare och Delicious användare var avsevärt lägre, mellan 10 och 30 %. 

Lägst överensstämmelse uppnåddes för ämnesområdet teknik där Delicious användare 

tenderade att använda fler nytillkomna termer i språket.  

 

Den förhållandevis höga indexeringskonsistens som konstaterats i Chois studie kan 

delvis tillskrivas Chois tillvägagångssätt då användarnas taggar normaliserats. I Chois 

undersökning har stavningsvarianter, akronymer, böjningsformer, singular/plural och 

egenkonstruerade taggar normaliserats. Vidare har Choi valt att exkludera taggar som 

värderar objekts innehåll (t.ex. taggen good) och ”personliga” taggar (t.ex. 

myDaughter).  
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7.2 Social konsensus och motiv till taggning 
 

Philip J. Binkowski (2006) har i en masteruppsats vid University of North Caroline valt 

att undersöka hur användarna påverkas av social konsensus vid social indexering. Till 

skillnad från Golder och Huberman valde Binkowski att inte enbart att spekulera i 

huruvida användarna påverkas av social konsensus utan valde att utföra ett experiment. 

En grupp personer taggade objekt med tillgång till andra användares genererade taggar 

och en kontrollgrupp ombads tillskriva taggar utan detta hjälpmedel.  

 

Binkowskis resultat visar på att användarna tenderar att välja de taggar de har tillgång 

till under indexeringsprocessen. Resultatet visar även på att experimentgruppens taggar 

överlappar varandra i större utsträckning än kontrollgruppens. Binkowski sluter sig till 

att användare troligtvis påverkas av social konsensus vid valet av taggar.  

 

Jan-Erik Bråthen (2009) har vid Universitetet i Bergen lagt fram en masteruppsats 

vilken behandlar hur folksonomier skapas. Uppsatsens syfte var tvådelat: författaren 

ämnande dels undersöka hur tidigare använda taggar påverkar användarna i valet av 

taggar och dels hur användarnas taggar förhåller sig till ämnesord tillskrivna ur en 

kontrollerad vokabulär. Tjugo personer gavs uppdraget att indexera ett antal bilder. 

Hälften av personerna indexerade bilderna utan hjälpmedel medan den andra hälften 

gavs insyn i den första gruppens genererade taggar (mer specifikt de tre populäraste 

taggarna för respektive objekt). Användarnas taggar jämfördes därefter med de 

ämnesord vilka tillskrivits bilderna i Universitetet i Bergens bildsamling.  

 

Bråthen fann att den grupp vilken hade tillgång till tidigare genererade taggar 

påverkades av dessa vid valet av ämnesord. Studiens resultat visar också att användarna 

tenderade att tillskriva färre taggar samt begagna sig av tidigare använda taggar. Enligt 

Bråthen tyder resultatet på att användarna påverkas av social konsensus vilket leder till 

en mer enhetlig folksonomi. När försökspersonernas taggar jämfördes med ämnesorden 

i bibliotekets bildsamling konstaterades väsentliga skillnader mellan användarnas taggar 

och bibliotekets tillskrivna ämnesord. Bland annat tenderade de professionella 

indexerarna att använda sig av geografiska ämnesord vilka inte förekom hos 

användarna.  

 

Emilee Rader och Rick Wash (2008) vid University of Michigan har undersökt vad som 

påverkar användarna i valet av taggar. Rader och Walsh utgick från föreställningen att 

användare kan påverkas av (1) andra användares taggar, (2) de taggar systemet 

rekommenderar eller (3) taggar de själva tidigare tillskrivit.  

 

Rader och Wash valde att undersöka data från Delicious. Trettio objekt och deras taggar 

låg till grund för undersökningen. Rader och Wash valde även att titta på användarnas 

tidigare tillskrivna taggar för att undersöka om användarnas påverkas av sitt tidigare 

taggval. Rader och Washs resultat skiljer sig från Bråthen och Binkowskis. Rader och 

Washs resultat visar att användarna enbart marginellt påverkades av rekommenderade 

taggar och andra användares taggar. Användarna tenderar istället att återanvända taggar 

de tidigare använt.  

 

Dirk Bollen och Harry Halpin (2009) har undersökt huruvida en potenslag uppstår bland 

användare när de inte ges insyn i varandras indexering. Bollen och Halpin valde att 

utföra ett kontrollerat experiment liknande Bråthens. Experimentets deltagare tillskrev 
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dels taggar självständigt, utan tillgång till andra användares taggar, och dels efter att ha 

presenterats med ett antal taggar.  

 

Bollen och Halpins experiment visar att en potenslag uppstår även när användare 

indexerar utan tillgång till andras taggar. Författarna konstaterar till och med att en 

potenslag är något tydligare när indexering sker utan tillgång till andras taggar. Bollen 

och Halpin hävdar att insyn i andras taggning påverkar den naturliga potenslag som 

uppstår när användare taggar självständigt.  

 

Marek Lipczak och Evangelos Milios (2010) vid institutionen för datavetenskap vid 

Dalhousie University i Canada har undersökt hur ett objekts titel påverkar användarnas 

indexering. Genom att undersöka användare och deras taggar på Delicious och 

CiteULike kunde Lipczak och Milios påvisa ett tydligt samband mellan de ord som 

förekommer i ett objekts titel och användarnas taggar.  

 

Lipczak och Milios tittade även på huruvida objektens titlar påverkade valet mellan 

singular och plural. Resultatet visar på att det finns ett samband mellan de böjnings-

varianter som förekommer i ett objekts titel och användarnas val. Lipczak påpekar dock 

att användare tenderar att vara konsekventa med sitt tidigare taggval, en användare 

väljer ofta att tillskriva antagligen application eller applications. Lipczak och Milios 

studie visar på att användarna taggar av bekvämlighet samt påverkas mer av sina egna 

än av andras taggar.  

 

En studie gjord vid Graz University of Technology i Österrike av Christian Körner, 

Roman Kern, Hans-Peter Grahsl och Markus Strohmaier (2010) har tittat på vad som 

motiverar användare att tillskriva taggar samt hur bakomliggande motiv påverkar 

indexeringen. Körner et al. samlade in och analyserade data från åtta olika webbplatser 

där social indexering tillämpas. Studien visade att användare kan delas upp i två 

kategorier: describers och categorizers. Categorizers tillskriver taggar med browsing i 

åtanke medan describers taggar med sökning i åtanke. Studien visar på att categorizers 

tillskriver färre deskriptiva taggar samt uppvisar lägre överensstämmelse med övriga 

användare. 

 

7.3 Sammanfattning av forskningsläget 
 

Tidigare forskning har visat på närvaron av synonymer och andra ordgrupper (Kipp 

2007; Spiteri 2007; Paulilio & Penumarthy 2007) vilka är vedertagna indikatorer på 

inkonsistens. Forskningen visar även på användare som taggar utan återvinning i åtanke 

(Körner et al. 2010) och användare vilka inte indexerar objekts innehåll (Kipp & 

Campbell 2006). Forskningen tyder på inkonsistens såväl terminologiskt som 

konceptuellt.  

 

Samtidigt har forskningen konstaterat att många användare sluter upp bakom ett mindre 

antal taggar (Kipp & Campbell 2006; Golder & Huberman 2006; Halpin, Robu & 

Shepherd 2007; Bollen & Halpin 2009). Uppslutningen bakom krafttaggar visar till 

skillnad från synonymer på terminologisk konsistens. Krafttaggarna har tillskrivits 

social konsensus (Binkowski 2006; Bråthen 2009) medan andra studier påvisat att 

användare enbart delvis påverkas av andras taggval (Rader & Wash 2008; Lipczak & 

Milios 2010; Bollen & Halpin 2009).  
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Golder och Huberman (2006) har förklarat närvaron av krafttaggar som en konsekvens 

av social konsensus och en gemensam bakgrund. Bollen & Halpin (2009) har påvisat att 

en taggdistribution uppstår även när användare inte har tillgång till andras taggar. Från 

dessa resultat går det att sluta sig till att en gemensam konceptuell analys i kombination 

med social konsensus troligtvis påverkar användarna i valet av taggar.  

 

Choi (2010) har visserligen mätt indexeringskonsistens på Delicious men tillvägagångs-

sättet, att normalisera användarnas taggar och exkludera subjektiva och personliga 

taggar, ger en missvisande bild av indexeringskonsistens vid social indexering. Vidare 

kan ifrågasättas huruvida Chois studie mäter terminologisk eller konceptuell konsistens 

då taggarna normaliserats.  

 

Uppsatsens syfte, att undersöka terminologisk och konceptuell indexeringskonsistens, är 

baserad på tidigare forskning kring social indexering. Som konstaterats i uppsatsens 

problemformulering föreslår närvaron av synonymer en låg terminologisk konsistens 

medan närvaron av krafttaggar pekar på en högre konsistens. Synonymer, och även 

numerusböjningar, påverkar den terminologiska konsistensen negativt och föreslår att 

den konceptuella konsistensen är högre än den terminologiska.  

 

Medan närvaron av synonymer och numerusböjningar har konstaterats och 

taggdistributionen undersökts har inget ”kvantitativt mått” på förhållandet mellan 

terminologisk och konceptuell konsistens vid social indexering tillämpats. Det är därför 

relevant att undersöka terminologisk och konceptuell konsistens och mäta indexerings-

konsistensen mellan användare.  
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8 Resultat och analys 
 

Det här kapitlet syftar till presentation och analys av undersökningens resultat. Då 

undersökningen är av kvantitativ art och omfattar ett stort antal taggar används diagram 

för att visualisera data. Diagrammen är tänkta som ett komplement till texten och för att 

underlätta för läsaren.  

 

Kapitlet består av två centrala delar. Den första delen utgör en översikt över 

taggdistributionen, användandet av singular och plural samt förekomsten av synonymer 

bland taggarna. Kapitlets första del syftar till att ge läsaren en överblick över 

förhållandet mellan terminologisk och konceptuell konsistens. Del två presenterar de 

konsistensberäkningar som gjorts och visar explicit på hur terminologisk och 

konceptuell konsistens kan se ut vid social indexering. Samtliga fem användargrupper 

presenteras individuellt och resultaten sammanfattas därefter i slutet av kapitlet.  

 

8.1 Användarnas taggar 
 

Resultat och analys bygger på data bestående av fem objekt, 806 användare och 3001 

tillskrivna taggar. Av de 3001 taggarna är 239 stycken, eller 8 %, unika. Det 

förekommer således ingen stor variation i valet av taggar. När de fem objekten 

diskuteras hänvisas de till som objekt A, B, C, D och E.  

 

8.1.1 Distribution av taggar 
 

Taggdistributionen visar hur de 3001 taggarna fördelar sig bland samtliga användare för 

de fem objekten. Taggdistributionen avslöjar en potenslag. Det förekommer ett stort 

antal taggar vilka få användare brukar samt ett fåtal taggar vilka ett stort antal användare 

väljer att tillskriva. Överraskande många taggar förekommer dock enbart en gång. Hela 

53,8 % av de unika taggarna har enbart tillskrivits av en användare. På objektnivå 

återfinns liknande resultat som bland samtliga taggar och användare. Antalet unika 

taggar är dock procentuellt högre på objektnivå och varierar mellan 31 % och 39,1 %. 

Skillnaden kan delvis förklaras genom att objekt D och E utgörs av samma webbsida. 

Användarnas taggar överlappar följaktligen varandra i större utsträckning än till 

exempel objekt B och C vilka berör olika ämnen och därmed lämpligen beskrivs med 

olika taggar.  

 

Indexering på Delicious karaktäriseras av konsensus bland användarna. Tagg-

distributionen avslöjar att användarna tenderar att enas kring ett fåtal taggar för att 

beskriva objekten. I genomsnitt förekommer 5,8 taggar vilka förekommer med en 

avsevärt högre frekvens än övriga. Dessa taggar benämns krafttaggar. När 

taggdistributionen visualiseras som i diagrammet nedan (figur 7), där var stapel 

representerar en tags frekvens, ses tydligt hur de unika taggarna är fördelade bland 

användarna.  

 

Diagrammet visar hur taggdistributionen ser ut för objekt A. Övriga objekt uppvisar en 

liknande taggdistribution men objekt A får här tjäna som exempel på hur 

taggdistributionen ser ut på objektnivå. För objekt A ses hur konsensus råder i valet av 

taggar. För objektet förekommer två taggar med avsevärt högre frekvens än övriga. 

Diagrammet avslöjar hur majoriteten av taggarna har en låg frekvens och bildar en lång 

svans till höger om krafttaggarna. Taggdistributionen, närvaron av krafttaggar och den 
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långa svansen visar på att det råder enighet kring valet av taggar och att det föreligger 

en viss terminologisk konsistens bland användarna.  
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Figur 7: Exempel på taggdistribution 

 

Som tidigare noterat berör indexeringen för objekt D och E samma objekt. Anledningen 

till duplikationen är att Delicious databas innehåller två hänvisningar, två URL:er, till 

objektet. Vid taggning har användarna tillgång till de taggar som andra användare 

tillskrivit samma URL. Uttalat innebär detta att de användare som taggat objekt D och E 

inte har insyn i varandras indexering.
22

  

 

När taggdistributionen undersöktes för objekt D och E visade sig indexeringen av de 

båda objekten vara både lika och olika. De båda grupperna hade enats kring sex taggar 

för att beskriva innehållet: freeware, network, networking, software, tools och utilities. 

Fem av de sex taggarna förekommer med en något högre frekvens för objekt D än E. 

Antalet användare vilka valt att indexera objekten var 185 för objekt D och 161 för 

objekt E. Att ett antal taggar förekommer med en något högre frekvens för objekt D än 

E är därmed enbart att vänta.  

 

För objekt E förekommer en krafttagg, lifehacker, som mer än en tredjedel av 

användarna valt att tillskriva. Bland användarna för objekt D förekommer taggen enbart 

hos fem användare. En liknande snedfördelning förekommer för taggen windows som 

förekommer hos ungefär var femte användare för objekt D men enbart hos nio 

användare för objekt E. Konsekvensen är att objekt D och E kan rankas radikalt olika 

vid samma sökfråga trots att objektens innehåll är desamma.  

 

8.1.2 Användandet av singular och plural 
 

En majoritet av användarnas tillskrivna taggar var substantiv. Av de 148 substantiv som 

identifierades visade sig 94 stycken vara räknebara substantiv. En klar majoritet av de 

tillskrivna substantiven, 76,6 % hade placerats i singular av användarna och enbart 23,4 

                                                 
22

 Att titta på indexeringen för objekt D och E innebär en möjlighet att se hur indexeringen differerar inte 

bara mellan användare utan mellan grupper. Vid social indexering är det gruppen och deras gemensamma 

indexering som representerar objektet. En jämförelse mellan D och E ger en hänvisning till huruvida 

användarna påverkas av varandra eller ej.  
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% av substantiven var tillskrivna i plural. Resultatet visar på en tydlig preferering av 

singularformen bland användarna. Värt att notera är hur pluralformer förekommer 

sparsamt bland användarna samtidigt som ett fåtal substantiv tillskrivits i plural med en 

förvånansvärt hög frekvens.  

 

Utilities tillhör det fåtal substantiv vilka förekommer i plural. Utilities har tillskrivits 

178 gånger medan singularformen utility enbart förekommer 6 gånger. Ytterligare en 

snedfördelning av böjningsformer återfinns mellan tool och tools för objekt D. Taggen 

tools har tillskrivits 64 gånger medan singularformen tool överhuvudtaget inte 

förekommer. Om indexeringskonsistens beaktas är uteslutandet av singularformen tool 

positivt då prefererandet av en av de båda taggarna innebär högre konsistens. Problem 

uppstår istället när objekt D ska återvinnas. När ingen sökingång har skapats på tool 

kommer objekt D inte heller att återvinnas vid sökning på tool.  

 

Att det förekommer användare som tillskriver substantiv i singular och andra i plural är 

föga förvånande. Att det däremot förekommer ett antal användare vilka väljer att 

begagna sig av både singular- och pluralformen av samma substantiv är däremot värt att 

notera. Ett stående inslag är användare som tillskriver mer än en numerusböjning av 

samma substantiv. För objekt A har till exempel mer än en tredjedel av användarna som 

valt taggen codec även tillskrivit pluralformen codecs.  

 

Diagrammet nedan (figur 8) återger de substantiv vilka förekommer i både singular och 

plural. Diagrammet visar att majoriteten av användarna prefererar taggen codecs 

framför codec. Av diagrammet framgår även att pluralformen i ett antal fall utgör 

majoriteten av de tillskrivna taggarna istället för singularformen.  
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Figur 8: Samförekomst av singular och plural 

 

De data som föreligger för undersökningen visar att användarna tenderar att tillskriva 

majoriteten av sina taggar i singular. Användarna tenderar även att sluta upp kring 

antagligen singularformen eller pluralformen av ett substantiv. Tillämpandet av utilities 

och tools och snedfördelningen mellan singular- och pluralformen som beskrevs 

tidigare är ett exempel på detta.  
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8.1.3 Förekomst av synonymer 
 

Bland användarnas taggar förekommer ett förhållandevis stort antal synonymer. Antalet 

identifierade synonymgrupper är 26 stycken och omfattar 73 unika taggar och 1784 

taggar totalt. Till 30,5 % av användarnas taggar förekommer minst en synonym. Likt 

förhållandet mellan singular och plural uppvisar användandet av synonymer generellt 

sett en ojämn fördelning bland användarna. En bidragande orsak är alternativa 

stavningar och hantering av taggar vilka utgörs av två ord.  

 

För att visa på problematiken kring taggkonstruktion och synonyma taggar 

exemplifieras här med en synonymgrupp. I den aktuella synonymgruppen förekommer 

fem synonyma taggar vilka sammantaget skapar fem sökingångar. Hade användarna 

istället valt att enbart bruka en av taggarna ur synonymgruppen hade enbart en 

sökingång skapats. Den dominerande taggen i synonymgruppen utgörs av icecream som 

tillskrivits 67 gånger. Två användare tycks dock ha beslutat sig för den mer vedertagna 

stavningen av engelskans glass, ice cream. Då Delicious inte tillåter blanksteg i taggar 

har användarna valt två olika tillvägagångssätt (helt i enlighet med Delicious riktlinjer) 

för att använda sig av ice cream. En användare har valt konstruktionen ice.cream medan 

en annan valt ice_cream.  

 

Ett mindre antal användare, tolv stycken, har beslutat sig för att använda synonymen ice 

som tagg. En av dessa användare, användare 30 för objekt C tycks dock ha missat att 

Delicious hanterar blanksteg och inte kommatecken som början på en ny tagg. 

Användaren har valt att avsluta majoriteten av sina taggar för objekt C med 

kommatecken och därmed konstruerat ett antal taggar (däribland taggen ice,) vilka 

skapar terminologisk inkonsistens.  

 

Delicious användarna tenderar att sluta upp kring en synonym. Ett exempel är taggen 

internet som förekommer 28 gånger bland taggarna medan taggarna net och web bara 

förekommer en respektive två gånger. Även synonyma taggar med en förhållandevis 

jämn fördelning förekommer. Den dominerande synonymen software förekommer 151 

gånger och freeware förekommer 107 gånger. 

 

Att freeware och software är närsynonymer och därmed inte utbytbara i alla kontexter 

kan tänkas påverka användarna i valet av taggar. Användarna har enats om att objektet 

de indexerar handlar om mjukvara men användarna av taggen freeware har valt att 

specificera att mjukvaran är gratis. Den höga samförekomst som återfinns mellan 

freeware och software kan möjligen tyda på att användarna uppfattar synonymerna 

beskriver alltför olika begrepp. För objekt D har 40 av 185 användare valt att använda 

sig av både freeware och software som taggar.  

 

Det har nu konstaterats att synonymer förekommer bland användarnas taggar och visats 

på att terminologisk inkonsistens utgör ett problem. Diagrammet nedan (figur 9) visar 

på effekten av synonymerna. Var stapel motsvarar en av de identifierade 

synonymgrupperna och var färg på stapeln motsvarar en tagg. Stapelns höjd visar på 

synonymgruppens frekvens, det vill säga den frekvens som är resultat av taggarnas 

sammanslagning.  
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Figur 9: Identifierade synonymgrupper 

 

I diagrammet återges hur ett antal synonymgrupper uppnår en låg frekvens vilket är 

resultatet av att de taggar som ingår i gruppen har en låg frekvens från början. När 

synonymgrupper med en frekvens över femtio studeras visualiserar diagrammet tydligt 

hur fördelningen av taggar ser ut inom synonymgrupperna. Hur användarna begagnar 

sig av synonyma taggar påminner om hur de förhåller sig till användandet av singular 

och plural. Användarna tenderar att sluta upp kring en synonym. Påpekas ska dock att 

det förekommer synonymgrupper där synonyma taggar har en förhållandevis jämn 

frekvens.  

 

8.1.4 Sammanfattning 
 
I materialet förekommer 3001 taggar varav 239, eller 8 %, är unika. Det förekommer 

således ingen stor variation i valet av taggar. Taggdistributionen uppvisar en potenslag 

då det förekommer ett fåtal taggar som många användare använder och ett stort antal 

taggar vilka få användare använder. Överraskande många taggar förekommer enbart en 

gång. 53,8 % av de unika taggarna har enbart tillskrivits av en användare.   

 

Majoriteten av de tillskrivna taggarna utgörs av substantiv och av de räknebara 

substantiven har 76,6 % tillskrivits i singular och 23,4 % i plural. Synonyma taggar 

förekommer som väntat på Delicious och 26 stycken synonymgrupper har identifierats. 

Synonymgrupperna omfattar 73 unika taggar och 1784 taggar totalt. För 30,5 % av 

taggarna har minst en synonym identifierats. Likt för numerusböjningarna tenderar 

Delicious användare att preferera en tagg bland synonyma taggar.  
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8.2 Mätning av terminologisk och konceptuell konsistens 
 

Tidigare redovisat resultat visar på att det förekommer konsensus bland användarna i 

valet av taggar samtidigt som synonyma taggar förekommer i relativt stor omfattning. 

Förekomsten av synonymer och numerusböjningar visar att det föreligger ett glapp 

mellan terminologisk och konceptuell konsistens. I kapitlet redovisas beräkningarna av 

indexeringskonsistens för fem användargrupper vilka benämns användargrupp A-E.
23

  

 
8.2.1 Användargrupp A 
 

Användargrupp A har uppnått en genomsnittlig terminologisk konsistens på 11,4 % och 

en konceptuell konsistens på 15 %. För att diskutera synonymer, singular och plurals 

påverkan på den konceptuella konsistensen krävs dock en närmare titt på de enskilda 

användarna och hur dessa överensstämmer med gruppen av indexerare. Diagrammet 

nedan (figur 10) återger gruppens tjugo användare och deras uppnådda konsistens.  

 

Användarna har gemensamt tillskrivit 30 unika taggar och 83 taggar totalt. Av taggarna 

förekommer 16 stycken enbart hos en användare. Sju av de unika taggarna återfinns hos 

användare 17 som valt att tagga objektet med dess rubrik. Spridningen av taggar är 

således stor och påverkar den terminologiska konsistensen negativt. Det förekommer 

dock ett antal taggar som flera användare valt att begagna sig av. Taggarna video, 

codec, codecs, compression och reference är återkommande bland användarna. Taggen 

video intar en särställning då video är den enda tagg som en majoritet av användarna, 75 

%, valt att tillskriva.   
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Figur 10: Indexeringskonsistens för användargrupp A 

 

I diagrammet ses hur de staplar som representerar den terminologiska konsistensen visar 

på låg överensstämmelse bland användarna. Fyra användare (nr. 8, 12, 16 och 20) har 

dessutom uppnått en avsevärt lägre konsistens än övriga användare. Utmärkande för de 

fyra användarna är att de alla valt att tillskriva enbart en tagg, en tagg som är unik och 

inte förekommer hos andra användare. Användare 8 och 12 har till exempel valt att 

använda sig av read respektive videoedicion. De användare som uppnått högst 

                                                 
23

 Användargrupp A har indexerat objekt A, användargrupp B har indexerat objekt B osv.  
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konsistens är användare 11 och 15 vilka båda uppnått en konsistens på 18,6 %. 

Användarna har valt att tillskriva sju taggar vilka samtliga används av andra användare.  

 

Att den genomsnittliga konceptuella konsistensen överstiger den terminologiska har 

redan konstaterats. En gruppering av användarnas taggar, där synonyma taggar och 

numerusböjningar grupperades, genererade 25 grupper av taggar. En gruppering av 

taggarna codec, codecs, codeces och videocodecs visade sig ha en stark positiv inverkan 

på den konceptuella konsistensen. Hela 70 % av användarna har valt att använda sig av 

någon av gruppens taggar.  

 

Diagrammet visar att nio användare uppnått en konceptuell konsistens på omkring 20 % 

mot den genomsnittliga konceptuella konsistensen på 15%. Användare 8, 12 och 16 drar 

ner såväl den genomsnittliga terminologiska som konceptuella konsistensen. 

Användarnas val av taggar är unikt och det har inte gått att identifiera några synonymer 

eller numerusböjningar till taggarna.  

 

8.2.2 Användargrupp B 
 

Användargrupp B är den grupp som uppnått högst terminologisk och konceptuell 

konsistens. Den terminologiska konsistensen uppgår till 25,8 % och den konceptuella 

till 28,3 %. Det totala antalet taggar uppgår till 81 stycken och av dessa är 15 stycken 

unika. Taggarna steak, recipes och cooking förekommer hos 70 % av användarna. Sex 

taggar förekommer enbart hos en användare vilket är avsevärt färre än för 

användargrupp A där 16 taggar förekom hos en användare.  
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Figur 11: Indexeringskonsistens för användargrupp B 

 

En jämförelse mellan terminologisk och konsistens i diagrammet (figur 11) för 

användargrupp B visar två väsentliga skillnader från användargrupp A: (1) det 

förekommer inga användare vilka markant drar ner den genomsnittliga konsistensen och 

(2) terminologisk och konceptuell konsistens differerar inte lika tydligt. Då enbart bbq 

och grill och recipe och recipes identifierats som synonymer är förhållandet mellan 

terminologisk och konceptuell konsistens föga förvånande. En gruppering av 

användarnas taggar innebar att 15 taggar kom att placeras i 13 grupper.  
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Fördelningen av synonymerna grill och bbq var förhållandevis jämn bland användarna, 

35 % respektive 30 %. Värt att notera är hur användare 5, 12, 15 och 17 alla valt att 

tillskriva synonymerna tillsammans. Användare 17 har dessutom valt att använda sig av 

både recipe och recipes bland sina taggar. Då användare 17 dessutom är den enda 

användare som tillskrivit taggen recipe får en gruppering av recipe och recipes ingen 

större påverkan på den konceptuella konsistensen. Det föreligger således ingen skillnad 

mellan antalet användare som använder sig av taggen recipes och de som använder sig 

av grupperingen av taggarna recipe och recipes.  

 

Användargrupp B uppvisar en avsevärt högre terminologisk och konceptuell konsistens 

än användargrupp A. Användarna har valt att preferera ett fåtal taggar och det tycks inte 

föreligga några större skillnader mellan användarna ifråga om konceptuell analys och 

val av taggar.  

 

8.2.3 Användargrupp C 
 

Användargrupp C har uppnått en genomsnittlig terminologisk konsistens på 8 % och en 

konceptuell konsistens på 10,2 %. Konsistensen är lägre än för övriga användargrupper. 

Användarna har tillsammans konstruerat 55 taggar varav 15 är unika. Av taggarna 

förekommer sju stycken enbart en gång.  

 

Till skillnad från de båda tidigare användargrupperna förekommer för användargrupp C 

inga taggar som majoriteten av användarna är överens om. Däremot förekommer en 

uppsättning taggar vilka åtnjuter större popularitet än övriga. Taggen cooking 

förekommer hos 30 % av användarna och taggarna icecream och food förekommer hos 

35 % av användarna. Resterande taggar förekommer med låg frekvens.  
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Figur 12: Indexeringskonsistens för användargrupp C 

 

I diagrammet (figur 12) ses tre användare vilka drar ner den genomsnittliga 

konsistensen. Användare 10, 12 och 20 uppvisar alla en låg överensstämmelse med 

gruppen, en konsekvens av att de valt att tillskriva taggar vilka inte förekommer hos 

övriga användare. Användare 13 och 18 är de användare som uppnått högst 

terminologisk konsistens, 15,6 % respektive 15,1 %.  
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En gruppering av användarnas taggar, där synonyma taggar och numerusböjningar 

grupperades, genererade 14 grupper av taggar. Taggar som placerades i samma grupp 

var recipe och dess pluralform recipes samt de båda synonymerna icecream och ice. I 

diagrammet ses hur den konceptuella konsistensen markant överstiger den 

terminologiska för ett antal användare. Tydligast framgår detta hos användare 8 som 

använt sig av taggarna ice, recipes och howto. En orsak till den markanta ökningen är 

taggen ice vilken enbart används av användare 8. När ice erkänns som en synonym till 

icecream är det tydligt att användare 8 är överens med övriga användare vad gäller 

konceptuell analys men inte valet av tagg/ar.  

 

8.2.4 Användargrupp D 
 

Resultatet för användargrupp D visar på en genomsnittlig terminologisk konsistens på 

18,9 % och en konceptuell konsistens på 23,5 %. En ökning av konsistensen med 4,6 

procentenheter innebär den största differentiering mellan terminologisk och konceptuell 

konsistens bland användargrupperna. Ökningen ses tydligt i diagrammet nedan (figur 

13). Det totala antalet taggar uppgår till 88 stycken och av dessa är 21 stycken unika. 

Majoriteten av användarna har enats kring två taggar att beskriva objektet med. 

Taggarna network och tools förekommer hos 75 % respektive 65 % av användarna. Nio 

av taggarna förekommer enbart hos en användare.  

 

Utmärkande för användargrupp D är den höga förekomsten av numerusböjningar och 

synonymer som sammanfaller. En gruppering av användarnas taggar skapade 15 

grupper. Av användarna hade 35 % använt någon av taggarna freeware och software. 

När synonymerna sammanfördes stod 50 % av användarna bakom gruppen av taggar. 

Att gruppering inte har större effekt på konsistensen är en konsekvens av att fem 

användare valt att tillskriva både freeware och software som taggar.  
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Figur 13: Indexeringskonsistens för användargrupp D 

 

Samma förhållande föreligger mellan synonymerna tools och utilities vilka nio 

användare valt att kombinera vid taggning. Inom användargrupp D framstår mönstret 

med användare vilka tillskriver synonymer och/eller mer än en numerusböjning 

tydligare än för övriga grupper. Ett tydligt exempel är användare 19 som valt att 

tillskriva tolv taggar varav följande är av intresse: freeware, software, tools, utilities, 



 - 39 - 

computer, computers, list, lists. Användaren kombinerar genomgående synonyma 

taggar och tillskriver substantiv i såväl singular- som pluralform.  

 

Förekomsten av synonymer, singular och plural ger onekligen utslag på konsistensen. I 

diagrammet ses hur användare 15 är avsevärt mer överens med andra användare när den 

konceptuella konsistensen mäts. Användarens terminologiska konsistens är 16,4 % och 

den konceptuella 30,3 %. Ökningen beror till stor del på grupperingen av taggarna 

utilities, tool och tools då 75 % av användarna använder åtminstone en tagg ur gruppen. 

Taggen tool förekommer dock enbart hos användare 15 och skapar därmed 

terminologisk inkonsistens. 

  

8.2.5 Användargrupp E 
 

Användargrupp E har uppnått en genomsnittlig terminologisk konsistens på 12,8 % och 

en konceptuell konsistens på 15,3 %. Användarna har tillskrivit 22 unika taggar och 73 

taggar totalt. Likt för användargrupp A, B och D förekommer taggar vilka majoriteten 

av användarna sluter upp bakom. Taggarna network och utilities förekommer hos 60 % 

respektive 55 % av användarna. Som för övriga användargrupperna förekommer även 

ett antal taggar, här nio stycken, vilka enbart förekommer hos en användare.  

 

Anmärkningsvärt för användargrupp E är hur användare 3, 19 och 20 uppnått en 

terminologisk konsistens på 21 % genom att tillskriva sju taggar: network, networking, 

freeware, lifehacker, utilities, tools och software. Användarna har helt enats kring 

taggarna vilket medför en hundraprocentig överensstämmelse mellan de tre.  

 

Identifiering av synonyma taggar och numerusböjningar genererade 15 grupper av 

taggar. De taggar som grupperades var (1) hacking och development, (2) software och 

freeware och (3) utility, utilities och tools. Likt för tidigare objekt tillskrivs synonyma 

taggar av samma användare. Taggen freeware förekommer totalt fyra gånger och 

kombineras samtliga gånger med synonymen software. Taggen tools som förekommer 

sex gången kombineras samtliga gånger med synonymen utilities.  

 

Diagrammet nedan (figur 14) visar hur den konceptuella konsistensen enbart marginellt 

överstiger den terminologiska. Ett undantag utgörs av användare 6 vars konsistens ökar 

markant när konceptuell istället för terminologisk konsistens mäts. Användaren har 

tillskrivit två taggar, network och utility. Taggen utility förekommer enbart hos 

användare 6. När utility identifieras som singularformen av utilities och som synonym 

till tools blir det tydligt att användare 6 är överens med gruppen kring konceptet som 

ska indexeras men inte kring taggvalet. 
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ANVÄNDARGRUPP E
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Figur 14: Indexeringskonsistens för användargrupp E 

 
8.2.6 Sammanfattning 
 

Beräkningarna av terminologisk och konceptuell konsistens på åttio användare och fem 

användargrupper har visat på att såväl terminologisk som konceptuell konsistens är låg. 

Den genomsnittliga konsistensen för samtliga användargrupper är 15,4 % och den 

konceptuella 18,5 %. Det föreligger ingen markant skillnad mellan den terminologiska 

och den konceptuella konsistensen. Synonymer och numerusböjningar påverkar 

visserligen indexeringskonsistensen negativt men inte i någon större utsträckning. Att 

användarna väljer att indexera olika aspekter av objekt (konceptuell konsistens) utgör 

ett större problem än närvaron av synonymer och numerusböjningar (terminologisk 

konsistens).  

 

Som taggdistributionen pekar på, se kapitel 8.1.1, förekommer det för samtliga objekt 

en uppsättning taggar som ett flertal användare sluter upp bakom. Inkonsistens i valet av 

taggar skapas av användare som väljer att tillskriva taggar vilka inte förekommer hos 

andra användare. Synonymer, singular- och pluralformer var närvarande hos samtliga 

användargrupper. När synonymer och numerusböjningar av samma substantiv 

grupperades steg konsistensen bland användarna. Ökningen var tydligast hos de 

användare vilka valt att tillskriva en tagg som (1) inte förekom hos andra användare och 

som (2) gick att identifiera synonymer och/eller numerusböjningar till. Anmärknings-

värt är antalet användare vilka valt att tillskriva synonyma taggar och singular- och 

pluralform av samma substantiv. 
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9 Diskussion 
 

Kapitlet avser att diskutera undersökningen och visa på hur resultaten besvarar 

uppsatsens syfte. Inledningsvis diskuteras undersökningens resultat i förhållande till 

tidigare forskning och därefter förs en diskussion, med undersökningens resultat som 

utgångspunkt, kring social indexering som en metod för manuell indexering av 

webbresurser.  

 

Kapitlet inkluderar vidare kritik av uppsatsens metod, förslag på vidare forskning och 

avslutningsvis en sammanfattande diskussion som ämnar tydliggöra svaren på 

uppsatsens syfte och frågeställning.  

 

9.1 Diskussion av studiens resultat  
 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka terminologisk och konceptuell konsistens 

vid social indexering. Uppsatsens syfte relaterat till konceptuell analys och val av 

ämnesord. I undersökningen har kunnat påvisas att användare vid social indexering 

tenderar att vara mer överens kring konceptuell analys än kring valet av ämnesord. 

Resultatet har likaså visat att såväl terminologisk som konceptuell konsistens är låg 

(15,4 % respektive 18,5 %) och att det inte föreligger någon markant skillnad mellan 

terminologisk och konceptuell konsistens. Den vedertagna syn som Lancaster 

presenterar, att konsistens, och speciellt terminologisk konsistens, är svår att uppnå 

bekräftas därmed genom resultatet.  

 

Synonymer visade sig vara relativt vanligt förekommande bland användarnas taggar. 

Bland taggarna var det möjligt att identifiera åtminstone en synonym till 30,5 % av 

taggarna. Synonymer och numerusböjningar påverkar visserligen den terminologiska 

konsistensen negativt men inte i någon större utsträckning. Närvaron av synonymer och 

numerusböjningar vid social indexering har tidigare påpekats av Kipp (2007) och 

Spiteri (2007) men föreliggande uppsats har inte enbart visat på närvaron av 

ordgrupperna utan även hur de explicit påverkar den terminologiska konsistensens.  

 

Utöver synonymer och numerusböjningars påverkan på konsistensen har även 

konstaterats hur ordgrupperna används av användarna. Det har konstaterats att 

användarna (1) tenderar att preferera en term i en synonymgrupp, (2) tillskriver 

majoriteten av substantiven i singular (76,6 %) och ett mindre antal i plural (23,4 %), 

(3) prefererar en numerusböjning av ett substantiv och (4) i en uppsättning taggar väljer 

att tillskriva synonyma taggar och/eller singular och plural av samma substantiv. 

 

Att användarna sluter upp kring en uppsättning taggar har konstaterats i ett flertal 

tidigare studier (se bland andra Halpin, Robu & Shepherd 2007; Golder & Huberman 

2006). Det förekommer ett fåtal taggar som många användare tillskriver och ett stort 

antal taggar som få användare tillskriver. Att det i uppsatsens resultat framkommit att 

användare så tydligt prefererar en synonym eller numerusböjning är därmed inte att 

förvånas över. Att förklara varför användarna väljer en synonym eller numerusböjning 

framför en annan är däremot svårare att uttala sig om men troligtvis påverkas 

användarna av social konsensus.  

 

Binkowski (2006) och Bråthen (2009) har båda dragit slutsatsen att användare påverkas 

av social konsensus vid valet av taggar. Dock har Rader och Wash (2008) och Lipczak 
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och Milios (2010) framhållet att användarna enbart marginellt påverkas av andra 

användare. I uppsatsen har framkommit hur det förekommer användare som tillskriver 

en tagg vilken återfinns i den långa svansen och samtidigt tillskriver en synonym, eller 

numerusböjning, som återfinns bland krafttaggarna. Social konsensus skulle kunna vara 

en möjlig förklaring till användarnas agerande. En användare uppmärksammas genom 

närvaron av andras taggar på att övriga användare valt att tillskriva tools istället för tool. 

Att tillskriva båda taggarna innebär en kompromiss där användaren accepterar övriga 

användares klassificering samtidigt som användaren tillskriver sitt ”förstaval”.  

 

Att social konsensus har betydelse för användarnas val av taggar visar indexeringen av 

objekt D och E på. Trots att de båda URL:erna hänvisar till samma webbsida har 

användarna slutit upp kring två något olika uppsättningar krafttaggar. För objekt E 

förekommer lifehacker som krafttagg och för objekt D förekommer windows som 

krafttagg. Taggen windows placerar sig i den långa svansen för objekt E och likaså gör 

lifehacker för objekt D. De båda radikalt olika krafttaggarna ger stöd åt tesen att 

användare påverkas av social konsensus. Utöver tidigare forskning stöds antagandet på 

Lancaster som definierat ”tillgängliga redskap vid indexeringen” som en faktor vilken 

påverkar indexeringskonsistensen. Vid social indexering förekommer inga ordböcker 

eller handböcker för att guida indexeringsprocessen men användarnas taggar innehar en 

motsvarande ställning.  

 

Bollen och Halpin (2009) har konstaterat att en potenslag uppstår oavsett om indexering 

sker med tillgång till andra användares taggar eller ej. Om en potenslag uppstår oavsett 

närvaron av andras taggar kan överensstämmelse mellan användare inte enbart förklaras 

genom social konsensus. Det är rimligt att anta att användare, egentligen de som 

tillskriver krafttaggar, är överens kring såväl konceptuell analys som valet av taggar. 

Användarna för objekt D och E har så när som på lifehacker och windows tillskrivit 

samma krafttaggar. Användarnas krafttaggar kan inte enbart anses vara en konsekvens 

av social konsensus utan måste även tillskrivas en gemensam konceptuell analys. 

 

Åsikten delas av Golder och Huberman (2006) som dragit slutsatsen att det måste ligga 

mer bakom användarnas krafttaggar än enbart en strävan efter social konsensus. Golder 

och Huberman menar att användare som taggar ett objekt troligtvis har liknande 

bakgrund och kunskaper. Även Lancaster framhåller indexerares kunskaper i ämnet som 

en bidragande faktor till konsistens. Social indexering skiljer sig dock från traditionell 

manuell indexering genom att indexerarna har ett personligt förhållande till objekten. 

Användarnas förhållande till objekten de indexerar kan påverka konsistensen såväl 

positivt som negativt.  

 

Likt Golder och Huberman påstår är det troligt att användarna har liknande kunskaper 

och bakgrund. Enbart handlingen att lägga ett bokmärke visar på ett intresse för ett 

objekt och dess innehåll. På Delicious finns programmerare som indexerar webbsidor 

om C# och Ruby och fotografer som indexerar webbsidor om Photoshop och 

exponering. På en webbplats som Delicious är det rimligt att anta att människorna som 

indexerar ett objekt både har intresse och kunskaper gemensamt. De användare som 

väljer att indexera objektens ämne bör därmed uppnå en hög konsistens.  

 

Inom disciplinen för biblioteks- och informationsvetenskap förutsätts att indexering 

syftar till representation av objekts innehåll (ämnesindexering). Användarna vid social 

indexering har inte självfallet samma ansats till indexering som professionella 



 - 43 - 

indexerare. Bland andra Kipp & Campbell (2006) har uppmärksammat hur användare 

konstruerar taggar som inte berör objektens innehåll och tillför sin egen, subjektiva 

bedömning av innehållet. Körner et al. (2010) har vidare visat att användare taggar utan 

återvinning i åtanke. Många av de taggar som skapas utan återvinning i åtanke beskriver 

andra aspekter än objekts innehåll. Taggarna förekommer vanligtvis enbart en eller ett 

fåtal gånger för ett objekt och bidrar därmed till den långa svansen. Dessa taggar är 

resultatet av konceptuell analys och/eller val av taggar som skiljer sig avsevärt från 

övriga användares.  

 

De användare som de facto inte utför ämnesindexering bör verka för en högre 

inkonsistens än vad synonymer och numerusböjningar möjligen kan göra. 

Undersökningens resultat har visat att konceptuell konsistens inte skiljer sig avsevärt 

från terminologisk konsistens. Den låga indexeringskonsistensen tycks vara en 

konsekvens av att användarna väljer att ta till vara på olika aspekter av objekts innehåll 

och därmed välja att indexera olika begrepp.  

 

Den kritik som riktats mot social indexering fokuserar främst på den fria vokabulären i 

kombination med indexerarnas status som lekmän. Då indexeringskonsistensen 

beräknades visade sig kritikernas farhågor om låg konsistens vid social indexering 

bekräftas. Den fria vokabulären och användarnas status som lekmän påverkar givetvis 

utfallet. Samtidigt visar uppsatsens resultat på att många användare är överens om vad 

som ska indexeras (konceptuell analys) och hur det ska indexeras (val av taggar). Det är 

dessa användare som bidrar till krafttaggar och krafttaggarna innehar en central roll vid 

sökning och återvinning av objekt. Taggarna i den långa svansen har däremot enbart en 

marginell betydelse vid sökning.  

 

Inom disciplinen för biblioteks- och informationsvetenskap ses hög konsistens ofta som 

ett kvalitetsmått på indexering. För att uppnå hög konsistens används en kontrollerad 

vokabulär eller mer löst formulerade riktlinjer. Frågan är huruvida webbens användare 

bör påtvingas den syn på indexering som råder inom biblioteks- och 

informationsvetenskap. Om social indexering betraktas som en kombination av 

användarorienterad indexering och webb 2.0 bör inte regler eller riktlinjer utarbetas för 

social indexering. Likt Smith (2008) påpekar är det fria valet av taggar utmärkande för 

social indexering. Därmed kan Delicious och andra plattformar för social indexering 

inte kräva av användarna att de tillskriver substantiv i plural eller enbart begagnar 

vedertagna stavningar av ord. Lösningen ligger snarare i att uppmana användare att 

indexera med återvinning i åtanke samt tillskriva taggar som berör objektens ämne.  

 

Redan idag uppmuntrar Delicious sina användare till såväl inter-indexeringskonsistens 

som intra-indexeringskonsistens genom att rekommendera taggar till användarna vid 

taggning. De taggar som rekommenderas är taggar som användaren tidigare använt sig 

av och taggar som andra användare tillskrivit samma objekt. Samtidigt som Delicious 

uppmuntrar till konsistens är inkonsistens på Delicious många gånger en konsekvens av 

systemets uppbyggnad. Då Delicious betraktar blanksteg som att en ny tagg påbörjats 

tvingas användarna skriva ihop termer som utgörs av två ord. Majoriteten av taggarna 

på Delicious tillskrivs på engelska, där särskrivning är norm, och ihopskrivningarna 

påverkar konsistensen negativt.  

 

Undersökningen av användarnas taggar på Delicious har visat hur ice cream blivit 

ice.cream och ice_cream. Här ses tydligt hur användarna enats kring konceptuell analys 
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och val av termer men av systemet tvingas kompromissa vid valet av taggar. Ett 

alternativ för Delicious vore att likt webbplatsen LibraryThing införa kommatecken 

som skiljetecken och därmed undslippa problemet med ihopskrivna termer. Att tillämpa 

blanksteg som skiljetecken är en onödig källa till terminologisk inkonsistens som 

Delicious utvecklare borde åtgärda.  

 

Social indexering är ett förhållandevis nytt fenomen som har framtiden för sig. En 

manuell indexering av webben är omöjlig om indexeringen inte åläggs webbens 

användare. Kostnadsfrågor samt webbresursers skiftande kvalitet och föränderlighet har 

lyfts fram som argument mot en manuell indexering av webben. Social indexering är 

såväl kontinuerlig som selektiv och kostnadsfri och ett alternativ som praktiseras av ett 

stort antal människor världen över. Indexeringskonsistens är social indexerings svaga 

punkt men konsistensen kan förbättras genom åtgärder likt de föreslagna ovan.  

 

Social indexering bör betraktas som en möjlighet att indexera webbresurser manuellt. 

Social indexering är trots allt, som påpekats i uppsatsen inledning, inget alternativ till 

automatisk indexering utan snarare ett komplement till automatisk indexering och 

sökmotorer som Bing och Google. I dagsläget har social indexering och webbplatser likt 

Delicious en marginell betydelse för indexering av webben. Heymann, Koutrika och 

Garcia-Molina (2008) har dock hävdat att det är möjligt att webbens samtliga resurser 

kan komma att indexeras manuellt genom social indexering. Om detta inträffar återstår 

att se men social indexering är klart relevant som en metod för manuell indexering av 

webbresurser.  

 

9.2 Kritik av uppsatsens metod  
 

I kapitlet Metod påpekades att dåliga kunskaper om populationen resulterat i ett icke-

sannolikhetsurval vid valet av objekt och användare. Följaktligen är det inte möjligt att 

uttala sig om huruvida uppsatsens resultat är representativt för social indexering på 

Delicious. Det kan däremot fastställas att uppsatsens resultat inte kan generaliseras till 

andra plattformar för social indexering. Samtliga plattformar skiljer sig åt vad gäller 

funktioner och målgruppen kan se annorlunda ut. Även om uppsatsens resultat inte är 

generaliserbart har resultatet visat på hur terminologisk och konceptuell konsistens kan 

se ut vid social indexering.  

 

En felkälla som förekommer i undersökningen är det begränsade antal taggar som 

förekommer i undersökningen. Undersökningen omfattar 3001 taggar och 239 unika 

taggar. Att identifiera synonymer och numerusböjningar bland 239 taggar kan betraktas 

som en dålig utgångspunkt. Tidigare forskning har dock visat på att en tagg för ett 

objekt med tiden förvärvar en procentuell frekvens (Halpin, Robu & Shepherd 2007). 

Även om ett större antal användare hade taggat objekten, och därmed genererat fler 

taggar, bör antalet unika taggar ändå ligga relativt fast över tid. Synonymer och 

numerusböjningar bör ha förvärvat sin procentuella frekvens. Ett liknande resultat likt 

det aktuella bör ha uppnåtts även om ett större antal användare och taggar (för samma 

objekt) inkluderats i undersökningen.  

 

Konsistensberäkningarna är gjorda på fem användargrupper om vardera tjugo 

användare. De tjugo användare som valts ut är de tjugo användare vilka senast taggat 

objekten. Golder och Huberman (2007) har påpekat att det krävs ca 100 användare 

innan användarnas taggar har förvärvat sin procentuella frekvens. Fyra av de fem 
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objekten i undersökningen har taggats av närmare 200 än 100 användare. 

Användargruppernas indexering bör därmed vara representativ. Det föreligger ingen 

anledning att tro att undersökningens användare och deras taggar skiljer sig radikalt från 

övriga. Hade konsistensen däremot beräknats på de tjugo första användarna är det 

möjligt att resultatet av konsistensberäkningarna sett annorlunda ut. De första tjugo 

användarna har inte i samma utsträckning tillgång till andra användares taggar vilket 

innebär att social konsensus inte kan utöva samma tryck på användarna.  

 

I uppsatsen har en någorlunda annorlunda ansats tillämpats för att mäta indexerings-

konsistens. I uppsatsen har indexeringskonsistens mätts genom kosinusmåttet och en 

jämförelse mellan användarnas vektorer och en medelvärdesvektor. Måttets styrka är att 

det medför en möjlighet att beräkna en användares överensstämmelse med gruppen 

istället för att beräkna indexeringskonsistens parvis. Nackdelen med måttet är att det 

inte är vedertaget vilket medför att uppsatsens resultat är mindre jämförbart med andra 

konsistensstudier.  

 

Uppsatsens svagaste punkt är bedömningarna av huruvida två taggar ska betraktas som 

synonyma eller inte. Då synonymer definierats som ord som är helt eller delvis 

kontextuellt utbytbara föreligger en subjektivitet i bedömningarna. Ett alternativt 

tillvägagångssätt hade varit att enbart identifiera synonymer genom användandet av en 

synonymordbok. Bedömningarna hade då blivit mer objektiva. Nackdelen med att 

enbart använda en synonymordbok är att många av taggarna i en folksonomi utgörs av 

relativt nytillkomna termer och därmed inte återfinns i en synonymordbok. 

Användandet av en synonymordbok hade därmed påverkat indexeringskonsistensen 

negativt och gett ett missvisande resultat.  

 

9.3 Sammanfattande diskussion/slutsatser 
 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka terminologisk och konceptuell konsistens vid 

social indexering. Syftet preciserades genom tre frågeställningar: (1) i vilken 

utsträckning tillskrivs taggar i singular respektive plural? (2) hur begagnar sig 

användarna av synonymer vid taggning? och (3) vilken inverkan har synonymer och 

användandet av singular och plural på indexeringskonsistensen? 

 

Resultatet av undersökningen visar att konsistensen vid social indexering är låg. Den 

terminologiska konsistensen är 15,4 % medan den konceptuella är 18,5 %. Majoriteten 

av substantiven förekommer i singular, 77,6 %, och 23,4 % av substantiven förekommer 

i plural. Synonyma taggar är vanligt förekommande, bland taggarna var det möjligt att 

identifiera minst en synonym till 30,5 % av taggarna. Synonymer förekommer inte 

enbart mellan användare utan många användare väljer att i en uppsättning av taggar 

begagna sig av synonymer. Användarna använder sig även av både singular- och 

pluralformen av samma substantiv i en uppsättning av taggar.  

 

En jämförelse mellan terminologisk och konceptuell konsistens visar att det inte 

föreligger någon större skillnad mellan uppnådd konsistens. Synonymer och 

numerusböjningar påverkar visserligen den terminologiska indexeringskonsistensen 

negativt men inte i någon större utsträckning. Användarna väljer att ta till vara på olika 

aspekter av objekts innehåll och väljer därmed olika begrepp för att beskriva objekten. 

Den låga terminologiska konsistensen kan därmed inte enbart tillskrivas närvaron av 

synonymer och numerusböjningar bland användarnas taggar. 
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Även om uppsatsens resultat inte är generaliserbart är resultaten ändå relevanta. 

Undersökningen har explicit kunnat visa på hur närvaron av synonymer och 

numerusböjningar påverkar den terminologiska konsistensen. Den kritik som riktats mot 

social indexering får till viss del sägas vara berättigad då indexeringskonsistensen är 

låg, såväl terminologisk som konceptuellt. Samtidigt visar undersökningens resultat på 

att många användare är överens kring vilka aspekter av ett objekts innehåll som ska 

indexeras och vilka taggar som bör tillskrivas. Den låga indexeringskonsistensen utgör 

ett problem men kan förbättras genom olika åtgärder. Åtgärderna kan bestå av att 

erbjuda en plattform som uppmanar till konsistens och genom information där 

användarna uppmanas att indexera med återvinning i åtanke samt tillskriva taggar som 

berör objektens innehåll.  

 

Sammanfattande är undersökningens slutsats att såväl terminologisk som konceptuell 

konsistens är låg. Synonymer och numerusböjningar av substantiv påverkar den 

terminologiska indexeringskonsistensen negativt men inte i någon större omfattning. 

Den låga terminologiska konsistensen kan därmed inte enbart tillskrivas närvaron av 

synonymer och numerusböjningar bland användarnas taggar. 

 

9.4 Vidare forskning 
 

Uppsatsen har sin utgångspunkt i tidigare forskning och den kritik som riktats mot 

social indexering. Närvaron av synonymer och dess negativa påverkan på 

indexeringskonsistens är ett återkommande argument när social indexering diskuteras. 

Att synonymer förekom bland användarnas taggar var därmed inte att förvånas över. 

Mer förvånande är hur synonymerna inte enbart förekom mellan användare utan även 

inom en användares uppsättning av taggar. Användarna begränsar sig inte enbart till 

synonymer utan tillskriver gärna både singular- och pluralformen av ett substantiv. 

 

Under arbetet med uppsatsen uppkom frågan varför användarna taggar som de gör. Vad 

är det som får användare att begagna sig av synonymer i en uppsättning av taggar och 

varför tillämpar användarna både tool och tools vid taggning? Är det en konsekvens av 

att användare påverkas av andra användare? Taggar användarna med återvinning i 

åtanke och väljer att skapa två sökingångar för att objekten ska återvinnas? 

 

Den kognitiva processen bakom taggning är ett område för vidare forskning. Att 

undersöka varför användarna taggar som de gör är av vikt för att förstå varför 

(in)konsistens uppstår vid social indexering och även för att kunna utveckla de olika 

plattformar som finns för social indexering.  
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10 Sammanfattning 
 

Social indexering innebär en möjlighet att indexera webbresurser manuellt. 

Indexeringen utförs av webbens användare som lokaliserar, alternativt publicerar, objekt 

och tillskriver dem så kallade taggar vilka är ekvivalenta med ämnesord. Inom 

disciplinen för biblioteks- och informationsvetenskap förekommer dock en viss skepsis 

gentemot social indexering. Då social indexering tillämpar en fri vokabulär samt utförs 

av lekmän menar skeptikerna att det föreligger en risk för undermåliga sökingångar och 

låg indexeringskonsistens.  

 

Tidigare forskning kring social indexering har konstaterat att synonymer och böjnings-

varianter visserligen är vanligt förekommande vid social indexering men även att det 

råder en viss konsensus bland användarna i valet av taggar. Tidigare forskning tyder 

därmed på att användarna tenderar att vara mer överens kring vad som ska indexeras 

(konceptuell konsistens) än vilka termer som bäst beskriver konceptet (terminologisk 

konsistens). 

 

Uppsatsen har syftat till att undersöka terminologisk och konceptuell indexerings-

konsistens vid social indexering. Syftet har formulerats med anledning av tidigare 

forskning och den kritik som riktats mot social indexering. För att besvara uppsatsens 

syfte har tre frågeställningar formulerats:  

 

 I vilket utsträckning tillskrivs taggar i singular respektive plural? 

 Hur begagnar sig användarna av synonymer vid taggning? 

 Vilken inverkan har synonymer och användandet av singular och plural på 

indexeringskonsistensen? 

 

De data som undersökningen baseras på är insamlade på webbplatsen Delicious och 

består av fem indexerade objekt, 3001 taggar och 239 användare/indexerare. 

Inledningsvis har synonyma taggar och numerusböjningar av substantiv identifierats 

och grupperats. Därefter har indexeringskonsistensen beräknats för fem användar-

grupper, vardera bestående av tjugo användare. Användarnas uppsättning av taggar har 

representerats i vektorer och var användares vektor har beräknats gentemot en 

medelvärdesvektor med hjälp av kosinusmåttet. För var grupp har ett medelvärde för 

terminologisk och konceptuell konsistens beräknats och slutligen har ett medelvärde 

beräknats för samtliga fem användargrupper.  

 

Av undersökningen konstaterades att majoriteten av de tillskrivna taggarna, 76,6 %, 

förekom i singular och att 23,4 % av taggarna förekom i plural. Bland taggarna 

identifierades 26 synonymgrupper vilka omfattade 1784 taggar och 73 unika taggar. 

Bland samtliga taggar i undersökningen var det möjligt att identifiera minst en synonym 

till 30,5 % av taggarna. Det kunde även konstateras att användarna (1) sluter upp kring 

ett fåtal taggar för att beskriva ett objekt, (2) tenderar att preferera en term i en 

synonymgrupp, (3) prefererar en numerusböjning av ett substantiv och (4) i en 

uppsättning taggar för ett objekt väljer att tillskriva synonyma taggar och/eller singular 

och plural av samma substantiv. 

 

Indexeringskonsistensen visade sig vara låg. Den genomsnittliga terminologiska 

konsistensen uppgick till 15,4 % och den konceptuella konsistensen till 18,5 %. 

Synonymer och numerusböjningar har därmed visat sig påverka (den terminologiska) 
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konsistensen negativt men inte i någon större utsträckning. Den låga terminologiska 

konsistensen kan därmed inte enbart tillskrivas närvaron av synonymer och numerus-

böjningar bland användarnas taggar.  

 

Kritiken som riktats mot social indexering får till viss del sägas vara berättigad då 

indexeringskonsistensen är låg, såväl terminologisk som konceptuellt. Samtidigt visar 

undersökningens resultat på att många användare är överens kring vilka aspekter av ett 

objekts innehåll som ska indexeras och vilka taggar som bör tillskrivas. Den låga 

indexeringskonsistensen utgör ett problem men kan förbättras genom att uppmana 

användarna till konsistens, dels genom att erbjuda en plattform som uppmanar till 

konsistens och dels genom information till användarna.  
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