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Abstract: The purpose of this bachelor thesis is to find how and if tags are used in 
Swedish library catalogues. Two different library catalogues from two different vendors 
were studied. One is from the Swedish company Axiell and the other one is from Open 
Library Solution. The tags were gathered from twenty books that were tagged in both 
catalogues. The books were a mix of both adults and children’s literature, and these 
were also from different genres. 

The following questions are asked: What features are user tags in comparison with 
classical indexing?  What types of books are the most tagged? The theoretical 
framework of the thesis is based on F.W Lancaster´s theory about indexing.  

The result of this bachelor thesis is that tags are mostly used to identify the content of 
the books and the most popular type of tags is those who describe the content of the 
book. They are also used to identify what the books are or are used for, as a 
prizewinning novel or in an activity at the library. The group of users who are using 
tagging the most seems to be fantasy readers and possibly the library staff. The bachelor 
thesis ends in a discussion if libraries can learn from them what makes tagging 
interesting for library patrons. 
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1. Inledning 
 
Mitt personliga intresse för indexering började under utbildningen när jag läste library 
management systems, en kurs om bibliotekskataloger och hur de fungerar. Under 
kursens gång skrev jag också en uppsats inriktad på utvecklingen inom library 
management systems och det var då jag kom i kontakt med bibliotek 2.0.  Idén med 
bibliotek 2.0, är att bibliotekets användare själva ska kunna fungera som en aktiv 
deltagare i katalogen och bidra med sina egna åsikter, tankar och material. Detta 
fascinerade och tilltalade mig men det fick mig också att fundera över hur det fungerade 
i verkligheten. Är det verkligen som det uppmålas i litteraturen som exempelvis 
(Encyclopaedia of Social Media and Politics 2014, s.1371-1373; Holmberg, Huvila, 
Kronkvist- Berg , Nivakoski, Widén-Wulff 2009, s.23-72; Maness 2006, s. 15) att det är 
något som användarna både kräver och använder flitigt. Under uppsatsskrivandet 
undersökte jag New York Public Librarys katalog som var full av användargenererat 
material.  Speciellt taggning var intressant eftersom det fanns många olika taggar för 
olika ämnen och genrer. Sökte man på ett ord fick man upp böcker taggade med det 
valda ordet. När jag sedan tog reda på att det fanns svenska bibliotek som hade dessa 
funktioner i sina kataloger blev jag intresserad av att veta mer. Hur ser taggning som 
fenomen ut på svenska bibliotek och hur används taggning av bibliotekets användare? 
 
1.1 Bakgrund 

 

When you go onto the internet, if you really rummage around randomly then how do 

you hope to find something of any of value? 

– Tim Berners Lee 2005  
 
Människan har sen civilisationens uppkomst försökt förstå sig på information genom att 
dela upp den i olika kategorier. På biblioteket katalogiserar man material både för att 
biblioteket ska veta vad deras samlingar innehåller, men främst för att användarna ska 
kunna hitta det de söker. De första bibliotekskatalogerna var skåp med utdragbara hyllor 
fyllda med ett kort för varje bok i biblioteket. Sedan kom revolutionen i form av datorn. 
Den första datoriserade bibliotekskatalogen såg dagens ljus 1967 på Ohio State 
University i USA.  En idé som utvecklades och spred sig över USA och sedan över 
resten av världen (Brown-Syed 2011, s. 1-3). I dag har alla folkbibliotek i Sverige en 
katalog. Nästa stora steg i utvecklingen kom i början av 2000-talet med webb 2.0. Webb 
2.0, även kallad den deltagande webben, hänvisar till en konceptualisering av Internet 
som en plattform där användarna är de som skapar och delar information genom webb 
2.0-teknik utan att ha en särskild utbildning. Webb 2.0 refererar oftast till snabbt 
växande och föränderliga plattformar på internet såsom sociala nätverk, 
självpubliceringsplattformar, och sociala bokmärkessajter. Dessa plattformar kan 
omfatta sociala nätverk, wikis, bloggar, podcasts, RSS flöden och andra 
mediedelningssajter som kännetecknas av att massor av användare deltar i att skapa 
innehållet (Encyclopaedia of Social Media and Politics 2014, s. 1371-1373).  
 
Webb 2.0-fenomenet intresserade biblioteksvärlden som ansåg att den delaktighet webb 
2.0 erbjuder användarna något som skulle passa på biblioteken (Maness 2006, s. 15). 
Det första biblioteket som bestämde sig för att använda det nya systemet var Ann Arbor 
Library i Michigan, USA där man 2007 införde vad man kallade SOPAC (Social Online 
Public Access Catalog), den första bibliotekskatalogen med webb 2.0 funktioner som 
möjliggör recensioner och att tagga bibliotekets material (Blyberg 2007). SOPAC 
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uppskattades hos användarna och används fortfarande åtta år efter lanseringen. 
Fenomenet har dessutom spridit sig både i USA, där flera bibliotek också skaffat sociala 
funktioner så som New York Public Library, men också utomlands, t.ex. i Sverige, där 
flera bibliotek har skaffat kataloger med sociala funktioner.  Fenomenet kallas bibliotek 
2.0 och är ett systerfenomen till Webb 2.0.  Det innebär att bibliotek skaffar sociala 
nätverk och självpublicerade plattformar på bibliotekets hemsida och/eller i katalogen 
som ger biblioteksanvändarna möjlighet att ha åsikter om materialet i katalogen, 
exempelvis genom att recensera och tagga material. (Holmberg, Huvila, Kronquvist-
Berg, Nivakoski, Widén-Wulff 2009 s. 72-73) 
 
Den funktion jag valt att inrikta mig på är taggning. Taggning är en form av 
klassificeringssystem baserad på webbookmarking, även kallat för ”bokmärken”. 
Funktionen bokmärken i webbläsaren tillåter användaren att spara länkar antingen i en 
fil eller i flera olika kategorier. Funktionen har dock vissa problem. Det blir svårare att 
placera länkarna i de olika kategorierna och hitta rätt länk när fler bokmärken används. 
Taggning utvecklades av Joshua Schachter för att lösa detta problem och som metod för 
att hålla reda på egna länkar. Schachter skapade textfiler och i filerna tilldelade han sina 
länkar “taggar”. Hans taggar var i själva verket nyckelord som beskrev varje länk. 
Istället för att använda kategorier kunde taggarna skapas i förbifarten när en länk lades 
till i filen. Metoden inspirerade del.icio.us.com, den första sociala bokmärkessidan som 
skapades 2003(Del.icio.us bytte sedan namn till Delicious 2007 och kommer därför 
kalla Delicious i uppsatsen). Delicious.com lät användarna lagra sina bokmärken online 
och dela dem med andra. I Delicious.com kölvatten dök flera gratis bokmärkessidor 
upp, alla med olika funktioner (Farkas 2007, s.131-133). Taggning är en typ av 
klassificeringsmetod som innebär att man märker något med ett kategoriserande 
begrepp. På så sätt kan webbinnehåll som saknar fakta tilldelas bibliografisk 
information av användarna och på så sätt klassificeras och klargöras. I 
bibliotekskataloger kan en tagg exempelvis användas om en genre som ”fantasy” eller 
ett annat valt ord som säger något om innehållet i boken. Meningen med taggningen är 
oftast att man sedan ska kunna införliva det taggade föremålet i någon form av 
klassificeringssystem. 
 
Biblioteken har inspirerats av detta och har börjat med taggning i sina kataloger, ett 
fenomen som också är känt som folksonomi.  Folksonomi är ett system av klassificering 
som består av hela samlingen av användargenererade taggar, men ordet används också 
för att beskriva själva handlingen när användarna skapar taggar (Encyclopaedia of 
Social Media and Politics, 2014). Taggning i bibliotekskataloger skiljer sig dock en del 
från vanlig taggning.  Objekt på en bokmärkessajt saknar information och därför taggas 
materialet. I bibliotekskataloger finns det redan tilldelade ämnesord och annan 
bibliografisk information av bibliotekarierna. En annan skillnad är att taggar på en 
bokmärkessajt kan skapas fritt av användarna, taggar i bibliotekskatalogen administreras 
däremot i viss mån av bibliotekets personal.  Taggning i bibliotekskatalogen har därför 
en annan funktion än taggar på sociala sajter. Taggar i katalogen fungerar mer som ett 
komplement och ger användare själva möjligheten att kommentera och katalogisera 
material på internet eller i det här fallet i bibliotekskatalogen efter sin egen logik.  På så 
sätt är det meningen att taggandet ska underlätta för bibliotekets låntagare att finna det 
de söker (Encyclopaedia of Social Media and Politics 2014). 
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1.2 Problemformulering  

 
Taggning är en av flera sociala funktioner som nu blir allt vanligare i bibliotekens 
kataloger. Bibliotek 2.0  ses som något som är både uppskattat och efterfrågat av 
användarna. Enligt Maness är bibliotek 2.0-fenomenet användarcentrerat. Tidigare var 
biblioteksanvändarna bara mottagare av materialet men nu kan de själva skapa och dela 
med sig av information (Maness 2006).  I USA, på exempelvis Ann Arbor Library och 
New York Public Library, används taggning flitigt i bibliotekskatalogen. Men det 
behöver inte betyda att det ser ut på samma sätt i Sverige. Hur ser det egentligen ut i 
svenska kataloger? Skapar verkligen biblioteksanvändarna sina egna taggar? Hur 
används taggning, är det som beskrivning av innehållet, för att framföra sin åsikt om 
boken eller på något helt annat sätt? 
 
I Sverige verkar taggning och andra bibliotek 2.0-funktioner användas främst på 
folkbibliotek, vilket verkar vara en naturlig utveckling då det också är folkbibliotek som 
gynnas mest av taggning i sina kataloger (Rolla 2009, s.183).  I dagsläget finns det två 
företag som erbjuder 2.0-lösningar i bibliotekskatalogen Axiell och Open Library 
Solution. Att införa ny programvara på biblioteken är kostsamt och förutom själva 
kostnader för programvaran kan det förekomma gömda kostnader i form av tid, 
personalutbildning, marknadsföring och webbdesign (Holmberg et al 2009, s.77) som 
finansieras med skattemedel. Om inte låntagarna använder sig av funktionerna kan 
investeringarna vara bortkastade.  Det är därför av intresse att ta reda på mer om hur och 
i vilken utsträckning användarna använder sig av funktionen taggning och om den tillför 
något till katalogen (Encyclopaedia of Social Media and Politics, 2014). 
 
1.3 Syfte  

 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur funktionen taggning används i två olika 
svenska bibliotekskataloger med två olika katalogsystem.   

 Vilka funktioner har användartaggar i jämförelse med klassisk indexering? 
 Vilka typer av böcker taggas mest? 

 
1.4 Avgränsning 

 
Jag valde att inrikta mig på folkbibliotek eftersom det enligt forskning (Rolla 2009, 
s.182) är folkbibliotek som har mest nytta av att införa taggning i katalogen. 
Folkbibliotekens samlingar består främst av populärmaterial (ljudböcker, 
tidningar/tidskrifter, musik, filmer) och populärböcker.  Bokmärkessajten 
LibraryThing.com brukar ha taggar som tillhandahålls av flera användare och därmed 
tenderar posterna för populärböcker att få mer exakta och omfattande taggar (Rolla 
2009, s.176). Vidare har jag också avgränsat mig till två olika katalogsystem som i 
dagsläget erbjuder funktionen taggning i sin katalog. Dessa två system är Axiell Arena 
och CS Library. Jag valde dessa två system eftersom det i dagsläget är de enda 
leverantörerna av katalogsystem som erbjuder kataloger med taggning och andra 2.0-
funktioner till svenska bibliotek. Jag valde sedan ut två bibliotekskataloger, en från 
vartdera systemet. Att jag valde bara två kataloger beror först och främst på att Axiell 
har en funktion som gör att alla biblioteket med en Axiell Arena-katalog får allt det 
material som skapas av användare på andra bibliotek. Detta gör det meningslöst att titta 
i större urval av kataloger från Axiell eftersom de alla innehåller samma material. 
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Alla taggarna är hämtade från skönlitterära verk eftersom det i allmänhet är 
skönlitteratur som taggas i kataloger, populärlitteratur i synnerhet (Rolla 2009, s.178.) 
Att jag inte inkluderar användarna av taggarna beror på att det är svårt att identifiera 
dem. Taggning i katalogen är anonym eftersom de inte är knutna till enskilda 
användarnamn. Att hitta respondenter som taggar i bibliotekskatalogen blir sålunda 
svårt. Att kontakta folk på ett bibliotek fungerar antagligen inte eftersom de som 
besöker biblioteket inte nödvändigtvis taggar i katalogen eller ens vet vad taggning är. 
Att istället skapa en elektronisk enkät och be något eller några bibliotek göra den 
tillgänglig på sin hemsida, Facebooksida eller liknande plattform hade sannolikt inte 
heller fungerat eftersom det varken är säkert att kontaktade bibliotek skulle ställa upp 
eller att ett större antal användare skulle svara på enkäten. Att kontakta användare via en 
bokmärkessajt är en tredje metod men den är inte heller säker eftersom de som taggar på 
bokmärkessajten inte nödvändigtvis också taggar material i bibliotekskataloger. 
 
1.5 Etiska hänsynstaganden  

 
Vissa etiska aspekter bör tas i beaktande om uppsatsen involverar enskilda personer, 
exempelvis genom intervjuer.  Eftersom denna uppsats fokus ligger på data som från 
början är anonym (man kan inte se vem som har skapat en tagg i katalogen) krävs det 
inte samma etiska hänsynstagande som vid exempelvis en intervjuundersökning eller 
annan undersökning som direkt involverar personer.  Det betyder inte att det inte 
behöver tas några etiska hänsynstaganden. Trots att jag inte genomför några direkta 
intervjuer har jag bland annat kontaktat produktansvarig på företaget Axiell för att få 
mer information om produkten Axiell Arena. Jag har också kontaktat bibliotekarier på 
bibliotek som använder det undersökta materialet. Personerna ifråga är bara intressanta i 
den funktion de har på respektive arbetsplats, därför är de inte namngivna.   
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2 Tidigare forskning  
 
2.1 Bibliotek 2.0  

 
Bibliotek 2.0 är ett relativt nytt fenomen som det hittills inte verkar ha bedrivits särskilt 
mycket forskning om, speciellt inte i Sverige på en högre nivå. Majoriteten av texterna i 
denna sektion har sitt upphov utanför Sverige då den svenska litteraturen jag fann var 
magister- eller masteruppsatser.   
 
I Bibliotek 2.0 Deltagarkultur i förändring tar flera forskare som deltar i projektet 
bibliotek 2.0 vid Åbo Akademi i Finland upp fenomenet webb 2.0 och vad det innebär 
för biblioteket. I sin genomgång behandlar de sju faktorer som de menar har betydelse 
för bibliotek 2.0. Dessa faktorer är teknologi, webb 2.0, sociala aspekter, biblioteken, 
användarna, deltagande och interaktivitet (Holmberg, Huvila, Kronqvist-Berg, 
Nivakoski, Widén-Wulff, 2009,s.9). De anser att all biblioteksservice finns för att 
tillfredsställa användarnas behov, så också bibliotek 2.0. De anser även att bibliotek 
2.0:s service inte ska ersätta tidigare service utan ses som ett komplement och en 
inspirationskälla. Forskarna anser också att bibliotek 2.0 service bör bestå av en 
blandning av traditionell service och bibliotek 2.0. Det får man om man kontinuerligt 
utvärderar och utvecklar tjänsten tillsammans med användarna. Den användargrupp 
biblioteken oftast inriktar sig på när det köper in taggningssystem är ungdomar, som 
man förväntar sig har såväl intresse som vana av sociala medier. (Holmberg et al 2009, 
s.79 
 
Bibliotek 2.0  består av fyra grundläggande element enligt Maness som tar upp detta 
och webb 2.0:s inverkan på bibliotek i sin artikel Library 2.0 Theory: Web 2.0 and Its 
Implications for Libraries. De fyra element han tar upp är att det är användarcentrerat, 
det erbjuder en multimedia-upplevelse, det är socialt rikt, vilket betyder att det erbjuder 
olika aktiviteter för olika grupper, och innovativt för en större grupp. Maness anser även 
att den största förändringen med bibliotek 2.0 är att användarna går från mottagare av 
information till producenter av material genom framställning av exempelvis recensioner 
och taggar.  
   
2.2  Indexering av skönlitteratur  

 
Enligt Jarmo Saarti är det svårt att indexera skönlitteratur och i den nya teknikens 
tidsålder måste sättet man indexerar skönlitteratur på förändras till ett mer 
användarvänligt sätt än tidigare. Kuopio Universitets bibliotek ville undersöka hur 
bibliotekarier och användare indexerade skönlitteratur. Experimentet involverade fem 
folkbibliotek i Finland. Trettio försökspersoner valdes ut, tre bibliotekarier och tre 
användare från varje bibliotek och fem böcker från olika genrer valdes. Samtliga 
deltagare skapade en sammanfattning till varje bok och indexerade dem. 
Efter en genomgång av materialet kom forskarna fram till att 75 % av elementen i 
sammanfattningarna användes för att beskriva bokens innehåll som tema och karaktärer. 
11,9% av elementen beskrev bokens struktur, 5,5 % läsupplevelse, 5,5 % plats i 
historien, 0,9% refererade till författaren och 1,6 % av element utvärderade boken. Det 
fanns inga stora skillnader mellan hur bibliotekarierna och användarna beskrev 
böckerna. Användarna använde däremot fler element som värderade böckerna och något 
färre som beskrev innehållet. 
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2.3 Taggning  

 
Meredith G. Farkas tar även hon upp webb 2.0 i Social software in libraries i form av 
de sociala mjukvaror man syftar på när man talar om web 2.0. I sin bok tar Farkas upp 
flera olika sorters social mjukvara, deras historia och hur de kan användas på 
biblioteket. Kapitel åtta avhandlar fenomenet taggning och sociala bokmärkessajter. I 
kapitlet tar Farkas bland annat upp hur taggning uppstod, hur det fungerar och de 
problem som finns med taggning. Ett problem är att taggning (eller snarare folksonomi) 
saknar synonymkontroll vilket betyder att om man i en vanlig taxonomi söker på 
trollkarl får man upp alla ord som är taggade med häxmästare och magiker. I ett 
taggningssystem saknas denna funktion och därför går man miste om objekt med dessa 
taggar. Även homografer, alltså ord som stavas likadant men uttalas på olika sätt är ett 
problem i folksonomi. Hur kan man veta vad en användare menar med taggen kort? Det 
kan antingen vara kort som i någon/något som är kort eller kort i betydelsen fotografi. 
Det är helt enkelt en stor nackdel med folksonomi att människor har olika sätt att tänka 
om samma fenomen. (Farkas 2009, s.137) 
 
En annan person som tagit fram och undersökt för- och nackdelarna med taggning är 
Petter. J Rolla. I sin studie User Tags versus Subject Headings från 2009 har Rolla 
jämfört ämnesord i det kontrollerade vokabulär som Library of Congress tillhandahåller 
med taggar på bokmärkessajten librarything.com. Han kom fram till att taggning kan 
fungera som ett komplement till ämnesord, men inte ersätta dem. Taggar skapade av 
användare kan vara både abstraktare och mer specifika än vad ämnesord är, eftersom 
taggarna tilldelas av en så stor grupp användare som använder sig av olika ord för att 
beskriva samma föremål/fenomen. Ett exempel på detta är böcker om Mexikanska 
immigranter. I katalogerna användes ordet ”Mexican American” för att beskriva denna 
grupp. Användarna i librarything använde även ”Hispanic” och ”Latino” .(Rolla 2009, 
s. 180 – 183)  
 
Johanna Astrén gjorde någonting liknande i sin masteruppsats Talande ord där hon 
jämförde taggar i katalog med kontrollerade ämnesord. Hon kom fram till att 
användarna använder ungefär samma kategorier som indexerarna för att indexera 
materialet. Den stora skillnaden är att de använder en extra kategori, beskrivningar av 
personliga läsupplevelser. Liksom Rolla lade hon också märket till att användarna 
använder sig av mer abstrakta ord än indexerarna, men också att användarna använde 
sig av aktuella begrepp som ännu inte fanns bland de kontrollerade ämnesorden. (Astrèn 
2013, s. 45-46)  
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3. Teori  
 
Indexering går ut på att göra en text tillgänglig för användare genom att ge objektet 
termer som förklarar vad texten innehåller. Termerna fungerar som ett slags 
anslutningspunkt genom vilket objektet kan lokaliseras i en databas med hjälp av en 
sökning på ämnet (Lancaster 1998 s. 5).   
 
Enligt Lancaster görs processen för att indexera ett objekt i två steg. Steg ett är 
konceptuell analys och steg två är översättning.  Konceptuell analys går ut på att 
indexeraren analyserar texten för att ta reda på vad objektet handlar om och vilket ämne 
texten avhandlar och vad som ska indexeras. Vid översättning ska indexeraren tilldela 
texten termer som representerar objektets innehåll bäst. Sammanfattningsvis kan man 
säga att analys är att identifiera ämnen i text och översättning är att tilldela objektet 
termer som representerar ämnena. (Lancaster 1998 s. 6-7) 
 
Den effektivaste formen av indexering handlar enligt Lancaster om att avgöra vad en 
text handlar om, vad för typ av text det är och även att avgöra varför den kan intressera 
en viss målgrupp. Det finns inte en korrekt uppsättning termer för ett objekt. Samma 
objekt kan indexeras på olika sätt på olika informationscenter och för olika målgrupper 
som kan vara intresserade av texten av olika anledningar.  Därför bör en indexerare 
alltid ha flera frågor i beaktande när hen indexerar en text: 
 

 Vad handlar texten om? 
 Varför har den införskaffats till bibliotekets samling? 
 Vilka aspekter kommer användarna vara intresserade av? 

 
Textens målgrupp är central i den konceptuella analysen och i översättningen.  
Målgruppen har inverkan på vilka objekt som ska indexeras och vilka aspekter av dess 
innehåll som bör fokuseras på vid indexeringen. För att relevanta objekt ska kunna 
återfinnas i en katalog och tillgodose olika målgruppers önskemål behövs det en 
indexering där målgruppen är i fokus. Lancaster rekommenderar att en indexerare också 
arbetar ute i biblioteket vid informationsdisken eftersom hen då kommer i kontakt med 
olika målgrupper och dessutom får tillfälle att söka i registren de skapat och se hur väl 
de fungerar i verkligheten. (Lancaster 1998 s.8-10) 
 
3.1 När indexeringen fungerar  

 
Vid informationssökning i en databas eller kataloger är det två faktorer som är 
avgörande för om man får fram relevanta träffar. 
 
1. Hur väl bibliotekarier som söker i katalogen förstår vad användare verkligen är ute 
efter. 
2. Hur väl termerna i databasen anger vad dokument handlar om. 
 
Det är viktigt att texten har tilldelats termer som beskriver innehållet väl och att 
indexeraren har förstått vad texten handlar om. När man genomför konceptuell analys 
kan det vara svårt att avgöra vilka ämnen texten avhandlar, ofta är det flera stycken 
olika ämnen.  Då är det indexerarens uppgift att bestämma vilka ämnen som är relevanta 
för att texten ska kunna återvinnas i en katalog. Enligt Lancaster bör en indexerare vara 
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bekant med ämnet texten avhandlar och förstå dess terminologi, men för den sakens 
skull behöver de inte vara ämnesexperter. Tvärtom menar Lancaster att det kan vara ett 
problem med indexerare som är för mycket ”expert” på ett ämne eftersom de tenderar 
att överanalysera texten. Indexeraren bör kunna bedöma vad i texten som är intressant 
för återvinning och vilka termer som bäst representerar ämnet. Dessutom bör 
indexeraren också göra en bedömning av vilka termer den tilltänkta målgruppen kan 
tänkas söka på för att hitta texten. Det är inte alltid de termer som bäst beskriver texten 
är de termer användarna söker på. (Lancaster, 1998 s.85) 
 
Det finns två former av indexering; selektiv och uttömmande. Vid selektiv indexering 
tilldelas texten ett mindre antal (inte fler än fem) generella termer. Då termerna är 
generella blir representationen också generell. Vid uttömmande indexering tilldelas 
texten många termer som beskriver textens innehåll mer detaljerat. Det gör det enklare 
att återfinna texten vid en sökning i en katalog. (Lancaster, 1998 s. 8)   
 
Ingen indexerare indexerar på samma sätt som någon annan, vilket kan vara en följd av 
flera olika saker. Exempelvis kan det bero på att indexerarna ser på olika aspekter av 
samma text eller indexerar för olika målgrupper. Vid indexering krävs det att 
indexeraren kan utrycka i ord (termer) vad texten handlar om. Termerna hämtas ofta 
från texten i fråga. Termer som används vid indexering är oftast deskriptiva, det innebär 
att de skrivs som substantiv (Lancaster, 1998 s. 9-11).  Indexering handlar om att göra 
bedömningar. Vad i texten är viktigt och för vilken målgrupp är den relevant? 
Indexerarens största tillgång är därför kunskap om ämnet hen indexerar och målgruppen 
hen indexerar för. 
 
3.2 Ämnesindexeringens problem  

 
Ämnesindexering är långt ifrån en perfekt process. Ibland kan indexerare och användare 
ha olika åsikter om vad en text egentligen handlar om. Det kan bero på två olika saker. 
Antingen att indexeraren misstolkar texten och då även feltolkar vilket ämne som 
avhandlas i texten. Den andra orsaken kan vara att indexeraren inte är insatt i ämnet 
texten avhandlar och därför väljer att fokusera på fel ämne i förhållande till den 
tilltänkta målgruppen. 
 
Detta kan på sikt även påverka översättningen. Om indexeraren och användarna har 
olika syn på texten kan det resultera i att texter relevanta för användarna inte återfinns i 
katalogen eftersom termerna som indexeraren tilldelat texten inte är samma termer som 
användarna använder sig av när de söker efter materialet. 
 
3.3 Applicering av teorin  

 
Denna studie utgår ifrån Lancasters teori om indexering. Lancaster hävdar att 
professionell indexering kan vara bristfällig. Det beror antingen på att indexeraren 
misstolkar textens ämnen eller för att hen inte är insatt i ämnena (Lancaster, 1998, s.85-
86). Taggning kan vara ett komplement till professionell indexering. Taggar kan bidra 
med information där indexeraren saknar kunskap om ämnet. Även om användarna inte 
är indexerare så kan de vara ämnesexperter i sitt fält. En användare kan vara 
amatörastronom, hunduppfödare eller bagare och på så sätt vara mer kunnig i ett ämne 
än indexeraren som kanske är expert på att indexera men inte i det enskilda ämnet som 
ska indexeras. 
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Indexering är ingen objektiv process utan snarare subjektiv, det handlar om hur 
indexeraren tolkar och bedömer en text och dess innehåll.  Innehållet i en katalog eller 
databas består av sökbara termer som en indexerar tilldelat objekten i 
katalogen/databasen men det finns inget som säger att det är just de termerna som bäst 
beskriver vad objektet handlar om (Lancaster, 1998, s85). Vilka termer ett objekt 
tillskrivs beror på vad systemet det ingår i ska användas till och vilken målgrupp 
objektet vänder sig till.  Att indexera något innebär att göra en professionell bedömning 
av vilka termer som ska tilldelas en text och vilka som inte ska användas. Bedömningen 
görs med hjälp av olika redskap som indexlistor och med hjälp av den erfarenhet 
indexeraren har. En indexerare är bara människa och det är mänskligt att fela, därför går 
det alltid att ifrågasätta indexerarens val av termer.    
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4. Metod 
 
Metoden är en innehållsanalys av taggarna i två olika bibliotekskataloger med två olika 
leverantörer; Axiell och Open Library Solutions. Dessa två kataloger användes eftersom 
de var de enda där taggning användes i någon större utsträckning. Det finns två former 
av innehållsanalys. Den första innebär att man undersöker det manifesta innehållet, 
alltså det som direkt uttrycks i texten. Det andra alternativet är att man analyserar det 
latenta innehållet, det vill säga att man gör en tolkning av textens innebörd. En 
innehållsanalys fokuserar på egenskaperna hos dokumenterad information eller 
meddelanden i texten. (Wildemuth 2009, s.5) Jag har valt manifest innehållsanalys 
därför att man då man koncentrerar sig på det som uttrycks direkt i texten och för att en 
innehållsanalys kan tillämpas på så många olika former av texter och former av 
meddelanden. Dessutom är termen meddelande inom innehållsanalys bred, den är 
ordnad på något sätt, antingen på papper eller digitalt, exempelvis som taggar. 
(Wildemuth 2009 s. 297- 299.) Innehållsanalysen görs på ett urval från ett mindre antal 
taggar. Analysmetoden är objektiv, legitim, tillförlitlig och möjlig att reproducera 
(Wildemuth 2009, s.297). Resultatet av analysen kan dock inte tillämpas på en större 
population på grund av att urvalet är så litet och inte särskilt homogent. 
 
Metoden för att undersöka taggarna är också inspirerad av Golder och Huberman. Scott 
Golder och Bernardo Huberman genomförde 2005 en innehållsanalys undersökning av 
taggar på bokmärkessajten Delecious i syfte att få fram ett användningsmönster inom 
taggning (Golder & Huberman 2006, s.198). 
 
Taggning är en handling som går ut på att organisera genom att tagga, ”märka”, och på 
så sätt ge mening åt olika objekt. Ett typiskt klassificeringssystem som SAB-systemet är 
hierarkiskt och exklusivt, det är inte en folksonomi. Folksonomi kan därför upplevas 
som röriga och oorganiserade speciellt med tanke på att det är så många som kan bidra 
till taggningen men det kanske ändå finns någon logik i folksonomi. Golder och 
Huberman har undersökt taggningsfenomenet genom att undersöka taggar från 
taggningssajten Delicious. Där kan användare skapa egna bokmärken och dela dem med 
andra användare.(Golder & Huberman 2006, s. 200-201) 
 
Golder och Huberman hämtade taggarna vid två tillfällen, på morgonen fredagen den 23 
juni och morgonen måndagen den 27 juni 2005. Den första samlingen taggar bestod av 
19 422 och den andra 68 688 taggar. Genom att undersöka alla dessa taggar kunde 
Golder och Huberman ta reda på vilka åtskillnader av taggar som var viktiga för 
användarna. De identifierade sju olika funktioner taggar kan ha för att beskriva ett 
objekt. Det är alltså dessa kategorier jag utgår från när jag kategoriserar mitt material i 
något modifierad form. Kategorierna är följande: (Golder och Huberman 2006, s. 201-
204) 
 
1. Identifiera vem eller vad objekt handlar om. Taggen identifierar det taggade objektets 
ämne. Dessa objekt inkluderarar substantiv och olika böjningar av substantiv. 
 
2. Identifiera vad det taggade objektet är. Exempelvis om det är en bok, en artikel eller 
en blogg. 
 
3. Identifierar vem som äger innehållet i taggen. Vissa bokmärken är taggade efter vem 
som äger eller har skapat det taggade objektet. Golder och Huberman noterar att på 
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grund av populariteten med bloggar hos Delicious användare kan taggar som 
identifierar ägande ha en extra relevans för sajtens användare. 
  
4. Förfina kategorier. Vissa kategorier av taggar verkar inte var fristående. De verkar 
finnas för att fastställa eller förfina redan existerande kategorier. Dessa taggar verkar i 
första hand gälla siffror, speciellt jämna tal som 100 kan ha denna funktion. 
 
5. Identifierar kvalitéer eller kännetecken som uttrycker personliga värderingar kring 
objektet. Taggar som dessa talar om taggarens uppfattning om ett objekt. Adjektiv som 
läskig, rolig, spännande, konstig används. 
 
6. Taggar som refererar till den som taggar. Börjar oftast med mina, exempelvis Taggar 
som ”minasaker”. Identifierar objekt som tillhör den som taggar. 
 
7. Material organiserat kring en uppgift. Information som grupperas med hjälp av en 
tagg i syfte att utföra en uppgift. Exempel på detta skulle kunna vara taggen ”uppsats” 
på böcker som ska användas som källmaterial i en uppsats. En annan vanlig tagg när det 
gäller just böcker är taggen ”skaläsa”.  
 
Enligt Golder och Huberman finns det en spänning mellan de taggar som är användbara 
för större delen av Delicious användare som grupp och de taggar som bara är 
användbara för enskilda taggare(Golder & Huberman 2006, s.204). De tre första 
taggningskategorierna är inte tydligt personliga. De definierar vad ett objekt är eller 
handlar om gör det att dessa taggar i större utsträckning är användbara för fler personer 
än enbart de som skapat taggarna (även den fjärde kategorin kan till viss del fungera på 
samma sätt). Kategori fem, sex och sju är däremot bara relevanta för dem som skapat 
taggarna.(Golder & Huberman, 2006 s. 203) Jag har av den anledningen valt att inte ha 
med kategori sex och sju i mitt material. Jag valde också att ta med kategori fem trots 
att den bara anses vara relevant för den som skapat taggarna. Kategori fem uttrycker 
nämligen personliga värderingar om ett objekt som ”bra” eller ”spännande”. Även om 
sådan taggar är subjektiva, uttrycker de en persons åsikt om en bok, vilket ändå kan vara 
användbart för fler än en person. En användare som ser att någon har taggat en bok med 
”bra” eller ”spännande” kan bli intresserad av att läsa boken för att hen förväntar sig att 
boken ska vara spännande, vilket hen nödvändigtvis sen inte behöver tycka men ibland 
har vi samma smak. De andra kategorierna däremot definierar vad ett objekt är eller 
handlar om, det gör att dessa taggar i större utsträckning är användbara för fler personer 
än enbart de som skapat taggarna. Därför bör dessa kategorier till viss del även kunna 
appliceras på materialet i en bibliotekskatalog (även om de utgår från en 
socialbokmärkes-sida på Internet) eftersom man vid indexering i en katalog (Lancaster 
1998, s.8) söker att identifiera ett objekts ämne.  
 
Kategorierna har första hand alltså används för att kategorisera och klassificera taggarna 
för att skapa ordning. Detta betyder dock inte att det är problemfritt att applicera Golder 
och Hubermans kategorier av taggar på mitt material då dessa är baserade på taggar från 
Delicous, en social bokmärkessajt på webben. Taggarna i den här studien är däremot 
hämtade från en bibliotekskatalog, det innebär att taggarna har olika syften. Taggarna på 
Delicous har flera olika syften, bland annat att förklara vad något är, vem som äger det 
taggade föremålet eller referera till den som taggar, eftersom de taggade materialet på 
Delicous saknar data som beskriver vad objektet är. Taggar i en bibliotekskatalog har ett 
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annat syfte, materialet där har redan beskrivningar (termer) skapade av en professionell 
indexerare, då fungerar taggarna mer som ett komplement till redan befintlig data.  
 
Då jag inte lyckats finna ett bättre mätinstrument för att kategorisera taggarna som 
passar ändamålet har jag ändå valt att använda mig av Golder och Hubermans 
kategorier i studien. Även om kategorierna inte är fullt tillämpbara på materialet 
fungerar de ändå till en viss utsträcknings som mätinstrument. De som taggade 
materialet använde huvudsakligen taggar som kunde placeras in i kategori ett och till 
viss del i de övriga kategorierna (se analysen). Detta beror möjligen på att användarna 
taggade material i bibliotekskatalogen delvis på samma sätt som de taggar material på 
Delicous.  
 
Själva analysen fungerar som så att jag analyser ett antal taggar valda från tjugo 
skönlitterära verk, tio vuxenböcker respektive tio barn-och ungdomsböcker. Genom att 
dela upp de taggar jag samlar in i någon av de fem kategorierna kan jag skapa ordning 
bland taggarna samt bilda mig en uppfattning om hur taggning fungerar i svenska 
bibliotekskataloger.  Först och främst får jag då reda på vilken kategori av taggar som är 
vanligast i katalogen och vilka grupper som använder sig av kategorierna. 
Förhoppningsvis kan jag också få fram annan information, till exempel om det är någon 
skillnad mellan taggning av böcker för vuxna jämfört med barn- och ungdomsböcker. 
  
4.1 Material  

 
Taggarna hämtades från två olika bibliotekskataloger som båda hade olika leverantörer. 
Nedan presenteras de två leverantörerna samt de två biblioteken som använder sig av de 
olika systemen.  
 
4.2Axiell Arena  

 
Axiell Arena är en lösning från katalogföretaget Axiell som är det företag vars produkt 
används mest i Sverige. Axiell introducerades på den svenska marknaden våren 2008. 
(Axiell 2014). Axiell Arena består av flera komponenter som alla har sin egen funktion, 
bland annat en taggningsfunktion. Biblioteken kan själva välja strukturen på sidan så 
den motsvarar deras behov. Axiell Arena har en funktion som gör att biblioteken får 
tillgång till material som användare har skapat på andra bibliotek, vilket innebär att alla 
bibliotek har samma material i sin katalog. Biblioteken kan välja att helt avstå från att 
använda sig av den funktionen. Om de väljer att visa den kan de dock inte filtrera den så 
att bara deras egna data visas. Taggarna i Arena är utformade som en lista och kallas inte 
för taggar, utan nyckelord. Till skillnad från i ett taggmoln kan man inte se vilka taggar 
som är mest använda i Axiell Arena (Axiell 2014). Enligt produktansvarig1publiceras 
taggar och diskussioner direkt i katalogen. Detta innebär att biblioteken inte kan 
kontrollera dem innan publiceringen. Om något stötande innehåll upptäcks finns det 
möjlighet att anmäla dessa så att ansvariga på Axiell kan ta bort det. 140 bibliotek i 
Sverige använder för närvarande Axiell Arena.  
 
 
 

                                                 
1Produktansvarig Axiell, mailkonversation 25 april 2014 
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4.3 CS Library  

 
CS Library är en produkt som erbjuds av Open Library Solutions. Open Library 
Solutions är ett relativt nystartat bolag som bildades 2012 med fokus på den nordiska 
marknaden. I CS Library kan redaktörerna lägga in texter och låntagarna kan 
kommentera, betygssätta och tagga böcker. CS Library använder sig av klassiska 
taggmoln där man kan se vilka taggar som är populärast, vilket man ser genom deras 
storlek och att de är i fetstil. Tolv bibliotek använder sig av CS Library i nuläget. (Open 
Library Solutions, 2014) 
 
4.4 Katalogerna 

 
Minabibliotek.se är ett samarbete mellan sex bibliotek i Umeåregionen, biblioteken i 
Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs. Katalogen började 
användas 2007. Katalogen var en del av Umeå kulturnämnds satsning inför 
Kulturhuvudstadsåret 2014. (Minabibliotek.se 2014) Personalen bidrar med material till 
katalogen vilket kan vara ett problem för min undersökning då det inte går att avgöra 
om det är användarna eller personalen som skapat taggarna. Till skillnad från till 
exempel recensioner i katalogen finns det inget användarnamn knutet till enskilda 
taggar, alla taggar är därför anonyma och ursprunget kan inte härledas. Katalogen har 
vunnit priser för service och tillgänglighet, bland annat United Nations Public Service 
Awards, 2008 från FN (Edbro-Sikström 2009) och AMY-priset för tillgänglighet från 
tal- och punktskriftsbiblioteket, 2010 (Östman 2013). Utgångspunkten för mitt arbete 
var inte att använda mig av en katalog som delades av så många kommuner, men av de 
tolv svenska bibliotek som använde sig av CS Library var minabibliotek.se den enda 
katalogen där taggning faktiskt förekom. Minabibliotek.se har inte arbetat med att 
marknadsföra taggning på minabibliotek och enligt teknikansvarig används det väldigt 
lite2.   
 
Bibliotek.se är Växjö kommuns katalog och den är av modellen Axiell Arena, vilket 
innebär att man kan tagga, recensera och betygsätta material i katalogen. Biblioteket har 
inte arbetat med att marknadsföra funktionerna till användarna3 ännu men ska eventuellt 
börja med det.  Eftersom Axiell Arenas funktion gör så att alla användare av Axiell 
Arena får allt material som skapats borde det inte spela någon roll vilken katalog jag 
valde. Dock kan biblioteken fortfarande välja layout själva och i några av katalogerna 
jag studerade innan jag valde ut den aktuella katalogen var man tvungen att klicka på en 
funktion som hette ”full text” för att se taggarna. I Växjös fall kunde man se dem direkt 
i katalogsposten vilket sparade tid då jag direkt kunde se om materialet var taggat eller 
inte. I Växjös katalog finns möjligheten att söka taggar, en funktion som saknas i 
minabibliotek.se. I båda katalogerna kallas taggarna för nyckelord. I 
Nationalencyklopedin(2015) identifieras ett nyckelord som ”term inom 
informationsbehandling, ett utvalt informativt ord i titel eller dokument som är relevant 
vid sökning efter dokumentet”.  
 
  

                                                 
2Webbansvarig minabibliotek, mailkonversation 22 maj 2014 
3Bibliotekarie Växjö, telefonsamtal 22 maj 2014   
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4.5 Urval av Taggar 

 
Taggarna hämtades från tjugo olika skönlitterära verk. Tio vuxenböcker respektive tio 
barn- och ungdomsböcker.  Jag försökte göra urvalet av böcker heterogent på så sätt att 
jag valde hälften kvinnliga och hälften manliga författare samt en blandning av olika 
genrer som deckare, romantik och hästböcker. Jag försökte också i viss mån blanda 
titlarnas ursprungsländer men de flesta titlarna kommer från Sverige eller ett 
engelskspråkigt land. Endast två titlar, vuxenboken Flyga Drake av Khaled Hosseini och 
Silverhästen av Lene Kaaberbøl, kommer från icke-engelsktalande länder, Afghanistan 
respektive Danmark. Samtliga titlar är översatta till svenska. Anledningen till att jag 
ville ha ett så brett urval är för att på så sätt få en överblick av taggning som fenomen 
och för att undersöka om det finns några skillnader mellan hur olika verk taggas 
beroende av genrer, när de givits ut och vilka målgrupper böckerna riktar sig till.  
 
För att få reda på vilka företag som erbjöd katalog med taggning vände jag mig till 
bibblansvarar.se, en nationell svarstjänst med bibliotekarier som svarar på allmänhetens 
frågor genom frågeformulär. En bibliotekarie på biblansvarar.se mailade mig länkar till 
Axiell och CSlibrary. På båda hemsidorna fanns listor med de bibliotek i Sverige som 
använde företagens produkter. Utifrån listorna gjorde jag mitt urval genom titta igenom 
kataloger och till slut välja en katalog från varje leverantör.  
 
I katalogen började jag söka på de utvalda titlarna genom att skriva in författarens namn 
i sökrutan. Då jag försökte utgå från ett så konsekvent ramverk som möjligt när jag 
gjorde undersökningen försökte jag utgå från ett antal titlar som var taggade i båda 
katalogerna vid undersökningen. Detta visade sig vara mer komplicerat än väntat då det 
var svårt att hitta en titel som var taggad i båda katalogerna, undantaget var mer 
välkända titlar som Snabba Cash och Harry Potter. Det innebar att jag ibland fick välja 
titlar med få taggar i en eller båda katalogerna och därmed tvingades välja bort vissa 
titlar med många taggar på grund av att den/de helt saknade taggar i den andra 
katalogen.  
 
Ett annat problem var att man bara kunde söka på taggar i Växjös katalog och inte i 
minabibliotek.se. Det hade underlättat undersökningen om det hade varit möjligt att 
söka efter taggar även i minabibliotek.se. Jag hade då kunnat söka efter en tagg, 
exempelvis deckare i katalogerna och sedan jämföra träfflistorna för att se om det fanns 
en bok som var taggad i båda katalogerna. Som det var nu sökte jag på taggade objekt i 
Växjös katalog i form av olika ord, sedan sökte jag fram samma titel och kontrollerade 
om titeln var taggad i minabibliotek.se. Ännu en nackdel med minabibliotek.se var att 
man var tvungen att först gå in på katalogsposten för en titel och sedan klicka på en flik 
som heter nyckelord för att se nyckelorden(om det nu fanns några) vilket drog ut på 
tiden när jag skulle hitta taggade titlar. Detta gjorde att processen blev tidsödande 
eftersom de taggade objekten behövde kontrolleras i båda katalogerna.   
 
När alla taggarna var insamlade skapade jag fem nya kategorier baserade på Huberman 
och Golders taggningskategorier i dokumentet.  I dessa kategorier delade jag in taggarna 
beroende på vilken kategori de verkade höra hemma i efter att ha matchat taggarna med 
beskrivningarna av de olika kategorierna. Den metoden visade sig inte heller vara helt 
problemfri. Exempel på detta är kategori två som enligt Golder och Huberman består av 
taggar som representerar vad det taggade föremålet är, exempelvis en blogg eller en 
artikel. Jag fann inga sådan taggar i det insamlade materialet däremot fann jag taggar 
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som definierade böcker som vinnare av ett pris, som Augustpriset och taggar som angav 
att böckerna filmatiserats. I brist på en kategori som bättre matchade taggarna placerade 
jag dem i kategori två eftersom de på sätt och vis definierar vad boken ”är”, exempelvis 
vinnare av ett pris. 
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5. Presentation av resultat  
 
Efter att ha sökt igenom de båda katalogerna fick jag följande resultat. I Växjö var tio av 
de totalt tjugo titlarna taggade, tre av vuxenböckerna och sju av barn-och 
ungdomsböckerna. Vuxenböckerna hade 28st taggar och barn-och ungdomsböckerna 20 
st. Det totala antalet taggar blev alltså 48 taggar. Motsvarande antal för minabibliotek.se 
var 60st taggar för vuxenböckerna och 38st för barn- och ungdomsböckerna, alltså 98st 
sammanlagt. Totalsumman i de båda katalogerna och av de jämförda titlarna blev 146 
stycken taggar.  Den tagg som användes flest gånger var ”fantasy”, sju gånger, därefter 
följde ”filmade böcker” som användes fyra gånger.  
 
Nedan redovisas hur många taggar varje enskild titel hade per kategori, se Bilaga för 
fullständiga taggar.  
 

Tabell 1 - Taggar per kategori för vuxenböcker 

 

 

Vuxenböcker Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5

Isprinsessan 6 0 0 0 0

Flyga Drake 11 1 0 0 0

Snabba Cash 16 1 0 0 0

Män som 

hatar kvinnor
13 2 0 0 1

Själlös 6 0 0 1 1

Ringens 

brödraskap
6 0 0 0 0

Överens-

kommelser
2 0 0 0 1

Populärmusik 

från Vittula
12 1 0 0 0

0

3 0 0 0 0
Stolthet och 

fördom

Små citroner 

gula
3 1 0 0
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Tabell 2 - Taggar per kategori för barn- och ungdomsböcker 

 

   
Taggar som identifierar vem eller vad boken handlar om var den kategori som hade 
odiskutabelt flest taggar, 126 av totalt 146 taggar.  Alla dessa taggar var väldigt 
skiftande och bestod av bland annat personer som boken handlar om, som exempelvis 
”Harry Potter”, platser - såväl geografiska som rumsliga - som t.ex. en internatskola, 
eller tidsepoker ex. 1800-talet. Genrer som fantasy och deckare samt objekt eller 
företeelser var den största kategorin.  Med objekt eller företeelser menar jag taggar som 
exempelvis ”hacker”, ”ring”, ”kärlek” eller ”häxkonst”.  
 
Taggar som identifierar vad det taggade objektet är var den näst största kategorin av 
taggar med 11st taggar. Min uppdelning av taggar och de olika kategoriernas 
användningsområde är i just det här fallet inte helt exakt.  Jag fann inga taggar som 
beskrev vad objektet var för slags föremål som taggen ”bok”. Däremot hittade jag 
taggar som på sätt och vis beskrev vad den taggade boken var för något. Dessa taggar 
var ”Augustpriset”, ”Bokjuryvinnare” och ”Sommarboken 2013” och filmad bok. Alltså 
taggar som beskrev att boken ”är” en vinnare av ett pris, att den blivit filmatiserad eller 
som i Sommarboken 2013, en aktivitet den använts för.  
 
Inga av böckerna hade taggats med taggar som beskriver vem som äger dem. Taggar 
som förfinar kategorier har bara två taggar, de fungerar som underkategorier till en 
redan existerande genre. Taggarna är historisk romantik, som fungerar som 
underkategori till romantik och dystopi, underkategori till science fiction. 
Det finns sju taggar som hör till kategori fem taggar som identifierar personliga 
värderingar av objektet. Tre av taggarna fanns bland vuxenböckerna och fyra hos barn 
böckerna, samtliga taggar utryckte positiva värderingar av böckerna.   

Barn- och 

ungdoms-

böcker

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5

Häxorna 2 0 0 0 1

Rekryten 2 0 0 0 0

Fotbolls-

mysteriet
4 1 0 0 0

Fatta eld 2 1 0 1 1

Ondvinter 5 0 0 0 0

Hur kär får 

man bli?
4 1 0 0 0

Ridläger 

med Sigge
4 1 0 0 1

Silverhästen 5 0 0 0 1

Vargbröder- 

Jagad av 

klanen

8 1 0 0 0

H.P och de 

vises sten
12 0 0 0 0
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6. Analys  
 
När jag sorterade materialet utgick jag från fem av de sju kategorier av funktioner 
taggar kan ha enligt Golder och Hubermans undersökning. Den funktion som taggar 
främst verkar ha i de båda katalogerna är att identifiera vad eller vem boken handlar om, 
126 av 146 taggar hade denna funktion. De flest förekommande taggarna bestod av 
bokens genre, vem boken handlade om, var eller när boken utspelade sig och andra 
företeelser eller objekt som berör bokens innehåll.  Dessa kunde såväl bestå av verkliga 
personer, platser och företeelser som exempelvis ”finansman”, ”Tornedalen” och 
”tortyr” men också fiktiva som ”schaman”, ”Mordor” och ”magi”. Samtliga taggar 
berör alltså bokens innehåll på ett eller annat sätt. Golder och Huberman menar att de 
tre första kategorierna av taggar de identifierat, i viss mån också den fjärde kategorin, 
inte är tydligt personliga och är därför användbara för en större grupp användare(Golder 
& Huberman 2006, s.204). Detta stöds också av Saartis och Astrens undersökningar. 
Saartis genomförde ett experiment där han kom fram till att 75 % av beskrivningarna av 
böckerna innehöll element som beskrev det reella innehållet i böckerna(tema, plats, 
karaktär) jämfört med endast 5,5 % som innehöll element som beskrev läsarna åsikter 
om boken (Saarti 2009, s.7-8). Att använda Golder och Hubermans kategorier var dock 
inte problemfritt vilket nämnts tidigare, då de är anpassade för material på nätet. De två 
kategorier som var problematiska var kategori två och tre. Jag valde att ”anpassa” 
kategori två på det sätt jag tidigare beskriv i metodkapitlet, några taggar som passade in 
exakt på Golder och Hubermans beskrivning fanns inte. När det gäller kategori tre så 
fanns det inga taggar som passade in i denna kategori. I övrigt fungerade resterande 
taggkategorier tillfredställande.  
 
Enligt Lancaster är syftet med indexering att tillskriva ett objekt termer, termer som ska 
representera objektet i någon form av databas, exempelvis en bibliotekskatalog. 
Termerna i fråga hämtas först och främst från objektets innehåll genom en så kallad 
konceptuell analys av objektet. Nästa steg är översättning som går ut på att finna termer 
som ska representera innehållet (Lancaster 1998, s. 8-11). I vanlig indexering liksom i 
taggning ligger fokus i båda fallen på innehållet i objektet, då termer hämtas från 
bokens innehåll och även majoriteten av taggarna är hämtade från bokens innehåll. 
 
Resultatet stämmer också till viss del överens med vad Johanna Astrén kom fram till i 
sin magisteruppsats där hon jämförde taggar med den kategoriindelning av 
skönlitteratur som är praxis på svenska bibliotek. Hon kom fram till att taggarna till stor 
del följde indexeringspraxis (Astrén 2013, s.50) i kategoriseringen av materialet. Det 
stämmer också in på de taggar jag funnit. Kategorier som genrer, plats, ämne, person 
och form skulle kunna kategoriseras in i indexeringspraxis. Användarna gör på samma 
sätt som indexerarna. I övrigt förekom taggar som var väldigt generella men det 
förekom också en del specifika. Detta påvisar också Rolla i sin undersökning av taggar 
och ämnesord. Enligt Rolla kan det senare underlätta för att hitta specifikt material 
(Rolla 2009, s. 179-180), exempel på detta är fantasy och steampunk.   
 
Kategori två var den näst största kategorin. Visserligen förklarade de inte vad det 
taggade objektet är exakt på det sätt som Golder och Huberman gjorde, nämligen att 
kategorin fungerar för att förklara om det taggade objektet är exempelvis en novell. Inga 
av de taggar jag funnit identifierar vad det taggade objektet är för typ av text, däremot 
identifierar taggarna att böckerna är någon form av prisvinnare (Augustpriset) eller att 
det är en bok som används i ett speciellt syfte (Sommarboken 2013) eller att de blivit 
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filmatiserade. ”Filmatiserat”-taggen skiljer sig från de andra taggarna eftersom dess 
funktion förmodligen är att locka folk som sett filmatiseringen av den taggade boken till 
att även läsa boken som ligger till grund för filmen. Dessa taggar har förmodligen olika 
funktioner, priserna, som ”Augustpriset”, som en kvalitetsstämpel, ”Sommarboken 
2013” som ett verktyg i aktiviteten och ”filmade böcker” ska väcka intresse hos den 
som sett filmen.  Det var främst barn- och ungdomsböckerna i Växjös katalog som hade 
dessa taggar, exempelvis ”Bokjuryvinnare” och ”Sommarboken 2013”, evenemang som 
initieras och drivs av biblioteket självt (Sommarboken 2013). Jag upplever det inte som 
taggar som barn och ungdomar skulle tagga objekt med, utan snarare något 
bibliotekarier använder. Det faktum att vuxenböckerna i båda katalogerna hade fler 
taggar än barn- och ungdomsböckerna (det är logiskt att större delen av bibliotekarierna 
som ju är vuxna framförallt läser och taggar vuxenböcker) får mig att fundera över hur 
mycket av materialet som egentligen taggas av bibliotekarierna och inte, som tanken är, 
av användarna. 
 
Kategori tre hade inga taggar, en orsak kan vara som jag skrev i kapitel fyra att det är 
skillnad på Delicous.com och en bibliotekskatalog. Materialet i katalogen ägs av 
biblioteket och därför taggas de inte som användarnas ägodelar. Jag hade en tanke om 
att kategori tre skulle användas för att skapa taggar med författarens namn och på så sätt 
sammanlänka böcker av samma författare. Så var inte fallet, inte en enda bok var taggad 
med författarens namn. En anledning kan vara att man i dagens bibliotekskataloger kan 
söka på författaren vilket gör det onödigt att tagga böcker med författarens namn. 
 
Kategori fyra hade bara två taggar som fungerade som underkategorier men å andra 
sidan är det en kategori vars funktion är högst oklar redan i Golder och Hubermans 
beskrivning. Kategori fem hade ett antal taggar men inte så många och majoriteten 
fanns hos barn- och ungdomsböckerna. Möjligen är barn mer öppna med att tagga sina 
åsikter om en bok än vad vuxna användare är. De är ju trots allt först när man blir äldre 
man inser att tycke och smak är något subjektivt som skiljer sig mellan människor. 
Dessutom har båda katalogerna förutom taggning möjligheten att betygsätta och 
recensera böckerna, något som kanske är mer välkänt och ett roligare sätt att framför 
sina åsikter på än göra det med en tagg. 
 
Några som dock verkar uppskatta taggning är fantasyläsarna. Den tagg som använts 
mest var ”fantasy” med sju taggar. Flera av de andra insamlade taggarna är också 
förknippade med fantasygenren som ”magi”, ”häxor”, ”varulv” och ”häxkonst”. Bland 
de titlar som hade flest titlar förekom också flera fantasyböcker som Harry Potter, 
Ringens brödraskap och Själlös. Att det finns en kategori användare som faktiskt 
utnyttjar taggning är positivt, fantasyläsarna är föregångare som har börjat använda sig 
av taggning trots brist på information från biblioteken själva. Att så många taggar består 
av samma eller liknande ord kan verka som ett problem men enligt Golder och 
Huberman uppstår stabilitet i taggandet om samma taggar använd upp till hundra 
gånger. Med stabilitet menar de att efter ett tag blir andelen objekt som representeras av 
en tagg liggande på en jämn nivå.  Varje taggs frekvens är då en nästan fast andel av den 
totala frekvensen av alla taggar som används. Fenomenet kallas också ibland ”wisdom 
of crowds” vilket innebär att om ett större antal användare har användning av en tagg är 
chansen stor att även andra användare har det (Golder och Huberman 2006, s. 9-11). 
 
Att just fantasyläsarna använder sig av taggning är kanske inte så märkligt. För det 
första är fantasy en populär genre, i minabibliotek.se finns det 151 böcker med taggen 



20 
 

”fantasy”, motsvarande antal i Växjös katalog är 43. Det kan verka få i jämförelse med 
minabibliotek.se men i listan ”populära nyckelord” på deras hemsida är det ändå det 
mest frekventa. För det andra har fantasygenren många underkategorier, exempel på 
dessa är Epic fantasy, urban fantasy, steampunk, romantisk fantasy med flera (The 
Complete Guide to the Fantasy Subgenres 2014). Det innebär att man kan läsa fantasy 
men samtidigt föredra olika sorters fantasyböcker. Då kan taggar vara till hjälp så att 
fantasyläsarna kan sålla i fantasyutbudet. Genom att söka på en speciell underkategori 
av fantasy eller speciell fantasyvarelse, till exempel vampyr, kan fantasyläsarna få fram 
den typ av fantasyböcker hen föredrar.   
 
Det här visar taggarnas möjlighet som komplement till vanlig indexering. Lancaster 
hävdar att indexering är komplicerad och att det inte finns en korrekt uppsättning termer 
för varje objekt. Indexering inbegriper inte bara vad objektet handlar om utan 
indexeraren måste också var inbegripen i på vilket sätt objektet kan vara av intresse för 
en viss grupp av användare. Detta kräver kännedom om målgruppen i fråga. (Lancaster 
1998, s. 8-11). 
 
Ibland blir det fel i indexeringsprocessen. Vid en konceptuell analys är det indexerarens 
uppgift att avgöra vilka ämnen som är relevanta för en återsökning i en 
bibliotekskatalog. I indexarens uppgift ingår också att indexera för en bestämd 
målgrupp.  Detta är ingen enkel uppgift då det ibland kan uppstå oenighet mellan 
indexerare och användare. Anledningen till detta kan antingen vara att indexeraren 
feltolkar texten vilket leder till att hen även feltolkar vilket ämne som avhandlas. Eller 
så är indexeraren inte tillräckligt insatt i ämnet som behandlas i texten och kan då 
missuppfatta ämnet som tas upp.  Konsekvenserna av detta blir att texten får termer som 
är bristande eller i värsta fall direkt felaktiga. Det i sin tur leder till att de tilltänka 
målgrupperna inte finner vad de söker i bibliotekets katalog. Termerna de använder sig 
av vid en sökning är inte samma termer som indexeraren tillskrivit texten  
 (Lancaster 1998, s. 85).  
 
Det är här taggning kommer in, eftersom taggning erbjuder användarna själva att utse 
termer (taggar) till objektet.  Då indexering går ut på att göra objekt (böcker, serier, 
filmer) återsökningsbart för en målgrupp, exempelvis barn, deckarläsare, studenter med 
flera, är det logiskt att användarna själva ska kunna involveras i indexeringen. Som 
Lancaster nämner kan det hända att indexeraren gör fel eftersom hen inte är insatt i 
ämnet objektet avhandlar. Något som är förståeligt eftersom ingen människa kan 
förväntas vara insatt i alla de ämnen som böcker i ett bibliotek avhandlar.  Många 
människor kan vara insatta i olika ämnen och därmed kan användarna vara insatta där 
indexeraren inte är det. En person kanske är fågelskådare och kan bidra med passande 
termer till fågelböckerna, science fictionfantasten kan bidra med termer till science 
fictionböckerna och programmeraren med termer till datahandböckerna. De kan 
komplettera med sin kunskap i ämnen där indexerarens kunskaper inte är lika stora. 
 
Jag kan inte påvisa att anledningen till att användarna i Växjö och Umeå använder 
taggarna för att indexerarna skulle ha indexerat fel. Däremot måste det finnas en 
anledning till taggning om man utgår från Lancasters resonemang att indexerare ibland 
gör fel och att användares och indexerares uppfattning om objektets ämne skiljer sig åt. 
En del av titlarna hade lika många eller fler taggar än ämnesord exempelvis ”Harry 
Potter”. Det betyder antagligen inte att indexeraren gjort fel men däremot betyder det att 
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användarna av en eller annan anledning upplever att taggarna de gett objektet är 
användbara på ett alternativt sätt. 
 
Eftersom det är flera olika användare som tillskriver objekten olika taggar kan det 
finnas både generella och specifika taggar i samma katalogpost, istället för antingen 
eller, vilket är normen vid vanlig indexering.  (Lancaster 1998, s. 8-9) De mexikanska 
invandrarna i Rollas undersökning använde ”Hispanic” och ”Chicano” för att beskriva 
sin nationalitet medan indexerarna använde ”Mexican american”(Rolla 2009, s. 181). 
Ett annat exempel är fantasyläsarna i denna undersökning som valde att använda 
specifika genrer eller fantasyvarelser som ”steampunk” och ”orcher” som taggar när 
indexeraren nöjde sig med ”fantasy”. På så sätt kan användarna erbjuda ett annat 
perspektiv på objektet än indexeraren. 
 
Som redan nämnts är indexering en komplicerad process och till och med en 
professionell indexerare kan göra fel och det går alltid att ifrågasätta realiteten i hens 
bedömning. Man kan därför inte förvänta sig att vanliga användare som inte är insatta i 
indexering som taggar utifrån sitt eget huvud ska kunna ersätta professionella 
indexerare. I synnerhet inte då taggning saknar ett kontrollerat vokabulär och, som i 
fallet med de kataloger jag undersökt, saknar riktlinjer för hur taggandet ska gå till. 
Taggning kan inte på något sätt ersätta professionell indexering, däremot kan det 
fungera som ett komplement (Rolla 2009, s. 183) genom att låta användarna 
komplettera indexerarens verk med sina egna taggar samt bidra med nya vinklingar på 
det valda objektet.     
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7. Slutsatser  
 
Lancaster menar att indexering först och främst går ut på att tillskriva ett objekt termer, 
termer som ska representera objektet i någon form av databas, exempelvis en 
bibliotekskatalog. Termerna ifråga hämtas först och främst från objektets innehåll 
genom en så kallad konceptuell analys av objektet. Nästa steg är översättning som går ut 
på att finna termer som ska representera innehållet. Indexering är en komplicerad 
process och går ut på att göra ett objekt återsökningsbart för en målgrupp och ibland blir 
det fel, antingen för att indexeraren inte är tillräckligt insatt i ämnet eller misstolkar 
ämnet.  
 
När det vid indexering ligger ett så stort fokus på innehållet är det kanske inte så 
märkligt att den främsta funktionen vid användning av taggar i bibliotekskatalogen 
verkar vara att identifiera bokens innehåll för användarna i form av genrer, platser, 
personer eller fenomen i handlingen.  Den funktionen är i majoritet i de båda undersökta 
katalogerna. Användarna gör på samma sätt som indexerarna och fokuserar på 
innehållet i en eller annan form. På så sätt kan taggar vara ett komplement till de 
ämnesord och innehållsbeskrivningar som redan finns i katalogerna. 
Användargenererade taggar kan bidra med andra perspektiv än bibliotekariernas 
eftersom de kan var mer insatta i olika ämnen, som matlagning, deckare eller fysik, än 
vad bibliotekarierna är och på så sätt inte ersätta, men komplettera de ämnesord som 
redan tilldelats objektet av en indexerare.    
 
Den grupp som verkar vara mest aktiva när det gäller att tagga böcker i båda 
katalogerna är fantasyläsare. Den tagg som fanns på flest böcker (sju av tjugo) var 
”fantasy” och många av de andra taggarna kan associeras med fantasygenren. Det blir 
framförallt fantasyläsarna som har nytta av taggning då de får upp många taggade 
fantasyböcker medan de som föredrar exempelvis historiska romaner bara kan hitta ett 
litet antal böcker som taggats med detta nyckelord. Fantasyläsare har troligen extra 
nytta av taggning eftersom genren är så bred. Med hjälp av taggar kan de inte bara hitta 
fantasyböcker utan också de speciella undergenrer de föredrar. 
 
En annan grupp som också verkar vara aktiv när det gäller taggning är bibliotekarierna 
själva. Personalen på biblioteken som delar på minabibliotek.se taggar redan i katalogen 
då all personal måste bidra med material till katalogen. Det finns skäl att anta att 
personalen i Växjö också gör det, då flera barn-och ungdomsböcker hade taggar som 
”Sommarboken 2013” och ”Bokjuryn”, evenemang som brukar genomföras på 
biblioteket och av personalen, ord som barn och ungdomar i 7-15 årsåldern troligen inte 
taggar en bok med. Att det är personalen som främst taggar i katalogen skulle kunna 
förklara varför taggarna till stor del följer indexeringspraxis. 
 
Om det är så att det är främst bibliotekarierna som taggar och inte användarna 
motverkar det taggningens syfte. Taggning i bibliotekskatalogen är till för användarna.  
Det är meningen att taggningen ska erbjuda användarna möjligheten att själva vara med 
och katalogisera materialet i katalogen istället för att bara vara passiva mottagare av 
materialet som finns på hemsidan. Det här är en resurs som knappt utnyttjas. Enligt 
ansvarig på minabibliotek.se används taggning väldigt lite.  Det är inte så märkligt 
heller med tanke på att varken de eller biblioteken i Växjö har jobbat med att 
marknadsföra taggningsfunktionen till användarna. Det är inte bara att ”skaffa det så 
kommer de”, användarna måste få veta att funktionen finns och hur man kan använda 



23 
 

den för att den ska utnyttjas av dem. Det finns många sätt att göra det på, 
bibliotekarierna kan berätta om de sociala funktionerna i katalogen vid en bokfika för 
barn/ungdomar, en datakurs för nybörjare eller vid andra evenemang som sker på 
biblioteket. Man kan sätta upp posters på biblioteket som informerar om de nya 
funktionerna i katalogen eller utnyttja andra sociala medier som biblioteket har, som att 
skriva ett blogginlägg, skriva en artikel på hemsidan eller göra en instruktionsvideo på 
Youtube. Hur man än väljer att göra är det avgörande att biblioteket på ett eller annat 
sätt försöker informera och väcka användarnas intresse för sociala funktioner i 
katalogen. Biblioteket kan inte förvänta sig att taggning och andra funktioner används 
av användarna per automatik så fort man införskaffat dem. Vissa funktioner riskerar då 
att gå oupptäckta för användarna och det förlorar alla på. Användarna går miste om en 
möjlighet att själva aktivt kommentera och indexera bibliotekets material och 
biblioteket går miste om en investering man betalat för men som ingen eller mycket få 
personer använder. 
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8. Fortsatt forskning  
 
Taggning är ett ämne som det ännu inte forskats särskilt mycket på. Det skulle behövas 
mer forskning om vilka kategorier av användare som taggar böcker och hur de tänker. 
Att undersöka vad som lockar och vilken nytta de flitigaste användarna av taggning ser 
med funktionen vore intressant. Det skulle man kunna ta reda på genom exempelvis en 
användarundersökning genom att intervjua olika grupper av användare.  Något annat 
man skulle kunna ta reda på mer om är förstås vad användarna tycker om taggning. Är 
de intresserade av funktionen? Vet de ens om att den existerar i katalogen?  Tar man 
reda på användarnas åsikter får man veta vad som fungerar, vad som inte gör det och 
vad de vill ändra på. Det är saker som är nyttigt för bibliotekarierna att veta om de väljer 
att ha taggning i katalogen. Detta gäller såväl bibliotek som funderar på att införa 
funktionen som för de bibliotek som redan har taggning i sin katalog. En möjlig grupp 
att utgå från i en sådan undersökning vore fantasyläsare eftersom de verkar vara mest 
aktiva när det gäller taggning. 
 
Varken minabibliotek.se eller Växjö har arbetat med att marknadsföra taggning till 
bibliotekets användare. Detta är förvånande när de ändå valt att erbjuda taggning i 
katalogen och lägga pengar på programvaran.Hur förväntar man sig att folk ska 
intressera sig för de nya funktionerna i katalogen om de inte får någon information om 
dem? Det vore intressant att ta reda på hur det ser ut i resten av Sverige. Har biblioteken 
en strategi för hur man ska hantera och marknadsföra taggning (och andra sociala 
funktioner i katalogen)? Har biblioteken någon målsättning med att införa taggning i 
katalogen eller införskaffar de systemen och sen dra sig tillbaka och väntar på att 
användarna ska göra arbetet? Förstår och ser biblioteken själva möjligheterna med 
taggning? 
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Tabell 3 - Taggar för vuxenböcker 

 
 
 
 
 

  

Titel Taggar från Växsjö Taggar från Minabibliotek

Isprinsessan mord
Mord, småstad, skvaller, 

systrar, dödsfall

Flyga Drake Filmade böcker

Afghanistan, mat, 

skuldkänslor, talibaner, 

vänskap, våldtäkt, svek, 

pojkar, uppväxt, Kabul, 

lojalitet

Snabba Cash

droger, Filmade 

böcker, kriminalitet, 

Stockholm

tortyr, Österåker, 

Stockholm, kokain, 

bodybuilding, maffia, 

Stureplan, hämnd

Män som hatar 

kvinnor

Filmade, böcker, 

Glasnyckeln, hämd, 

spänning

Deckare, försvinnande, 

våld, ekonomireporter, 

psykiatri, hacker, 

övergrepp, Journalistik, 

utsatthet, finansman, 

journalist, spännande

Själlös

humor, mysterium, 

romantik, 

steampunk, 

vampyrer, varulvar

Viktoriansk, 1800tal

Ringens 

brödraskap
Fantasy

ring, Hober, Fantasy, magi, 

Mordor

Överens-

kommelser
Historisk romantik Kärlek, 1800-talet

Populärmusik 

från Vittula
Agustpriset

skola, rock, 

framtidsdrömmar, 

uppväxt, uppväxtskildring, 

Tornedalen, bastu, 

rockband, musik, 

Norrbotten, Pajala, 

religion

romantik

våldtäktsförsök, uppbrott, 

restaurang

Stolthet och 

fördom

Små citroner 

gula

England, Mr Darcy

Filmade böcker
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Tabell 4 – Taggar för barn- och ungdomsböcker 

 
 
 

Titel Taggar från Växsjö Taggar från Minabibliotek

Häxorna häxor litepersonlig, mormor

Rekryten Deckare spioner

Fotbolls-

mysteriet
Sommarboken 2013

fotbollstränare, detektiv, 

fotbollsmatch, fotboll

Fatta eld

Dystopi, 

Sciencefiction , 

Sommarboken 2013

Framtid, dystopi

Ondvinter Fantasy
norden, vinter, Fantasy, 

syskon

Hur kär får 

man bli?
Bokjurryvinnare 

Kärlek, välja, kompisar, 

pojkvän

Ridläger med 

Sigge

Sommarboken 2013, 

superbra

hästar, sommarlov, 

ridläger, stall

Silverhästen fantasy, häst
Feministisk, Fantasy, häst, 

värdshus

Vargbröder- 

Jagad av 
Bokjuryvinnare

ensam, hemlighet, 

shaman, själsjuk, lurad, 

H.P och de 

vises sten

Fantasy, 

internatskola

trollkarl, häxkonst, häxor, 

magi, internatskola, 


