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Abstract 
The aim of this bachelor thesis is to study and analyze the impact of LibraryThing's tag 
moderation process and tag cloud limits in the library catalog, and assess the differences 
between tags on their web page and tags in “LibraryThing for Libraries”. 
Communication with personnel on LibraryThing regarding their moderation process 
was established, and the results were then compared with the collected data in this 
study. Tags from 20 different books, collected from 2 different library catalogs, one 
with a tag limit of 15 and one with 25, and from LibraryThing's web page were 
collected and analyzed. The theoretical framework of the thesis was based on J. T. 
Tennis, and the data were organized using a modified version of Golder & Huberman's 
seven different functions found in tags (2006). 
 
The results show that LibraryThing's claim that they only remove the inherently 
personal tags are only partially true, since some other kinds of tags have disappeared as 
well. In some cases a certain concept has been included in one book and excluded in 
another. Tags concerning opinions or attributes of a book, have often been excluded, 
these could however serve as valuable forms of recommendations to other people, 
despite their personal context. The comparison between the library tag clouds limited to 
either 15 or 25 tags suggested that tag clouds with an increased number of tags gave a 
more pronounced picture regarding the contents of the book. However, the number of 
problematic tags with synonymous or redundant information also increased when the 
size of the library tag cloud grew. 
 

Nyckelord 
Taggar, taggning, taggmoln, folksonomi, indexering, LibraryThing, bibliotek 2.0, 
OPAC.  
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1 Inledning 
I anslutning till att internet blivit allt mer interaktivt och dynamiskt så har människor i 
allt större utsträckning fått möjligheten att själva vara medskapare till olika webbsidors 
innehåll. Många hemsidor använder sig av folksonomier, d.v.s. klassifikationssystem 
där användarna själva indexerar innehållet på webbsidan med nyckelord – taggar – som 
de tycker är meningsfulla och relevanta. Länkar mellan objekt som innehåller samma 
nyckelord skapas, och taggarna kan sedan användas för att visa alla de objekt som 
taggats med samma nyckelord. Taggarna kan också samlas i ett ”moln” för att grafiskt 
visa vilka taggar som är mest populära på webbsidan (figur 1) – de ger alltså 
användarna kommunikativa möjligheter, och fler ingångar i katalogen än vad ett 
traditionellt klassifikationssystem har (Anfinnsen, Ghinea & de Cesare, 2011; Ram, 
2015; Rolla, 2009). Taggar är ett relativt nytt fenomen och därför är forskningen ännu 
ung inom detta område. Med dagens växande informationsbestånd och uppkopplade 
befolkning blir en interaktiv och inbjudande webbsida allt viktigare även för 
bibliotekens del. Eftersom taggningsfenomenet är användargenererat och uppkommit 
speciellt för indexering av digitala material är det ett mycket intressant och viktigt 
forskningsområde för biblioteks- och informationsvetenskapen. 
 

 
Figur 1: Exempel på taggar samlade i ett taggmoln 

 
Traditionellt sett har bibliotekskatalogens indexering utförts av professionella 
bibliotekarier och katalogisatörer, men med utvecklingen av en allt mer interaktiv webb 
väcks frågan om vilka fördelar och nackdelar som finns med att använda taggar i 
bibliotekens digitala kataloger. Taggar används idag på en del bibliotekshemsidor i 
olika former och med varierande grader av integrering i den traditionella indexeringen i 
katalogen (Steele, 2009). Till skillnad från professionella indexeringssystem så finns det 
inga restriktioner eller regler för hur taggar ska vara utformade – de kan vara personliga 
eller allmängiltiga, rätt- eller felstavade, i singular eller plural, synonyma, homonyma 
eller orelaterade, de saknar hierarkisk struktur och är obegränsade i antal. Taggar 
kännetecknas av det naturliga vardagsspråk som användarna är bekanta med och kan 
relatera till, en stor skillnad mot det formella språk som används i traditionell 
klassifikation (Spiteri, 2006). Den professionella klassifikationen kan upplevas som 
formell, strikt, ålderdomlig och komplicerad att använda, men är samtidigt välbeprövad 
och saknar de språkliga problem som en folksonomi innebär. Taggar och kontrollerade 
ämnesord skulle utan tvekan komplettera varandra väl – den enes svaghet är den andres 
styrka (Anfinnsen, Ghinea & de Cesare, 2011; Golub, 2016; Kakali, 2014; Rolla, 2009; 
Spiteri & Pecoskie 2016; Steele, 2009). 
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Ett av problemen med taggar är avsaknaden av en hierarkisk ordning. Människor 
relaterar till områden på olika sätt, var och en med sitt unika perspektiv, och därför blir 
också taggarna olika. En bok som handlar om grönfinken taggas kanske av en 
fågelexpert som ”grönfinkar”, men av en rymdingenjör som ”fåglar” - och eftersom en 
hierarki saknas så kommer inte taggarna att länkas samman (Golder & Huberman, 
2006). En liknande problematik gäller taggarnas avsaknad av kontroll, vilket resulterar i 
tvetydigheter, mångtydigheter, synonymer och olika varianter och former av samma 
ord, något som till exempel skulle kunna lösas genom att skapa länkar mellan olika 
begrepp. Samtidigt är det den stora variationen i ordval och systemets frihet som gör en 
folksonomi användbar för alla människor, oavsett ämneskunskaper och social- och 
kulturell bakgrund (Spiteri, 2006; Steele, 2009). Forskning visar att allt eftersom 
mängden taggar från många olika användare ökar så framträder stabila mönster och en 
gemensam referensram byggs upp – användarna kommunicerar med, och lär av 
varandra, och en generell användarkonsensus framträder kring vilka termer som 
matchar ett verk bäst. Samtidigt kan även minoriteter och avvikande åsikter få plats 
genom att användarna tilldelas möjligheten att skifta mellan att se verkets mest populära 
taggar och dess fullständiga taggmoln (Golder & Huberman, 2006; Spiteri, 2006; 
Steele, 2009). En genomgående konsensus mellan forskarna är att det krävs en relativt 
stor samling taggar för att de ska vara effektiva och användbara. Ju fler användare som 
tilldelar ett verk med samma tagg, desto större är sannolikheten att den taggen har 
relevans för verket. Samtidigt uppstår en koncentration av ett verks mest populära 
taggar där unika och personliga taggar sållas bort till fördel för en fokuserad kollektiv 
beskrivning av verket (Golder & Huberman, 2006). 
 

1.1 Bakgrund 
Användning av taggar på de svenska bibliotekens hemsidor är ännu i sin linda. De 
senaste årens utvecklingar av sociala medier och dynamiska webbsidor, i kombination 
med bibliotekens anpassningar till de nya medier som uppkommit, gör frågan om taggar 
i bibliotekens onlinekataloger till en aktuell angelägenhet. Det finns flertalet varianter 
och nivåer på integrering av taggar i bibliotekskatalogerna (McFadden & 
Weidenbenner, 2010; Steele, 2009). En variant är att starta en egen databas med taggar 
till det aktuella biblioteket så som Ann Arbor District Library har valt att göra 
(http://www.aadl.org/). Ett annat exempel är att flera bibliotek tillsammans bygger upp 
och utnyttjar samma databas av taggar, så som Axiell Arena i Sverige gjort. De 
tillhandahåller en central databas för taggar som alla anslutna bibliotek har möjlighet att 
utnyttja (personal på Axiell Arena, personlig kommunikation, 18 september 2017), 
Ytterligare ett alternativ är att det aktuella biblioteket importerar taggsamlingar från 
externa väletablerade aktörer, så som Halmstad Högskolebibliotek 
(http://biblasso.hh.se/sv/katalog/advanced.lasso) gjort genom att använda det 
internationella LibraryThing (https://librarything.com) i sin bibliotekskatalog. 
 
LibraryThing är en virtuell litteraturkatalog på webben som finns översatt till en mängd 
olika språk, och innehåller bibliografisk data från både bibliotek och bokhandlare över 
hela världen. Privatpersoner kan skapa ett konto och lägga till sina böcker, hitta 
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liknande verk, delta i diskussioner, samt betygsätta, tagga och recensera litteratur. 
LibraryThing har i dagsläget över 2,2 miljoner medlemmar världen över, nästan 118 
miljoner katalogiserade böcker och fler än 137 miljoner taggar. De erbjuder även 
tjänster för bibliotek, ”LibraryThing for Libraries” där data från LibraryThing, till 
exempel taggar, betyg och kommentarer, kan införlivas i bibliotekets egna webbkatalog. 
Bibliotekens användare kan dock inte lägga till egna taggar i katalogen i dagsläget utan 
utnyttjar enbart LibraryThings taggar (LibraryThing, 2017). 
 

1.2 Problemformulering 
Bibliotek 2.0, dvs. en dynamisk bibliotekswebb där användarna har möjligheter till 
medskapande, är idag ett fenomen som många svenska bibliotek på ett eller annat sätt 
implementerat i sina system. Taggningsfunktioner är däremot betydligt mer sällsynt, 
men skulle teoretiskt sett kunna ge ett viktigt komplement till den traditionella 
klassifikationen, framför allt när det gäller skönlitteraturens mångbottnade karaktär. 
Den relativt stora mängden taggar som krävs för att stabilisera, balansera och 
koncentrera taggsamlingarna innan de är användbara och värdefulla fullt ut, taggarnas 
avsaknad av kontroll, samt förutsättningen att användarna är villiga att bidra till 
systemet, gör alternativet att importera taggar från en utomstående, väletablerad källa 
som LibraryThing till en stark kandidat för taggningsfunktioner (Anfinnsen, Ghinea & 
de Cesare, 2011; Golub, 2016; Kakali, 2014; Rolla, 2009; Spiteri & Pecoskie 2016; 
Steele, 2009).  
 
LibraryThing erbjuder tjänster direkt till bibliotek genom ”LibraryThing for Libraries” 
(hädanefter förkortat LTFL), varav en av dessa är integrering av taggar från 
LibraryThing i den lokala bibliotekskatalogen. Taggar i LibraryThing genomgår en 
manuell kontroll innan de införlivas i LTFL, och taggmolnet innehåller sedan max 
5/10/15/20/25 eller 30 av de mest populära taggarna per katalogpost, beroende på 
bibliotekets egna preferenser (LibraryThing for Libraries, 2017; personal på 
LibraryThing, personlig kommunikation, 24 oktober 2017). Frågan är om värdefulla 
taggar försvinner genom att begränsa taggmolnens storlek, vilka konsekvenser detta har 
för beskrivningen av verket, och på vilka sätt urvalsprocessen skapar skillnader mellan 
taggmolnen på hemsidan och i bibliotekskatalogen, och det är detta som kommer att 
undersökas i denna studie. Efter omfattande efterforskningar har jag inte funnit några 
tidigare studier kring detta område, så genom denna uppsats vill jag bidra till ett första 
försök att fylla luckan. 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsatsen är att undersöka vilken inverkan urvalsprocessen och de 
olika mängdbegränsningarna taggarna har på taggmolnens ämnesrepresentation, samt på 
vilka sätt taggarna i LibraryThing skiljer sig åt från de i LTFL. Studien utgår från 
följande frågor: 

 Hur görs och motiveras urvalsprocessen av taggar? 
 Vilka skillnader finns mellan taggarna för samma verk i bibliotekskatalogen och på 

hemsidan gällande de kategorier som anges i kapitel 4.3? 
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 Vilka konsekvenser för beskrivningen av verken får LTFL:s mängdbegränsning av 
taggmolnen? 

 

1.4 Avgränsning 
Jag har valt att inte undersöka facklitteratur i denna undersökningen eftersom 
skönlitteraturens subjektiva och mångtydiga karaktär gör att taggar kan tänkas ha ett 
behov att fylla där traditionell klassificering är otillräcklig. Facklitteraturen är betydligt 
lättare att indexera eftersom dess verk tillhör specifika ämnen. Detta innebär inte att 
taggar är överflödiga för facklitterära verk, men de har en större potential hos 
skönlitterära verk eftersom dessa kan tolkas på en mängd olika sätt. Forskare som Rolla 
(2009) har argumenterat för att framför allt folkbibliotek kan ha stor nytta av taggar 
eftersom deras samlingar till stor del består av populärlitteratur. Den snäva 
tidsbegränsningen gör även att jag inte kommer att använda eller analysera 
LibraryThings taggöversättningar utan jag kommer endast att utnyttja taggarnas 
originalform för att undvika felaktiga översättningar samt kulturella och språkliga 
skillnader. 
 

1.5 Definitioner av begrepp och termer 
Bibliotek 2.0: är det begrepp som speglar arbetet mot en dynamisk, interaktiv 
bibliotekswebb där biblioteksanvändarna är medskapare i det gemensamma biblioteket 
(Holmberg, Huvila, Kronqvist Berg, Nivakoski, Widén-Wulff, 2009). 

Folksonomi: ett klassifikationssystem där användarna själva indexerar informationen 
genom att tilldela den de nyckelord – taggar – som de själva anser vara relevanta 
(Spiteri, 2006). 

Taggar: nyckelord på vardagsspråk i form av ord, termer eller fraser, som ingår i en 
folksonomi och tilldelas av användarna själva (Golder & Huberman, 2006). 

Taggmoln: en visuell förteckning över taggarna på en hemsida, oftast alfabetiskt 
ordnad, där taggarna får olika stora typsnitt, färg och stil beroende på popularitet. 
Taggarna fungerar också ofta som hyperlänkar där alla dokument med samma tagg kan 
visas, vilket skapar kommunikativa nätverk mellan olika dokument och taggar (Rolla, 
2009). 
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2 Tidigare forskning 
Forskningen kring taggar är ett relativt nytt område där i princip allt material publicerats 
år 2006 eller senare. Framför allt under de inledande åren genomfördes en hel del 
studier av taggar i andra sammanhang än vid bibliotekskatalogen, till exempel på 
hemsidor som Delicious (https://del.icio.us) och Flickr (https://flickr.com), eftersom 
dessa var banbrytare inom användningen och utnyttjandet av taggar och redan tidigt 
innehöll omfångsrika och väletablerade taggsamlingar. Huvuddelen av forskningen på 
området är internationell, och när det gäller forskning kring taggar i ett 
biblioteksperspektiv är så är ett stort antal knutna till bibliotek i USA. 
 
Steele (2009) undersökte taggningsfenomenets natur och dess för- och nackdelar genom 
att sammanställa publicerad litteratur samt undersöka taggar i bibliotekskataloger. Han 
uttryckte, liksom Golder och Huberman (2006), att avsaknaden av en bestämd hierarki 
kan vara en nackdel, men också att taggarna möjliggör att katalogposter tillhör flera 
olika ämnen, hierarkier och platser, till skillnad från det traditionella 
klassifikationssystemet som antar att det finns en bestämd plats för varje post, och att 
denna frihet kan vara till fördel för användarna. Steele ansåg också att taggar kan vara 
en lösning på problemet med att organisera den allt större mängden information som 
biblioteken har tillgång till, framför allt elektroniskt. Guy & Tonkin (2006) diskuterade 
utifrån en slumpmässigt utvald mängd taggar om det är möjligt att förbättra taggar 
genom att informera användarna och förbättra systemen. De fann att cirka en tredjedel 
av taggarna var felstavade, bestod av flera ord tillsammans, innehöll symboler, i 
pluralform, eller på andra sätt felkodade, och deras förslag var att införa regler och 
riktlinjer samt taggningsförslag för skapandet av taggar. De varnade också för att 
överdriven kontroll och reglering av taggar kan skada folksonomins stora styrka, 
nämligen dess förenande, divergerande och utvecklande karaktär. 
 
Rolla (2009) studerade och jämförde taggar på hemsidan LibraryThing med Library of 
Congress ämnesord utifrån 45 böcker. Resultatet visade att taggarna var betydligt fler än 
ämnesorden – i genomsnitt över 40 taggar per bok jämfört med knappt 4 ämnesord. 
Många taggar var personliga men hade ingen större inverkan på taggmolnet, de tillförde 
koncept som användarna ansett relevanta men som inte fanns representerade i 
ämnesorden – och tvärt om, det fanns en viss konsensus mellan taggar och ämnesord 
där innebörden överensstämde även om de var formulerade på olika sätt. Taggarna var 
bredare och mer generella än ämnesorden och innehöll fler nya eller aktuella begrepp, 
medan ämnesorden var överlägsna när det gällde att ange historiska tidsperioder. Rolla 
menade att det är upp till biblioteken att sortera bort personliga taggar, men visade 
också att dessa oftast inte är störande för taggmolnet, och att de kan ha en praktisk 
funktion att fylla, till exempel om en lärare taggar en bok med kursnamnet så att 
studenterna lätt påträffar den. Han reflekterade att taggar förmodligen är mer lämpade 
för vissa typer av bibliotek, till exempel folkbibliotek, än andra, eftersom deras bestånd 
till stor del består av populärlitteratur. Slutsatsen Rolla drog är att taggar visserligen inte 
kunde ersätta ett kontrollerat vokabulär, men de förbättrade och kompletterade 
åtkomsten i bibliotekskatalogen. De olika systemens fördelar och nackdelar 



  
 

6 

kompletterade varandra och han föreslog att den bästa lösningen skulle kunna vara en 
kombination av taggar och professionell katalogisering. Även Golub (2016), framhöll 
detta efter en användarstudie av ett prototypsystem, och menade att ett sätt att 
genomföra detta på är att ge användarna förslag på ord eller fraser ur en etablerad 
ämnesordlista när de ska tagga ett verk i katalogen. Krakalis enkätundersökning av 
professionella katalogisatörers åsikter av taggar visade att de hade en positiv inställning 
till taggar som ett komplement till traditionell indexering (2014). 
 
Spiteri och Pecoskie publicerade 2016 en artikel där de utifrån två studier av taggar 
visade hur användargenererad information i form av taggar och kommentarer i 
bibliotekskatalogen kunde fungera som ett virtuellt komplement till de litterära 
rekommendationer som traditionellt sett tillhör bibliotekariernas roll. Traditionell 
katalogisering är konservativ och hinner inte med i samhällets språk- och 
kulturutveckling, detta reflekteras dock i användarnas taggar. De visade att katalogens 
ämnesord beskrev platser, perioder och ämne, medan användarinformationen även 
bidrog med individens personliga känslor, associationer och uppfattningar om boken. 
Deras slutsats var att en sådan katalog skulle kunna ge användarna litteraturtips och en 
möjlighet att definiera och uttrycka sina läsupplevelser, samtidigt som 
bibliotekspersonalen får nya insikter om sina användare. 
 
Anfinnsen, Ghinea & de Cesare (2011) beskrev ett tomt glapp mellan professionell 
katalogisering och folksonomier och undersökte om man genom en kombination av 
dessa tillsammans med Webb 2.0-teknik kunde överbrygga detta. De ansåg att en viktig 
aspekt för användarna, som borde inkluderas på en dynamisk, användarvänlig 
onlinekatalog, är möjligheten att bläddra i katalogen via nyckelord. Om användaren är 
obekant med ett visst ämne är denna funktion en enorm fördel eftersom man genom att 
bläddra hittar relevanta nyckelord och termer som tidigare var okända. De skapade en 
prototyp av ett taggningssystem vid Brunel University Library för att åstadkomma just 
detta och resultaten var överväldigande positivt, deltagarna ansåg att taggmoln och 
navigering med taggar underlättade sökningar efter relevanta material samt 
uppmuntrade till bläddring i katalogen. Även Ram (2015) undersökte taggmoln som ett 
verktyg för informationsvisualisering och informationssökning. Resultaten av studien 
indikerade att taggmolnets unika utformning och funktioner hjälper användarna att välja 
rätt läsmaterial och bli medvetna om bibliotekets resurser. 
 
Wu, Xu och Yu (2016) jämförde taggar vid ett kinesiskt bibliotek med taggar på 
Douban, en kinesisk hemsida i stil med LibraryThing. Användaraktiviteten på 
bibliotekets hemsida var låg, och de fann att detta berodde på att bibliotekets system var 
mindre användarvänligt och sämre anpassat än Doubans, och att användarna saknade 
kunskaper och information om att funktionerna fanns. Det fanns dock ett uttalat behov 
av funktionerna hos de tillfrågade användarna, framför allt för att organisera böcker och 
få litteraturtips. Taggningen på Douban var mycket mer populär, men trots att de är 
sociala medier fann studien att de användes främst för personligt bruk, och forskarna 
menade att biblioteken här har en unik roll att fylla som de sociala medierna inte helt 
kan överta, eftersom biblioteken förutom metadata dessutom tillhandahåller litteraturen. 
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Funktionerna skulle dessutom hjälpa till att stärka relationen och kommunikationen 
mellan bibliotek och användare, eftersom användarna då kan ge input direkt i katalogen. 
Biblioteken behöver dock framhäva och informera om dessa funktioner för att 
användarna ska hitta och använda dem. Lu, Zhang och He (2016) jämförde taggar 
mellan ett kinesiskt system och två engelska, och fann att språktillhörigheten inte är 
någon betydande faktor för skillnader i taggningsbeteende, utan istället är det 
användarnas intressen och motiveringar som är avgörande. Likheterna mellan 
användarna bestämmer likheterna mellan taggarna – taggar inom specialområden är 
betydligt mindre varierande eftersom användarna har gemensamma referenspunkter och 
terminologi. 
 
Några svenska uppsatser har skrivits inom ämnet taggar i en bibliotekskontext. 
Eriksson-Åhl (2007) och Granström (2007) studerade taggar i amerikanska 
bibliotekskataloger och undersökte hur dessa såg ut, fungerade och utnyttjades. Johanna 
Astrén genomförde 2013 en studie där hon jämförde svenska bibliotekstaggar med 
kontrollerade ämnesord för indexering av skönlitteratur. Hanna Tingborn gjorde 2015 
en undersökning i hur taggning används i svenska bibliotekskataloger, hon kunde bland 
annat dra slutsatsen att en stor del av taggarna motsvarade indexeringspraxis, och att 
deltagarsiffrorna var låga. 
 
Det finns en tydlig utveckling i forskningen, även i det urval jag har presenterat här. När 
man först började studera taggar strävade man efter att förstå hur taggar och 
folksonomier fungerar och ser ut, och vilka fördelar och nackdelar som fanns. 
Forskningen började sedan så smått närma sig biblioteken genom att studera vilka 
likheter och skillnader som finns jämfört med traditionella katalogiseringssystem, och 
huruvida taggar skulle kunna förbättra bibliotekens onlinekataloger. Studierna idag har 
gått ett steg längre och undersöker hur man på olika sätt integrerar taggar i bibliotekens 
system, och hur man på bästa sätt ska införliva taggar i katalogen med så många 
fördelar och så lite nackdelar som möjligt. 
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3 Teori 
Indexering innebär att dokument eller information tolkas och analyseras i syfte att göra 
dem åtkomliga och sökbara för informationssystemet och dess användare genom att 
tilldela dem representativ metainformation, till exempel ämnesord. Det finns en uppsjö 
av olika teorier och definitioner av ämnesanalys och hur tilldelning av ämnesord går till, 
och Joseph T. Tennis (2005) har jämfört och analyserat många av de inom området mest 
framstående forskarnas perspektiv på ämnesanalys. Han beskrev tre omdebatterade 
områden inom ämnesanalysen där forskarnas synpunkter varierar kraftigt, nämligen: 

 Giltiga källor för dokumentets tolkning. Baseras analysen på själva dokumentet, 
domänens tolkning av dokumentet, användarens information, 
indexeringsinformation, ordmatchning, epistemologiska perspektiv, 
diskurspraktiker, ordlistor eller andra liknande faktorer? 

 Giltiga tillvägagångssätt för ämnesanalysen. Olika former av föreskrivna steg som 
används vid tolkningen, eller rekommenderade tekniker som analytikern kan 
utnyttja under tolkningsprocessen. 

 Filosofiska ställningstaganden och individuella forskningsagendor. Ämnesanalys är 
ett forskningsområde där toleransen för varierande filosofier och åsikter synes 
tämligen låg, flertalet forskare är övertygade om att just de har den rätta synen på 
den ämnesanalytiska processen (Tennis, 2005). 

Tennis menade dock att diversiteten inom området är en tillgång, och utifrån nio av de 
inom området mest framstående forskarnas publikationer skapade han en teoretiskt 
sammanfattande framställning av det ämnesanalytiska arbetet. Denna framställning, 
som Tennis kallade ”lins” består av tre delar – prototyp, kodex, och kritik.  
 
Prototypen innefattar alla de beslut och faktorer som den ämnesanalytiska processen 
inkluderar, sett ur ett förenklat idealperspektiv, och är tänkt att fungera som ett 
teoretiskt verktyg för jämförelser och diskussioner. 
 

 
Figur 2: Förenklad version av Tennis prototyp 

 
 ”Environment of subject analysis” hänvisar till externa förhållanden – sociala 

aspekter och aktörer, samlingens kontext, användare, ämnesanalysens överväganden 
som till exempel inriktning, representation, ordlistor, utvärdering och index. 
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 ”Process of subject analysis” innehåller alla de steg och faktorer som det praktiska 
ämnesanalytiska arbetet innebär, till exempel dokumentets egenskaper, modell, 
delar, genre, och typ, dokumentanalysen, metoder, ämnets utarbetande, översättning 
till index, och utvärdering. 

 ”Perspectives on subject analysis” innefattar ämnesanalysens och analytikerns 
syften och perspektiv – syftet med ämnesanalysen, informationssystemets syfte, 
analytikerns eller uppdragsgivarens filosofiska ståndpunkt, och epistemiska faktorer 
som till exempel etymologi, epistemologi, objektivitet, verklighet och sanning. 

 
Kodexen har ett mer praktiknära perspektiv jämfört med prototypen och är tänkt att 
fungera som ett verktyg för studier av praktiskt arbete med ämnesanalys. Syftet med 
kodexen är att identifiera om, var, och när dess attribut spelar in eller formar den 
ämnesanalytiska processen under observerande fältarbete. Den delar in handlingar, 
faktorer och beslut i användbara grupper och kopplar dem till teorin, och fungerar på så 
vis som en brygga mellan praktik och teori. 
 

1. Elements at the Site 
1.1. Document 
1.2. Indexer 
1.3. Tool 
1.4. Information System 

 
2. Process of Subject Analysis 

2.1. Analysis (general orientation and perspective on the subject analysis process) 
2.2. Interpreting Process (the process of interpreting a document for its subject 

matter) 
2.2.1. Initial steps 
2.2.2. Methods 
2.2.3. Concluding Steps (including Representation) 
2.2.4. Qualities of the Interpreting Process 

2.3. Significant Characteristics (characteristics identified as significant when 
interpreting) 

2.3.1. Nature of Characteristics 
2.3.2. Units of Analysis 
2.3.3. Considerations to Finding and Attributing Characteristics to Documents 

 
3. Effects on the Analysis Process 

3.1. User, Reader, and Searching (user of a system, reader of a text, and searcher of 
a system) 

3.2. Collective (context, collection, domain, discourse, and so on) 
 
4. Perspective on the Work of Subject Analysis (Purpose, Objectives, Goals) 

4.1. Purposes in Subject Analysis 
4.1.1. Purpose of Representation 
4.1.2. Purpose of Interpreting 
4.1.3. Purpose of Information System 
4.1.4. Purpose of Analysis 

Figur 3: Tennis kodex 
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 ”Elements at the Site” identifierar yttre faktorer som påverkar ämnesanalysen. 
 ”Process of Subject Analysis” urskiljer själva analysprocessen och påvisar de 

väsentliga steg som ingår i denna. 
 ”Effects on the Analysis Process” illustrerar den kontext som ämnesanalysen 

kommer att ingå i. 
 ”Perspective on the Work of Subject Analysis” anger syftet med själva analysarbetet 

och vilka mål som eftersträvas. 
 
Kritik handlar om att reflektera över och analysera forskningens upplägg och 
presentation. Tennis menade att för att en ämnesanalytisk teori ska vara användbar och 
givande för det praktiska ämnesanalytiska arbetet så måste teorin omfatta alla de 
komponenter som ingår i prototypen och kodexen, både teoretiskt och empiriskt. Han 
menade att ämnesanalys bör ses ur ett holistiskt perspektiv där alla komponenterna är 
viktiga delar som tillsammans skapar en sammanhängande bild av den ämnesanalytiska 
processen, och att utelämna en eller flera ger en skev och felaktig bild av ett mycket 
komplext förlopp. 
 

3.1 Applicering av Tennis modell 
Indexering är en subjektiv process där många faktorer och kontexter spelar in. I denna 
studie handlar det dessutom om att enskilda användares taggar, alla skapade utifrån 
egna behov, perspektiv och kontexter, används för att beskriva ett verk på 
LibraryThings hemsida, och dessa taggsamlingar utnyttjas sedan för att beskriva externa 
biblioteksverk. De externa biblioteken har sedan sin egna unika kontext där faktorer 
som till exempel typ, målgrupp, verksamhet, och nationalitet spelar in. Tre olika 
huvudkontexter (användare, LibraryThing, och bibliotek) utnyttjar ämnesord (taggar) 
som skapats av tusentals enskilda, unika indexerare (användare). Tennis modell ger en 
översikt över alla de faktorer som spelar in i den ämnesanalytiska processen, och 
modellen används som ett verktyg för att förstå, analysera och reflektera över studiens 
insamlade data och resultat, och därigenom försöka ge svar på de frågeställningar som 
anges i kapitel 1.3. Modellen var utarbetad och anpassad för traditionell ämnesanalys, 
vilket skiljer sig från taggningens fria, okontrollerade former, men grundtanken – att 
tillskriva ett verk, dokument eller information, beskrivande termer som gör återvinning 
möjligt – är densamma för bägge. Eftersom taggar och taggning är relativt nya fenomen 
så är forskningsområdet så pass litet att det ibland är nödvändigt att låna teorier och 
metoder från närliggande områden. 
 

3.2 Golder och Hubermans sju kategorier 
Golder och Huberman (2006) utgick i sin studie från en stor samling taggar knutna till 
länkar och användare på Delicious, och undersökte vilka olika typer av taggar som 
fanns. De fann sju olika funktioner som taggar kan ha för att beskriva ett objekt:  

1. Identifiera vem eller vad objektet handlar om, till exempel ”andra världar”, 
”flygplan”, eller ”Frodo Baggins”. 

2. Identifiera vad objektet är, till exempel en bok, ljudbok eller tidskrift. 
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3. Identifiera vem som äger eller har skapat objektet, till exempel ”huvudbiblioteket”, 
eller ”Jane Austen”. 

4. Förfinande av existerande kategorier, taggar som modifierar andra taggar, till 
exempel genom siffror eller enstaka bokstäver. 

5. Identifiera egenskaper, åsikter eller kännetecken, till exempel ”rolig”, ”läskig” eller 
”inspirerande”. 

6. Referenser till användarens personliga relation till objektet, till exempel 
”biblioteksbok”, eller ”mina böcker”. 

7. Organisering av objekt till en uppgift, aktivitet, syssla, ärende eller liknande, 
exempelvis ”ska läsas”, ”till jobbet”, eller ”litteraturkurs”. 

Golder & Huberman menade att de första tre kategorierna främst berör objektet som 
taggas, kategori fyra och fem är mellanting mellan objekt och person, medan kategori 
sex och sju är enbart personliga. De ansåg att de tre första kategorierna är de som kan 
användas även av andra människor, dock inte helt utan problem eftersom information 
kan handla om olika saker för olika grupper och individer, och att de tre sista enbart är 
användbara för taggaren personligen. Rolla (2009) menade dock att personliga taggar 
kan vara användbara även för utomstående personer, till exempel genom att tagga en 
bok ”läskig”, eller att tagga kurslitteratur med ett kursnamn för att markera vilka verk 
som är aktuella för en utbildning. Det finns en inneboende spänning i folksonomier 
eftersom taggarna har två olika målgrupper – användaren som skapar taggen för sina 
personliga syften, och utomstående människor som använder taggarna för information 
och navigering (Guy & Tonkin, 2006; Golder & Huberman, 2006). 
 
En modifierad variant av Golder och Hubermans kategorisering har använts som ett 
verktyg för att sortera insamlad data, detta beskrivs närmare i kapitel 4.3. 
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4 Material och metod 
För att försöka besvara mina frågeställningar valde jag ut två bibliotek som använder 
LTFL:s taggar – ett som har 15 taggar per taggmoln och ett som har 25. Därefter valdes 
20 verk ut som bägge biblioteken tillhandahöll, och taggarna från verkens 
biblioteksposter och motsvarade hemsida på LibraryThing hämtades och analyserades 
utifrån studiens syfte och problemformulering. 
 

 
Figur 4: Exempel på bibliotekspost med importerade taggar från LibraryThing 

 

4.1 Material 
För att hitta folkbibliotekskataloger som använder LTFL så har jag via LibraryThings 
hemsida sökt och hittat två bibliotekssystem som är lämpliga för undersökningen: 
Spokane County Library District (https://scld.ent.sirsi.net/) i Washington, USA, samt 
South Central Library System i Wisconsin, USA (http://www.scls.info/). Spokane 
County Library District, har 25 taggar per taggmoln, och South Central Library System 
har 15 stycken. Eftersom LTFL:s data är oberoende av vilken bibliotekstyp och 
nationalitet som använder tjänsterna så spelar inte valet av bibliotek någon roll för 
undersökningens validitet; det biblioteken framför allt bidrar med är urvalet av verk 
som ingår i studien. Fokus ligger istället helt och hållet på taggmolnens storlek och 
innehåll. Förutom taggar från bibliotekskatalogerna har även taggmolnen för 
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motsvarande verk på LibraryThings hemsida undersökts, för att på så vis jämföra hur 
urvalsprocessen och de olika mängdbegränsningarna påverkar verkens taggmoln. 
Taggarna har inte översatts för att undvika felaktiga översättningar samt kulturella och 
språkliga skillnader; de taggar som inte är på svenska eller engelska har därför i denna 
studien inte tolkats utan bara placerats i en egen kategori för ”främmande språk, okända 
förkortningar, koder och dylikt” (se kapitel 4.3). 
 

 
Figur 5: Exempel LibraryThings bokpresentation 

 

4.2 Metod för insamling av data 
För att besvara mina frågeställningar tog jag inledningsvis reda på hur urvalsprocessen 
för taggar till LTFL ser ut, genom e-postkommunikation med personal på LibraryThing. 
Kvale & Brinkmann (2014) menade att kommunikation genom e-post kan ses som en 
form av asynkron kvalitativ intervju där intervjuaren skickar en fråga och sedan väntar 
på svar. Fördelen är att de inte är platsbundna och alltså kan överbrygga stora distanser 
mellan intervjuare och respondent, medan den främsta nackdelen är att de enbart bygger 
på skriftspråk och därmed utelämnar kroppsspråk och talspråk. Eftersom LTFL är 
stationerade i USA är e-post en form av kommunikation som är genomförbar för 
studien, och med tanke på att fokus ligger på den information som respondenten 
förmedlar kring ämnet istället för på respondenten personligen, så anser jag att förlusten 
av kroppsspråk och talspråk ej bör utgöra något större hinder för studiens 
genomförande. 
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Eftersom studiens fokus ligger på selektion och mängdbegränsning av taggar blir 
taggmolnens storlek en viktig variabel, så en hög prioritet vid urvalet av data var att 
verkens taggmoln var så pass stora att de innehöll max antal taggar i båda 
bibliotekskatalogernas poster. Detta för att möjliggöra senare jämförelser i analysen 
mellan taggmoln på 15 taggar och taggmoln på 25 taggar. Jag utgick sedan från 
Spokane County Library Districts katalog, eftersom deras taggmoln hade det högsta 
maxantalet i denna studien, och de verk som har fyllda taggmoln där har per automatik 
även det i South Central Library System. I katalogen letade jag upp ett 40-tal verk vars 
taggmoln innehöll 25 taggar, dessa verk sökte jag sedan efter i South Central Library 
System för att undersöka om de fanns representerade även där. Utifrån de verk som 
uppfyllde alla kraven valdes ett slutgiltigt urval på 20 skönlitterära verk ut, varav tio 
barn- och ungdomsböcker och tio vuxenböcker, och där verkens ursprungsspråk, genre, 
utgivningsår, och storlek på den totala taggsamlingen på LibraryThings hemsida 
varierade. En utförlig förteckning över dessa verk återfinns i kapitel 5.1. Verkens taggar 
från bägge bibliotekskatalogerna och från LibraryThings hemsida dokumenterades och 
sparades, och för att undersökningen skulle vara genomförbar valdes de 100 mest 
populära taggarna ut för analys. Det stora antalet användare på LibraryThing innebär att 
taggar och taggmoln är i ständig förändring, så för att ge studien så hög validitet och 
reliabilitet som möjligt så sparades datan från hemsidan och bibliotekskatalogerna under 
loppet av samma dygn, i ett försök att få så likvärdiga resultat som möjligt. 
 

4.3 Analysmetod av data 
Taggarna jämfördes och analyserades utifrån dess innehåll och karaktär med hjälp av de 
kategorier som Golder & Hubermans studie resulterade i 2006 (se kapitel 3). Eftersom 
Golder & Hubermans sju kategorier skapades utifrån taggar från bokmärkessidan 
Delicious, vars syfte delvis skiljer sig åt från LibraryThing, så är det inte helt 
oproblematiskt att använda dessa som analysverktyg. Delicious handlar om att 
organisera hemsidor, vars egenskaper, information, innehåll och upphov är annorlunda 
och ibland otydligare, än hos de litterära verk som sorteras och beskrivs på 
LibraryThing. Litteraturen på LibraryThings hemsida beskrivs med bibliografisk 
information om titel, författare och publiceringsår, som användarnas taggar sedan är 
tänkta att komplettera. Samtidigt är verken på LibraryThings hemsida helt oberoende av 
artefaktens upplaga, utgåva och medieform, vilket skapar en viss otydlighet som 
användarna löser med hjälp av bibliografiska taggar. Huruvida det är så stor skillnad 
mellan LibraryThing och Delicious egentligen kan diskuteras, men jag tror dock ändå 
att Golder & Hubermans kategorisering är användbart som analysinstrument eftersom 
LibraryThing och Delicious trots allt har många gemensamma nämnare och fungerar på 
liknande sätt. I mötet med empirin har jag dock fått modifiera kategorierna något, för att 
bättre spegla studiens frågeställningar. Kategori 1, handling, var användbar som den är, 
jag har endast specificerat lite närmare vilka taggar som inkluderats i denna kategorin. 
Kategori 2 och 3 slogs samman, denna kategorin, artefakt, innehåller taggar som 
identifierar vad användarens specifika verk är och vem som äger eller har publicerat det. 
Kategori 4 ströks helt eftersom jag inte funnit några taggar som passat in i denna 
kategori. Kategori 5, karaktäristik, fick tillägget ”genre” eftersom genrebestämning kan 
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vara ganska mångfacetterat och subjektivt, och kategori 6 och 7 valde jag att slå 
samman till en kategori, personligt, där användarnas personliga taggar inkluderas. 
Dessutom har jag lagt till ytterligare två kategorier; en för bibliografisk data, 
bibliografiskt, som är giltig för alla former och versioner av verket, och en för 
”främmande språk, okända förkortningar, koder och dylikt”, okänt, liksom Thomas, 
Caudle & Schmitz gjorde i sin studie 2009. De modifierade kategorierna som använts i 
denna studien ser alltså ut som följande: 

1. Handling: identifiera vem (karaktärer, platser, grupper) eller vad (tidsepok, koncept, 
begrepp, fenomen, händelser) verket handlar om, till exempel ”wizards”, ”regency 
era”, eller ”Frodo Baggins”. 

2. Artefakt: identifiera vad artefakten är (egenskaper för just det exemplaret som 
användaren tagit del av), och vem som äger eller har publicerat artefakten, till 
exempel ”e-bok”, ”Penguin Classics”, ”signerad”, ”tysk”, ”biblioteket”, ”first 
edition” eller ”pocket”. 

3. Karaktäristik: Identifiera genre, egenskaper, åsikter eller kännetecken, till exempel 
”fantasy”, ”klassiker”, ”favorit”, ”Nobelpris” eller ”inspirerande”. 

4. Personligt: användarnas personliga taggar, till exempel ”vardagsrummet”, 
”goodreads” eller ”ska läsas”. 

5. Bibliografiskt: bibliografisk data oberoende av artefaktens form eller version, till 
exempel utgivningsår, författare, titel, serie, målgrupp och nationalitet. 

6. Okänt: Främmande språk, okända förkortningar, koder och dylikt. 

Avgränsningarna mellan kategorierna kan vara ganska flytande i vissa fall så ett visst 
mått av subjektiv bedömning har varit nödvändigt. Ett exempel är taggar som syftar på 
språk eller nationalitet, till exempel ”english”, som antingen skulle kunna syfta på att 
användaren läst verket på engelska, eller att verket är skrivet av en engelsk författare. 
Som utomstående är det i princip omöjligt att avgöra exakt vilket syfte användaren haft 
med taggen, därför har jag valt att sortera taggen i kategori 5, bibliografiskt, när 
författarens nationalitet är England/Storbritannien och i kategori 2, artefakt, i alla övriga 
fall. 
 
Analysens genomförande innebar att taggarna från verkens biblioteksposter och sida på 
LibraryThing först sorterades efter taggarnas popularitet. För att göra studien 
genomförbar under den begränsade tidsperiod som tilldelats så analyserades endast de 
100 mest populära taggarna per verk. Eftersom studiens dataurval innefattar verk med 
både stora och små taggmoln så blev detta ändå inget problem för studien av den 
eventuella spänningen mellan populära taggar och minoritetstaggar, samt likheter och 
skillnader mellan stora och små taggsamlingar. 
 
Enligt personal på LibraryThing (personlig kommunikation, 4 december 2017) så väljer 
systemet ut den eller de taggar som är mest populära på LibraryThing överlag till LTFL 
när det finns flera taggar som använts lika många gånger för ett visst verk. Ett exempel 
illustrerar detta: systemet ska välja ut taggar till LTFL och ett verk har taggats fyra 
gånger med ”friendship”, fyra gånger med ”love” och fyra gånger med ”magic”. Endast 
en tagg behövs, och systemet väljer då den tagg som är mest populär på LibraryThing 
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överlag. Jag har försökt att göra likadant vid urvalet för de hundra mest populära 
taggarna när gränsdragningen gjort att jag tvingats välja mellan taggar som använts lika 
många gånger; de har då rangordnats efter taggarnas övergripande popularitet på 
LibraryThings hemsida, i första hand efter antalet användare som utnyttjat taggen, och i 
andra hand efter antalet gånger taggen använts. Urvalet i LTFL visade sig inte riktigt 
stämma överens med min rangordning, kanske använder LibraryThing någon form av 
algoritm, men jag har ändå valt att göra såhär eftersom folksonomier bygger på att 
många människors unika perspektiv och kunskaper utnyttjas. Detta innebär att en 
specifik tagg som använts av många olika användare teoretiskt sätt bör vara mer 
användbar även för andra människor, än en tagg som använts många gånger men av 
endast en användare. 
 
Därefter indelades taggarna i de kategorier som angetts ovan, och utifrån detta 
analyserades sedan hur taggmolnen förändrades – vilka kategorier som dök upp i 
urvalen jämfört med på LibraryThing, och vilka som fick färre respektive fler 
representanter allt eftersom mängden taggar i taggmolnen förändrades – och vad detta 
innebar rent kvalitativt. 
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5 Resultat 
5.1 Intervjuresultat 
Enligt LibraryThing så genomgår taggar som ska exporteras till biblioteken en manuell 
kontroll där endast personliga taggar, till exempel ”to read” tas bort. Detta är dock inte 
helt korrekt i praktiken, vilket förklaras mer utförligt i kapitel 6. Eftersom taggarna ska 
genomgå denna kontroll så kan det ta ett tag innan de blir godkända och dyker upp i 
bibliotekets katalog. För de taggar som redan kontrollerats och godkänts så uppdateras 
systemet automatisk om fler användare lägger till samma tagg (LibraryThing for 
Libraries, 2017; personal på LibraryThing, personlig kommunikation, 24 oktober 2017). 
Genom att utnyttja Tennis (2005) kodex kan sållningsprocessen förstås på ett djupare 
plan, där LibraryThing gör en form av ämnesanalys utifrån användarnas taggar och 
anpassar taggsamlingarna för en flytt från en personlig användarkontext till en 
bibliotekskontext. Taggarna förvandlas då från att ha varit ämnesord till att bli en 
ordlista, varifrån lämpliga taggar väljs ut till LTFL medan andra sållas bort. Den nya 
bibliotekskontexten innebär andra typer av användare och system där uppbyggnad, 
användning, syfte och mål är annorlunda än taggarnas ursprungliga kontext. Det 
mottagande biblioteket kan välja att använda ett filter för att rensa bort eventuella 
riskabla termer, något som utnyttjas väldigt sällan. I studiens insamlade data har jag inte 
heller funnit några riskabla termer, så behovet av en sådan funktion bör vara tämligen 
litet. I bibliotekets katalogposter visas sedan de 5/10/15/20/25 eller 30 av de mest 
populära taggarna i ett visuellt taggmoln, beroende på bibliotekets egna preferenser 
angående antalet. Dessa taggar kan även utnyttjas för att bläddra i katalogen för att hitta 
verk som taggats med samma termer. Taggarnas popularitet utnyttjas eftersom 
sannolikheten att en viss tagg är relevant för ett visst verk ökar ju fler användare som 
angett den (LibraryThing for Libraries, 2017; personal på LibraryThing, personlig 
kommunikation, 1 november 2017). 
 
LibraryThing granskar inte homonymer, synonymer, översättningar och olika former av 
samma ord vid sållningsprocessen, istället har de löst detta genom att användarna kan 
länka samman olika formuleringar och variationer av samma grundterm, så oavsett 
vilken tagg användaren föredrar så utnyttjas alla sammanlänkade taggar av systemet för 
att visa relevant information om ett visst begrepp. Detta innebär att om en användare 
valt att tagga sina böcker med ”ww2”, och en annan istället använder ”second world 
war” så kommer båda två visas under huvudbegreppet ”WWII” i verkets taggmoln 
(personal på LibraryThing, personlig kommunikation, 24 november 2017). Detta är 
dock inte helt problemfritt – i de taggar som ingår i denna studie finns flertalet exempel 
på mycket populära taggar som inte är sammanlänkade, till exempel taggarna ”fantasy” 
och ”fantasy fiction”, vilket innebär att samma begrepp upptar flera poster i LTFL:s 
begränsade taggmoln. Detta tycks vara ett större problem hos barn- och 
ungdomslitteraturen än vuxenlitteraturen; exempelvis förekommer de mycket populära 
taggarna ”children's”, ”children's literature”, och ”children's books” i nästan alla 
taggmoln inom de barn- och ungdomsböcker som studerats, och i många fall även i 
verkens LTFL-taggar. 
 
5.2 Studiens verk och taggar 
Verkets publiceringsår tycks inte ha någon större inverkan på taggsamlingarnas storlek, 
däremot verkar det finnas ett möjligt samband mellan nationalitet och antalet taggar. 
Engelska och amerikanska böcker har överlag fler taggar än de övriga, men om detta 
beror på böckerna, användarna eller LibraryThing är svårt att säga. En hypotes skulle 
kunna vara att det beror på det engelskans status som världsspråk, och att fler 
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medlemmar använder sig av det engelska språket på hemsidan, men hur det förhåller sig 
exakt krävs ytterligare studier för att klargöra. Popularitet och anseende påverkar 
däremot utan tvekan taggsamlingarnas storlek, vilket böckerna av Austen, Rowling och 
Tolkien är tydliga bevis på med taggsamlingar som innehåller tusentals unika taggar.  
 
Tabell 1 visar studiens tio litterära verk som riktar sig till vuxna. Författarnas 
nationalitet, verkens publiceringsår, och storleken på verkens taggmoln hos 
LibraryThing varierar, och i anslutning till verket presenteras några exempel på dess 
taggar för att introducera både verket och den insamlade datan för läsaren.   
 

Tabell 1: studiens vuxenlitteratur 
 

Författare 
 

Amerikansk titel Exempel på taggar 

 

Douglas Adams 
 

 

The ultimate hitchhiker's 
guide to the galaxy 

 

 Humor, science fiction, British, 
space, aliens. 

 

Julia Alvarez 
 

 

How the García girls lost 
their accents 

 

 Immigrants, sisters, family, New 
York, women. 

 

Margaret Atwood 
 

The handmaid's tale 

 

Dystopia, feminism, women, 
Canadian, religion. 

 

 

Jane Austen 
 

Pride and prejudice 

 

Romance, classic, England, 
historical, family. 

 

 

Dan Brown 
 

The lost symbol 

 

Thriller, mystery, suspense, 
freemasons, conspiracy. 

 
 

 Catharina   
Ingelman-Sundberg 

 

 The little old lady who 
broke all the rules 

Humor, crime, mystery, senior 
citizens, Swedish. 

 

Kazuo Ishiguro 
 

The buried giant 

 

Fantasy, memory, arthurian, love, 
dragons. 

 

 

Jo Nesbø 
 

The bat 

 

Norway, mystery, crime, murder, 
Harry Hole. 

 

 

Orhan Pamuk 
 

A strangeness in my mind 

 

Turkey, nobel prize, love, family, 
Istanbul. 

 

 

J.R.R. Tolkien 
 

The fellowship of the ring 

 

Tolkien, classic, hobbits, Middle 
Eart, epic. 

 

 
Tabell 2 visar studiens tio litterära verk som riktar sig till barn och ungdomar. 
Författarnas nationalitet, verkens publiceringsår, och storleken på verkens taggmoln hos 
LibraryThing varierar, och i anslutning till verket presenteras några exempel på dess 
taggar för att introducera både verket och den insamlade datan för läsaren.   
 

Tabell 2: studiens barn- och ungdomslitteratur 
 

Författare 
 

Amerikansk titel Exempel på taggar 

Frances Hodgson 
Burnett 

A little princess 

 

   Children’s, classic, England, 
orphans, India. 

 

Orson Scott Card Ender's game 

 

Science fiction, war, Ender, aliens, 
military. 
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Författare 
 

Amerikansk titel Exempel på taggar 

Roald Dahl 
Charlie and the chocolate 

factory 

  

 Chocolate, humor, kids, classic, 
candy. 

 

John Green The fault in our stars 

 

Cancer, romance, death, teen, 
friendship. 

 

Tove Jansson Tales from Moominvalley 

 

    Moomins, Finland, juvenile, 
fantasy, christmas. 

 

Lene Kaaberbøl The Shamer's daughter 

 

Dragons, series, adventure, magic, 
Danish. 

 

Astrid Lindgren 
Ronia, the robber's 

daughter 

 
 

 Fantasy, adventure, children’s, 
classic, robbers. 

 

Mary Pope   
Osborne 

Dinosaurs before dark 

 

Dinosaurs, adventure, siblings, time 
travel, kids. 

 

J. K. Rowling 
Harry Potter and the 

sorcerer's stone 

 

Magic, wizards, young adult, 
adventure, British. 

 

Annika Thor The lily pond 

 

Sweden, holocaust, jews, friendship, 
WWII. 

 

 
5.3 Resultat av datainsamlingen 
Tabell 3 visar fördelningen av vuxenböckernas 100 mest populära taggar, indelade i de 
olika kategorierna som presenterats i kapitel 4.3, samt fördelningen av LTFL:s taggar i 
dessa kategorier i de två olika taggmolnen på 25 respektive 15 taggar. Längst ner i 
tabellen visas medelvärdet, samt procentandelen för respektive kategori. 
 

Tabell 3: vuxenböckernas taggar 

 
 

Kategori: 
 

 
 

1 
Handling 

 

2 
Artefakt 

3 
Karaktäristik 

4 
Personligt 

5 
Bibliografiskt 

6 
Okänt 

 
 

/100 
 

/25 /15 /100 /25 /15 /100 /25 /15 /100 /25 /15 /100 /25 /15 /100 /25 /15 
 

  

 Douglas Adams – The ultimate hitchhiker's guide to the galaxy: 
 

 
 

21 
 

5 3 10 - - 32 10 8 13 - - 24 10 4 - - - 
 

  

 Julia Alvarez – How the García girls lost their accents: 
 

 
 

34 
 

15 11 9 - - 15 2 1 15 - - 27 8 3 - - - 
 

  

 Margaret Atwood – The handmaid's tale: 
 

 
 

26 
 

8 4 10 - - 32 10 7 13 - - 19 7 4 - - - 
 

  

 Jane Austen – Pride and prejudice: 
 

 
 

25 
 

9 3 10 - - 27 7 4 13 - - 25 9 8 - - - 
 

  

 Dan Brown – The lost symbol: 
 

 
 

34 
 

16 10 12 - - 21 8 4 16 - - 16 1 1 1 - - 
 

  

 Catharina Ingelman-Sundberg – The little old lady who broke all the rules: 
 

 
 

20 
 

10 8 10 1 - 21 10 5 24 - - 17 4 2 8 - - 



  
 

20 

 
 

Kategori: 
 

 
 

1 
Handling 

 

2 
Artefakt 

3 
Karaktäristik 

4 
Personligt 

5 
Bibliografiskt 

6 
Okänt 

 
 

/100 
 

/25 /15 /100 /25 /15 /100 /25 /15 /100 /25 /15 /100 /25 /15 /100 /25 /15 
 

 

 Kazuo Ishiguro – The buried giant: 
 

 
 

33 
 

13 6 11 - - 22 6 3 14 - - 19 6 6 1 - - 
 

  

 Jo Nesbø – The bat: 
 

 
 

20 
 

9 7 14 - - 21 12 7 18 - - 23 4 1 4 - - 
 

  

 Orhan Pamuk – A strangeness in my mind: 
 

 
 

23 
 

9 8 14 - - 12 8 3 20 - - 19 8 4 12 - - 
 

  

 J.R.R. Tolkien – The fellowship of the ring: 
 

 
 

24 
 

8 7 14 - - 27 10 6 11 - - 24 7 2 - - - 

Medel-
värde 

26 

 

10,
2 

 

6,7 11,4 0,1 - 23 8,3 4,8 15,7 - - 21,3 6,4 3,5 2,6 - - 

Andel i 
procent 

 

26,0
% 

 

40,
8% 

44,
7% 

11,4
% 

0,4
% 

- 
23,0
% 

33,
2% 

32,
0% 

15,7
% 

- - 
21,3
% 

25,
6% 

23,
3% 

2,6% - - 

 
 
Tabell 4 visar fördelningen av barn- och ungdomsböckernas 100 mest populära taggar, 
indelade i de olika kategorierna som presenterats i kapitel 4.3, samt fördelningen av 
LTFL:s taggar i dessa kategorier i de två olika taggmolnen på 25 respektive 15 taggar. 
Längst ner i tabellen visas medelvärdet, samt procentandelen för respektive kategori. 
 

Tabell 4: Barn- och ungdomsböckernas taggar 

 
 

Kategori: 
 

 
 

1 
Handling 

 

2 
Artefakt 

3 
Karaktäristik 

4 
Personligt 

5 
Bibliografiskt 

6 
Okänt 

 
 

/100 
 

/25 /15 /100 /25 /15 /100 /25 /15 /100 /25 /15 /100 /25 /15 /100 /25 /15 
 

  

 Frances Hodgson Burnett – A little princess: 
 

 
 

31 
 

11 5 9 - - 18 3 3 13 - - 28 11 7 1 - - 
 

  

 Orson Scott Card – Ender's game: 
 

 
 

30 
 

10 6 10 - - 22 10 5 17 - - 21 5 4 - - - 
 

  

 Roald Dahl – Charlie and the chocolate factory: 
 

 
 

21 
 

5 3 8 - - 19 5 4 13 - - 33 15 8 6 - - 
 

 

 John Green – The fault in our stars: 
 

 
 

37 
 

13 9 11 - - 14 5 2 17 - - 20 7 4 1 - - 
 

  

 Tove Jansson – Tales from Moominvalley: 
 

 
 

15 
 

5 2 11 - - 13 4 1 10 - - 43 16 12 8 - - 
 

  

 Lene Kaaberbøl – The Shamer's daughter: 
 

 
 

38 
 

13 8 6 - - 12 4 2 19 - - 22 8 5 3 - - 
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Kategori: 
 

 
 

1 
Handling 

 

2 
Artefakt 

3 
Karaktäristik 

4 
Personligt 

5 
Bibliografiskt 

6 
Okänt 

 
 

/100 
 

/25 /15 /100 /25 /15 /100 /25 /15 /100 /25 /15 /100 /25 /15 /100 /25 /15 
 

  

 Astrid Lindgren – Ronia, the robber's daughter: 
 

 
 

27 
 

8 4 9 1 - 17 3 2 11 - - 26 13 9 10 - - 
 

  

 Mary Pope Osborne – Dinosaurs before dark: 
 

 
 

17 
 

9 6 5 - - 13 7 4 22 - - 26 9 5 17 - - 
 

  

 J. K. Rowling – Harry Potter and the sorcerer's stone: 
 

 
 

30 
 

9 7 10 - - 18 3 1 9 - - 33 13 7 - - - 
 

 

 Annika Thor – The lily pond: 
 

 
 

41 
 

16 9 2 - - 10 4 2 14 - - 20 5 4 13 - - 

Medel-
värde 

28,7 9,9 5,9 8,1 0,1 - 15,6 4,8 2,6 14,5 - - 27,2 

 

10,
2 

 

6,5 5,9 - - 

Andel i 
procent 

 

28,7
% 

 

39,
6% 

39,
3% 

8,1% 
0,4
% 

- 
15,6
% 

19,
2% 

17,
3% 

14,5
% 

- - 
27,2
% 

40,
8% 

43,
3% 

5,9% - - 

 
Kategori 1, handling, är den mest populära formen av taggar, både inom vuxenböcker 
(26,0%) och barn- och ungdomsböcker (28,7%), och i genomsnitt 41,1% av taggarna i 
LTFL tillhör denna kategori hos både barn- och ungdomsböcker och vuxenböcker. 
 
Kategori 2, artefakt, utgör 11,4% av taggarna hos vuxenböckerna, och 8,1% av taggarna 
hos barn- och ungdomsböckerna. Endast två taggar i LTFL kommer från denna 
kategori, en från vuxenböckerna och en från barn- och ungdomsböckerna: ”foreign” och 
”german”, vilka i genomsnitt utgör 0,4% av taggarna i ett taggmoln på 25 taggar. 
 
Kategori 3, karaktäristik, är den näst mest populära formen av taggar hos 
vuxenböckerna där de utgör 23,0% av urvalet. Hos barn- och ungdomsböckerna är de 
inte lika populära, 15,6% tillhör denna kategori, och de rankas där som den tredje mest 
populära formen av taggar. I LTFL består vuxenböckernas taggmoln i genomsnitt av 
32,6% taggar från kategori 3, och i barn- och ungdomsböckernas taggmoln utgör de i 
genomsnitt cirka 18,3%. 
 
Kategori 4, personligt, utgör i genomsnitt 15,1% av alla taggar i denna studien både hos 
vuxenböckerna och barn- och ungdomsböckerna. Denna kategori förekommer inte alls i 
LTFL, och taggarna som tillhör denna kategori är sådana som LibraryThing strävar efter 
att sålla bort. 
 
Kategori 5, bibliografiskt, är den näst mest populära kategorin bland barn- och 
ungdomsböckerna där de utgör 27,2% av taggarna. De är inte lika populära bland 
vuxenböckerna där 21,3% tillhör denna kategori, och de rankas där som den tredje mest 
populära kategorin. I LTFL består barn- och ungdomsböckernas taggmoln i genomsnitt 
av cirka 42,1% taggar från kategori 5, och i vuxenböckernas taggmoln utgör de i 
genomsnitt cirka 24,5%. 
 



  
 

22 

Kategori 6, okänt, är mindre vanlig bland vuxenböckernas taggar (2,6%) än hos barn- 
och ungdomsböckerna (5,9%) men utgör totalt sett en väldigt liten del av urvalet för 
bägge överlag. Inga taggar i LTFL tillhör denna kategori, och taggarna LTFL är nästan 
uteslutande på engelska. 
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6 Analys 
Tabell 5 är en sammanfattning av fördelningen av taggar för de 100 mest populära 
taggarna på LibraryThings hemsida, samt för taggmolnen i LTFL med 25 respektive 15 
taggar, dels för vuxenböckerna (Vux.), och dels för barn- och ungdomsböckerna 
(B&U). 
 

Tabell 5: Fördelning av taggar i genomsnitt 
 

Kategori: 
 

 

1 
Handling 

 

2 
Artefakt 

3 
Karaktäristik 

4 
Personligt 

5 
Bibliografiskt 

6 
Okänt 

 

Vux. 
 

B&U Vux. B&U Vux. B&U Vux. B&U Vux. B&U Vux. B&U 
 

 DE 100 MEST POPULÄRA TAGGARNA: 
 

 

26,0% 
 

28,7% 11,4% 8,1% 23,0% 15,6% 15,7% 14,5% 21,3% 27,2% 2,6% 5,9% 
 

 TAGGMOLN I LTFL MED 25 TAGGAR: 
 

 

40,8% 
 

39,6% 0,4% 0,4% 33,2% 19,2% - - 25,6% 40,8% - - 
 

 TAGGMOLN I LTFL MED 15 TAGGAR: 
 

 

44,7% 
 

39,3% - - 32,0% 17,3% - - 23,3% 43,3% - - 

 
Den absolut vanligaste formen av taggar hos vuxenböcker (26,0%) är de som återfinns i 
kategori 1, handling, den näst mest populära kategorin är kategori 3, karaktäristik, med 
23,0%, och den tredje mest populära är kategori 5, bibliografiskt (21,3%). Fördelningen 
hos vuxenböckerna i LTFL har samma rangordning. Hos barn- och ungdomsböckerna 
ser mönstret lite annorlunda ut. Kategori 1, handling, och kategori 5, bibliografiskt, är 
ungefär lika populära (28,7% respektive 27,2%) och hamnar på en delad förstaplats, 
medan kategori 3, karaktäristik, ligger en bra bit efter på 15,6%, tätt följd av kategori 4, 
personligt, med 14,5%. Samma mönster hittar vi i taggarna i LTFL. Detta kan tänkas 
bero på den stora mängden taggar som syftar på målgrupp hos barn- och 
ungdomsböckerna, till exempel ”children's”, ”children's literature”, ”children's book”, 
”children's fiction”, ”juvenile”, ”juvenile fiction”, ”YA”, ”young adult”, ”young adult 
literature”, och ”kids”, något som inte återfinns hos vuxenböckerna. 
 
Taggarna i kategori 1, handling, är alla berikande för verkets beskrivning och av den 
anledningen också värdefulla och användbara även för andra människor än den som 
skapat taggen, och för bibliotekskataloger (Golder & Huberman, 2006). Att taggarna i 
denna kategorin fungerar berikande för bibliotekskataloger beror på att de enbart 
fokuserar på verkets innehåll, och eftersom innehållet förblir densamma i alla tre 
huvudkontexterna (användare, LibraryThing och bibliotek) är taggarna fortfarande 
betydelsefulla i syftet att beskriva verket . Systemet de figurerar i är visserligen 
annorlunda, men taggarna i denna kategorin innehåller information som sällan 
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förekommer i bibliotekskataloger och kompletterar därmed den nya kontexten. I och 
med att taggmolnen i LTFL består av de mest populära taggarna för ett verk så blir 
analytikerns (användarens) unika kontext mindre betydande eftersom det därmed ofta 
krävs en viss konsensus, det vill säga att många användare anger samma tagg för verket 
(Tennis, 2005). Väldigt få taggar från kategori 1 har sållats bort i urvalet av taggar till 
LTFL, bland dessa finns till exempel ”journey”, ”treehouse”, och ”Ender”. Bland verk 
med små taggsamlingar finns det en del bortsållade taggar från kategori 1 som har 
väldigt få antal användningar, vilket innebär att det är fullt möjligt att de istället för att 
ha blivit bortsållade väntar på att bli kontrollerade och godkända för LTFL. Det krävs 
utförligare studier för att avgöra varför taggar sållats bort från denna kategorin, en 
möjlig hypotes är att det helt enkelt handlar om den mänskliga faktorn eftersom 
sållningen utförs manuellt och att denne personen till exempel kanske haft dålig 
kunskap om verket eller helt enkelt gjort misstag. 
 
Kategori 2, artefakt, innehåller taggar som hänvisar till en specifik upplaga, utgåva eller 
medieform, och är en konsekvens av att ett verks sida på LibraryThing är helt 
oberoende av artefakten. Detta leder till att användarna istället använder taggar för att 
beskriva artefaktens fysiska egenskaper. Taggarna i denna kategorin är knutna till en 
specifik kontext som inte går att överföra till en bibliotekspost eftersom de på 
LibraryThing sammanförs under verkets titel och därmed samexisterar med flertalet 
andra artefaktskontexter (Tennis, 2005). I bibliotekskatalogen anges dock upplaga och 
form i katalogposten, så att LibraryThing sållar bort dessa taggar från LTFL bör ses som 
positivt eftersom de annars skulle fylla ut taggmolnen med missvisande och överflödig 
information till biblioteksbesökaren. Endast två enstaka taggar i från denna kategorin 
förekommer i LTFL: taggen ”foreign” för The little old lady who broke all the rules, 
och “german” för Ronia, the robber's daughter. Här återkommer problematiken kring 
språk och nationalitet som nämndes ovan i kapitel 4.3 rörande taggar som skulle kunna 
syfta både på artefaktens språk och/eller på författarens nationalitet. För ett svenskt 
bibliotek som använder LTFL skulle taggen ”foreign” ge missvisande information 
eftersom dess författare och originalspråk är svenska, och i fallet med Ronja 
Rövardotter är det rimligt att anta att det handlar om ett sållningsmisstag eller ett 
systemfel eftersom Astrid Lindgren var en svensk författare och Ronja Rövardotter 
ursprungligen skrevs på svenska. 
 
Taggarna i kategori 3, karaktäristik, ansågs av Golder & Huberman (2006) främst vara 
användbara för personen som skapat dem, medan Rolla (2009) ansåg att personliga 
taggar kan vara användbara även för utomstående personer. Taggarna i denna kategorin 
har fokus på verkets innehåll men formuleras utifrån analytikerns (användarens) 
personliga syften, åsikter, perspektiv och kontext (Tennis, 2005). Dessa taggar är inte 
lika flexibla att flytta från en kontext till en annan som de i kategori 1, handling, 
eftersom analytikerns (användarens) kontext är betydligt mer inflytelserik. En del taggar 
tillhörande kategori 3, karaktäristik, har sållats bort från LTFL, exempelvis ”favorites”, 
”children's classics”, ”1001 books”, ”badass”, och ”memorable”. När det gäller taggarna 
i denna kategorin är jag benägen att hålla med Rolla: det kan vara värdefull information 
för utomstående att 307 personer ansåg att Harry Potter and the sorcerer's stone var så 



  
 

25 

bra att den blev en av deras favoriter, och att Pride and Prejudice är en av de böcker 
som fått statusen ”1001 böcker du måste läsa innan du dör”. Genrebestämning, som 
också ingår i denna kategorin, är oftast inkluderat i LTFL. Ett verks genre är ibland en 
tämligen oklar och subjektiv bedömning och i egenskap av denna variation kan 
genretaggar fungera berikande för bibliotekskatalogen. Samtidigt finns det också en del 
synonyma genretaggar som upptar mer än en post i taggmolnet i LTFL, till exempel 
”fantasy” och ”fantasy fiction”, vilket innebär att de även bidrar till överflödig och 
oväsentlig information i LTFL. 
 
Kategori 4, personligt, finns inte alls representerad hos taggarna i LTFL, vilket är 
positivt eftersom det framför allt är dessa taggar som LibraryThing ska sålla bort, och 
taggar som till exempel "own", "read in 2015" och "home" är tämligen ointressanta för 
andra människor och fyller ingen funktion i en bibliotekskatalog (Golder & Huberman, 
2006). Taggarna i denna kategorin är helt knutna till, och skapade för, användarens 
(analytikerns) personliga kontext och användning, vilket gör dem helt oväsentliga för 
alla övriga kontexter (Tennis, 2005). En mycket liten del av taggarna i kategori 4 rankas 
bland de topp 30 mest populära, och det är först när ett verks taggsamling är relativt 
liten som de utgör något egentligt problem. Med tanke på att bibliotek ofta har varierade 
samlingar och därmed besitter verk som på LibraryThing har både stora och små 
taggsamlingar så förbättrar LibraryThings sållningsprocess kvalitén på taggmolnen i 
LTFL överlag. 
 
Taggarna i kategori 5, bibliografiskt, innehåller en del taggar som enligt LibraryThings 
information om sållning borde ingå i LTFL men som istället tagits bort. Bland annat så 
har alla tjugo verk i studien "fiction" bland de topp fem mest populära taggarna, men 
taggen förekommer inte hos något verk i LTFL. Andra taggar som återfinns hos flertalet 
verk i studien är "novel" och "series", även dessa bortsållade i LTFL. Publiceringsårtal, 
exempelvis "2009" har inte inkluderats alls i LTFL, förmodligen eftersom många 
användare även utnyttjar årtal för att ange året då de läst verket och det är omöjligt att 
avgöra vad syftet är med en viss tagg. Det finns en del mycket intressanta avvikelser i 
LTFL när det gäller vissa väldigt populära koncept, vilka har inkluderats hos några verk 
och uteslutits hos andra. Till exempel har väldigt distinkta författares efternamn som 
”Tolkien” och ”Rowling” uteslutits medan ”Austen” och ”Atwood” inkluderats. Namn 
på bokserier är en annan inkonsekvent sållning, exempelvis så har ”Harry Potter series” 
inkluderas medan ”Lord of the Rings” sållas bort. Nationalitet är ännu en skiftande 
variabel: till exempel så har ”finnish” gallrats från Tales from Moominvalley, medan 
“turkish” inkluderats hos A strangeness in my mind. Exakt varför det förhåller sig på 
detta vis kräver mer ingående studier för att besvara, men en möjlig hypotes är att det 
antingen beror på den mänskliga faktorn, eller någon form av systemfel. Sållningen 
utförs enligt LibraryThing manuellt av bibliotekarier, och om så är fallet bör personerna 
i fråga ha hört talas om exempelvis Rowling, Tolkien och Lord of the Rings eftersom 
dessa hänvisar till några av de mest populära litterära verken idag. Mycket av den 
bibliografiska informationen i taggarna från denna kategorin finns redan i 
bibliotekskatalogen, vilket beror på att taggarna flyttats från sin ursprungliga kontext 
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(Tennis, 2005), men en del av taggarna kompletterar biblioteksposten, exempelvis 
information om verket ingår i en serie, samt författarens och verkets nationalitet. 
 
Kategori 6, okänt, omfattar alla taggar som består av främmande språk, okända 
förkortningar, koder och dylikt. Taggöversättningar på LibraryThing görs genom att 
användare bidrar med översättningar som sedan kan studeras, röstas om och redigeras 
av övriga användare på LibraryThing. Taggöversättningar är en valfri funktion både på 
hemsidan och i LTFL, en stor del av de taggar som förekommer i denna studie 
innehåller översättningar men dessa har dock inte utnyttjats i undersökningen. 
Översättningarnas korrekthet är tämligen varierande eftersom ord i regel kan syfta på 
många olika saker och därmed blir knutna till en specifik kontext för att tolkas på rätt 
sätt (Tennis, 2005), och att addera ytterligare en kontext till en redan mycket komplex 
situation är problematiskt. Andelen taggar i kategorin 6, okänt, är relativt liten, 2,6% för 
vuxenböckerna och 5,9% för barn- och ungdomsböckerna, och de återfinns mycket 
sällan bland de mest populära taggarna. 
 

6.1 Taggmoln i LTFL med 15 och 25 taggar 
Taggmolnen med 15 och 25 taggar kan innehålla många likheter och skillnader i 
innehåll och beskrivning av verket. Överlag påträffas många taggar med samma, eller 
liknande innebörd i taggmolnen. Följande tre exempel illustrerar hur taggmolnens 
mängdbegränsning kan påverka verkens taggmoln: ett verk med mycket stor 
taggsamling på LibraryThing: Pride and Prejudice av Jane Austen, ett verk med 
medelstor taggsamling på LibraryThing: The fault in our stars av John Green, och ett 
verk med liten taggsamling på LibraryThing: The little old lady who broke all the rules 
av Catharina Ingelman-Sundberg. 
 
Pride and Prejudice av Jane Austen: 

Den engelska författarinnan Jane Austens mest kända roman Pride and Prejudice 

publicerades första gången 1813 och har över 2000 olika taggar på LibraryThing. 
Romanen har filmatiserats vid flertalet tillfällen och anses av många vara en klassiker. 
 

 
Figur 6: taggmoln med 15 taggar för Pride and Prejudice 

 

 
Figur 7: taggmoln med 25 taggar för Pride and Prejudice 
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Taggarna i bild 1 säger inte mycket om bokens innehåll alls, besökaren får veta att det 
rör sig om engelsk litteratur skriven under, eller handlar om, 1800-talet och regency era, 
av Jane Austen. Den ses som en klassiker och de enda taggarna som säger någonting om 
bokens innehåll är ”England”, ”love” och ”romance”. När taggmolnet fylls ut med 
ytterligare 10 taggar så klarnar bilden något. Bokens handling beskrivs som en 
viktoriansk historisk kärleksroman med humor som utspelar sig i England, där kvinnor, 
äktenskap och familjen, framför allt systrar, spelar en stor roll, och en av karaktärerna är 
Mr. Darcy. Redan vid första anblicken av de båda taggmolnen slås man av den stora 
mängden taggar som liknar varandra; i bild 1 återfinns fyra taggar som syftar på verkets 
brittiska/engelska ursprung, att det är en klassiker anges i tre taggar, och att två taggar 
består av författarens namn. Taggmolnet med 25 taggar innehåller dessutom två 
varianter på både 1800-talet och historisk litteratur. Trots alla upprepningar, 
bibliografisk data och överflödiga taggar så ger ändå taggmolnet med 25 taggar en 
tydligare beskrivning av verkets innehåll. 
 
The fault in our stars av John Green: 

Amerikanska författaren John Green publicerade boken The fault in our stars år 2012. 
Boken riktar sig framför allt till ungdomar och har en bit under 1000 olika taggar på 
LibraryThing. Den har blivit framgångsrik hos både läsare och kritiker och en 
filmatisering av boken hade premiär 2014. 
 

 
Figur 8: taggmoln med 15 taggar för The fault in our stars 

 

 
Figur 9: taggmoln med 25 taggar för The fault in our stars 

 
Taggarna i bild 3 talar om för besökaren att det handlar om realistisk skönlitteratur som 
riktar sig till unga vuxna. Den utspelar sig i samtiden, handlar om cancer, döden, 
vänskap, sorg, sjukdom, kärlek, förhållanden, och utspelar sig möjligen i Amsterdam. 
Utifrån detta taggmoln ter sig verket tämligen mörkt och tungt, och känns inte speciellt 
inbjudande. När ytterligare 10 taggar läggs till i molnet klarnar handlingens innehåll och 
karaktär avsevärt och taggarna ger en ganska tydlig bild av vad boken handlar om: det 
är en kärlekshistoria där någon, troligen en tonåring, är sjuk och döende i cancer, två 
samtida platser har en viktig funktion i berättelsen, nämligen Amsterdam och Indiana 
vilket antyder om en reseskildring, döden är ett stort tema men även familj, kärlek, 
humor, och den omvälvande processen att förändras från tonåring till vuxen. Med 25 
taggar upplevs boken som betydligt ljusare och mer positiv, och en tydligare bild av 
handlingen framträder. Samtidigt innehåller det större taggmolnet också fler taggar som 
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inte tillför något, till exempel bibliografisk data som redan finns i bibliotekskatalogen 
och taggar med samma eller liknande innebörd. 
 
 
The little old lady who broke all the rules av Catharina Ingelman-Sundberg: 

Denna lättsamma kriminalkomedi är skriven av den svenska författarinnan Catharina 
Ingelman-Sundberg och utkom på svenska första gången 2012. Den översattes till 
engelska 2014 och har på LibraryThing knappt 200 olika taggar. 
 

 
Figur 10: taggmoln med 15 taggar för The little old lady who broke all the rules 

 

 
Figur 11: taggmoln med 25 taggar för The little old lady who broke all the rules 

 
Taggarna i bild 5 berättar om en humoristisk deckare skriven av en svensk författare. 
Handlingen utspelar sig i svensk samtid och innehåller äventyr, mystik, äldre människor 
och någon form av rån. Taggmolnet med 25 taggar förtydligar handlingen något, men 
inte alls i samma utsträckning som i de två tidigare exemplen. Istället fylls taggmolnet 
av homonymer, synonymer, och termer med liknande innebörd, till exempel elderly, old 
age, old people, retirement, senior citizens, och seniors. En möjlig hypotes skulle kunna 
vara att ju större taggsamlingen blir, desto mer utvecklad och tydlig blir verkets 
beskrivning, men som vi ser i exemplen ovan så innehåller även verk med större 
taggsamlingar en mängd taggar med samma eller liknande innebörd. Kanske kan vi 
dock ändå låta hypotesen stå kvar eftersom verkens beskrivning i två av de ovanstående 
exemplen trots allt faktiskt förbättrades med ett större taggmoln, även om detta också 
medförde fler taggar som inte tillförde någonting. Forskning visar att allt eftersom 
mängden taggar från många olika användare ökar så framträder stabila mönster och en 
gemensam referensram byggs upp (Golder & Huberman, 2006; Spiteri, 2006; Steele, 
2009), vilket bör innebära en tydligare utarbetad beskrivning av verket ju större 
taggsamlingen blir, trots eventuella synonymer och homonymer. Det krävs dock mer 
omfattande forskning för att undersöka detta närmare. Det som kan konstateras är att de 
två tidigare exemplens innehåll framträdde tydligare när taggmolnen blev större, trots 
att även mängden taggar som inte tillförde någonting till verkets beskrivning också blev 
fler, medan det för The little old lady who broke all the rules inte gjorde någon större 
skillnad om taggmolnen hade 15 eller 25 taggar. 
 
Synonymer, homonymer och ordvariationer kan förklaras med hjälp av Tennis (2005) 
modell som visar att detta beror på taggarnas, analytikernas (användarnas), 
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dokumentens (verkens) och systemens olika kontexter, syften, värderingar och mål. 
LibraryThings grundsyfte är att ge användarna en personlig katalog eller förteckning 
över sin läsning eller sitt hemmabibliotek ( https://librarything.com), användarna har 
alla sina egna individuella syften, mål, inställning, perspektiv och kontext med 
ämnesanalysen (taggarna), de har ofta läst verket de taggar, deras verktyg, exempelvis 
vokabulär, systematik och metoder, är alla unika och personliga, dokumentens 
egenskaper kan variera när det gäller upplaga, utgivning, medieform och tillgänglighet, 
och informationssystemet (LibraryThing) tillåter en mycket hög grad av personlig 
frihet. Detta innebär i princip att varje persons individuella LibraryThing-katalog är ett 
personligt system med en unik kontext, uppbyggnad, syfte, mål, perspektiv och 
vokabulär. LibraryThing fungerar även som en social plattform där diskussionsgrupper 
och gemenskaper är en (frivillig) del av hemsidans innehåll. Socialt aktiva medlemmar 
kommunicerar och utbyter åsikter, lärdomar, perspektiv och tips med varandra, och 
detta, tillsammans med möjligheten att se verkens totala taggmoln samt möjligheten att 
kunna slå samman taggar med samma innebörd, bidrar till att taggmoln kan innehålla en 
tagg som används av tusentals användare. 
 
Att flytta taggarna från en kontext till en annan är därför inte helt problemfritt, och 
bibliotekens katalog, användare och hemsida skiljer sig på många punkter från 
LibraryThing. I bibliotekskatalogen är alla verken enhetligt beskrivna, verken har ett 
specifikt syfte, en bestämd upplaga, systematiskt och utförligt angiven bibliografisk 
information, professionell indexering av ämnesord, användarna har liknande mål med 
sina besök, och systemet är uppbyggt för att erbjuda bibliotekets tjänster och samlingar. 
Problematiken kring flera taggar med samma innebörd och taggar som anger 
bibliografisk information är därför troligtvis näst intill omöjlig att undvika så länge 
taggarnas ursprungliga kontext är en annan än bibliotekskatalogens, men utifrån 
analysen ovan kan det konstateras att taggarna ändå är berikande för biblioteket. 
Storleken på taggmolnen i LTFL avgör till viss del hur omfattande verkets beskrivning 
är. I exemplen ovan bidrog en ökad mängd taggar till en  
tydligare och mer omfattande bild av verket, dock inte för det sista exemplet, men 
samtidigt som mängden taggar ökar så blir också de taggar som inte tillför något fler, 
framför allt sådana som innehåller bibliografisk information samt ord med samma eller 
liknande betydelse. En konsekvens av LTFL:s begränsning av taggmolnen, åtminstone 
för alla verk som inte har en väldigt liten taggsamling, är att minoriteter och avvikande 
perspektiv utesluts eftersom endast de mest populära taggarna inkluderas. En möjlig 
lösning på detta är att skapa samma funktion i LTFL som redan finns på LibraryThings 
hemsida där användarna ges möjligheten att se verkets fullständiga taggmoln genom ett 
knapptryck som expanderar vyn över taggarna. Detta skulle även ge 
biblioteksbesökarna möjligheten att undersöka verkets egenskaper och innehåll närmare 
om de så önskar, oavsett vilken mängdbegränsning deras bibliotek valt på taggmolnen. 
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7 Slutsatser och diskussion 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilken inverkan urvalsprocessen och 
de olika mängdbegränsningarna taggarna har på taggmolnens ämnesrepresentation, 
alltså på vilket sätt taggarna i LibraryThing skiljer sig åt från de i LTFL. Detta har gjorts 
genom att analysera ett antal olika verks taggar i två olika bibliotekskataloger samt på 
LibraryThings hemsida. Frågeställningarna från kapitel 1.3 kommer nu att försöka 
besvaras här i de följande två avsnitten. 
 

7.1 Hur görs och motiveras urvalsprocessen av taggar? 
Alla taggar på LibraryThing genomgår en manuell kontroll gjord av anställda 
bibliotekarier där, enligt personal på LibraryThing, endast personliga taggar sållas bort, 
innan de införlivas i LTFL (personlig kommunikation, 24 oktober 2017). Studiens 
resultat visar dock att detta inte är helt korrekt, bland annat har även en del taggar 
knutna till bibliografisk information och verkens innehåll sållats bort från LTFL (se 
kapitel 6 och 7.2). Personliga taggar som ”have read” och ”my books” tillför inte 
någonting till en bibliotekskatalog utan är endast värdefulla för användaren som skapat 
taggen (Golder & Huberman, 2006). På grund av urvalsprocessen finns en viss 
fördröjning innan taggarna blir godkända och införlivats i LTFL och i bibliotekens 
kataloger, men när en tagg väl har kontrollerats och godkänts så uppdateras systemet 
automatisk om fler användare lägger till samma tagg (LibraryThing for Libraries, 2017; 
personal på LibraryThing, personlig kommunikation, 24 oktober 2017). LibraryThings 
urvalsprocess skulle kunna ses som en form av ämnesanalys, där de använder taggarna 
som en form av tesaurus och anpassar dem till en annan, ny kontext – biblioteken. 
Bibliotekskontexten innebär andra typer av användare och system som har annorlunda 
syfte, användning och mål än taggarnas ursprungskontext (Tennis, 2005). I bibliotekens 
taggmoln visas sedan de 5/10/15/20/25 eller 30 av de mest populära taggarna för verket, 
beroende på vilken storlek biblioteket valt. Taggarnas popularitet utnyttjas eftersom 
sannolikheten att en tagg har relevans för ett verk ökar ju fler användare som tilldelar 
verket samma tagg (Golder & Huberman, 2006; LibraryThing for Libraries, 2017; 
personal på LibraryThing, personlig kommunikation, 1 november 2017). 
 
Något som inte ingår i sållningen är homonymer, synonymer, översättningar och olika 
former av samma ord. Detta har LibraryThing istället lämnat över åt användarna som 
kan länka samman olika formuleringar och variationer av samma grundterm (personal 
på LibraryThing, personlig kommunikation, 24 oktober 2017). Detta är dock inte helt 
problemfritt och i denna studie har det förekommit flertalet taggar som inte 
sammanlänkats trots att de har samma grundbetydelse, vilket innebär att taggar med 
samma innebörd upptar flera poster i det begränsade taggmolnet. Detta tycks vara ett 
större problem hos barn- och ungdomsböckerna än vuxenböckerna, då deras 
taggsamlingar innehåller en mängd taggar som syftar på målgrupp, till exempel 
”children's”, “kids”, “juvenile”, “young adult”, samt flertalet varianter och 
formuleringar med dessa begrepp. 
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7.2 Vilka skillnader finns mellan taggarna för samma verk i 
bibliotekskatalogen och på hemsidan gällande de kategorier som 
anges i kapitel 4.3? 
Taggmolnen i LTFL innehåller i princip bara taggar från kategori 1, handling, kategori 
3, karaktäristik, och kategori 5, bibliografiskt. Ett par enstaka undantag finns: två taggar 
- ”foreign” och ”german” – från kategori 2, artefakt, har hittats i studiens insamlade 
data. Dessa båda taggar tillhör vars ett svenskt verk. Taggen ”foreign” skulle för ett 
svenskt bibliotek ge missvisande information eftersom både författare och verk är 
svenska, och ”german” ger felaktig information oavsett bibliotekets nationalitet på 
grund av författarens och verkets svenska ursprung. Enligt LibraryThings information 
om urvalsprocessen för taggarna i LTFL ska endast personliga taggar sållas bort, men 
det finns ett antal exempel från studiens insamlade data som visar att även en del andra 
typer av taggar försvunnit i sållningen. Från kategori 1, handling, finns till exempel 
”journey”, ”treehouse”, och ”Ender”, och i kategori 5, bibliografiskt, hittas bland annat 
”fiction”, ”novel” och ”series”. Något som är väldigt intressant är att det finns en del 
avvikelser i LTFL där vissa koncept inkluderats hos några verk men uteslutits hos 
andra, till exempel har ”Tolkien”, ”Rowling”, ”Lord of the Rings” och ”finnish” sållats 
bort medan ”Austen”, ”Atwood”, ”Harry Potter series” och ”turkish” inkluderats. 
LibraryThings information om att endast personliga taggar sållas bort vid urvalet till 
LTFL är alltså inte helt korrekt, och exakt varför det förhåller sig på detta vis kräver 
mer ingående studier för att besvara, men en möjlig hypotes är att det antingen beror på 
den mänskliga faktorn, eller någon form av systemfel. 
 
Taggarna i kategori 1, handling, är alla berikande för verkets beskrivning, eftersom de 
enbart fokuserar på verkets innehåll, och innehållet förblir densamma i alla tre 
huvudkontexterna (användare, LibraryThing och bibliotek). Kategori 2, artefakt, 
innehåller taggar som hänvisar till specifik upplaga, utgåva eller medieform; dessa är 
knutna till en specifik kontext som inte går att överföra till en bibliotekspost eftersom 
verk på LibraryThing är helt oberoende av artefaktens form medan biblioteken har en 
post för varje specifik upplaga. Att LibraryThing sållar bort dessa taggar från LTFL bör 
ses som positivt eftersom de annars skulle fylla ut taggmolnen med missvisande och 
överflödig information i bibliotekskatalogen. Taggarna i kategori 3, karaktäristik, har 
fokus på verkets innehåll men har formulerats utifrån analytikerns (användarens) 
personliga syften, åsikter, perspektiv och kontext (Tennis, 2005). En del taggar från 
denna kategorin har sållats bort, exempelvis ”favorites”, ”1001 books”, ”badass”, och 
”memorable”, medan andra inkluderats, häribland genre. De flesta av taggarna från 
denna kategori som sållats bort skulle dock kunna vara värdefulla även för andra 
användare än den som skapat taggen, och för biblioteksbesökare, exempelvis att 307 
personer ansåg att Harry Potter and the sorcerer's stone var så bra att den blev en av 
deras favoriter (Rolla, 2009). Kategori 4, personligt, innehåller taggar som är helt 
knutna till, och skapade för, användarens (analytikerns) personliga kontext och 
användning, vilket gör dem helt oväsentliga för alla övriga kontexter (Golder & 
Huberman, 2006; Tennis, 2005). Dessa förekommer inte alls i LTFL, vilket är positivt 
eftersom det framför allt är dessa taggar som LibraryThing ska sålla bort. Taggarna i 
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kategori 5, bibliografiskt, innehåller mycket bibliografisk information som redan finns i 
bibliotekskatalogen, vilket beror på att taggarna flyttats från sin ursprungliga kontext 
(Tennis, 2005). En del av taggarna kompletterar dock biblioteksposten, till exempel 
genom information om verket ingår i en serie, samt författarens och verkets nationalitet. 
Kategori 6, okänt, består av taggar på främmande språk, okända förkortningar, koder 
och dylikt, och dessa har inte analyserats i studien. De utgör en relativt liten del av 
taggarna i urvalet, 2,6% för vuxenböckerna och 5,9% för barn- och ungdomsböckerna, 
och de återfinns mycket sällan bland de mest populära taggarna. 
 

7.3 Vilka konsekvenser för beskrivningen av verken får LTFL:s 
mängdbegränsning av taggmolnen? 
Trots att LibraryThing strävar efter att lösa problematiken kring homonymer, 
synonymer, översättningar och olika former av samma ord, genom att systemet tillåter 
sammankopplingar av taggar, så finns det i studiens insamlade data flertalet taggar, både 
på LibraryThings hemsida och i LTFL, med samma betydelse, till exempel ”children's”, 
”children's literature” och ”children's books”. Taggmolnen i LTFL innehåller även en 
del taggar med bibliografisk information som redan finns i verkets post i 
bibliotekskatalogen. I LTFL utgör detta ett problem eftersom taggar med samma 
innebörd, eller med överflödig information, då upptar flertalet poster i taggmolnets 
begränsade utrymme. Problemen med taggar som har samma innebörd, och taggar med 
överflödig bibliografisk information beror på taggarnas, användarnas, verkens och 
systemens olika kontexter, syften, värderingar och mål. Användarna har alla sina egna 
individuella syften, mål, inställning, perspektiv och kontext med sina taggar, 
dokumentens egenskaper varierar när det gäller upplaga, utgivning, medieform och 
tillgänglighet, och informationssystemet (LibraryThing) ger användarna en mycket hög 
grad av personlig frihet. Detta innebär att användarens LibraryThing-katalog är ett 
personligt system med en unik kontext, uppbyggnad, syfte, mål, perspektiv och 
vokabulär. Att flytta taggarna från en kontext till en annan är därför inte helt 
problemfritt eftersom bibliotekens katalog, användare och hemsida skiljer sig från de på 
LibraryThing. I bibliotekskatalogen är alla verken enhetligt beskrivna med systematiskt 
och utförligt angiven bibliografisk information samt med indexering av ämnesord som 
utförts med specifika ämnesanalytiska metoder. Verken har en bestämd upplaga, 
användarna har alla liknande mål med sina besök, och systemet är uppbyggt med ett 
enhetligt mål: att erbjuda bibliotekets tjänster och samlingar till allmänheten (Tennis, 
2005). 
 
En ökning från 15 till 25 taggar i taggmolnen gav två av de tre exemplen i kapitel 6.1 en 
tydligare verksbeskrivning, men också fler taggar som inte tillförde någon ny 
information. De två exempelverk som främjades av ökningen hade mycket stor och 
medelstor taggsamling, medan den som inte vann någonting på ökningen hade en liten 
taggsamling. En möjlig hypotes är att ju större taggsamlingen blir, desto mer utvecklad 
och tydlig blir verkets beskrivning, men som exemplen i kapitel 6.1 visar så har även 
verk med större taggsamlingar en mängd synonyma, homonyma eller liknande taggar. 
Kanske är hypotesen ändå delvis användbar eftersom två av exempelverkens 
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beskrivningar trots allt faktiskt förbättrades med ett större taggmoln, även om detta 
också medförde fler taggar som inte tillförde någonting. Forskningsresultat visar att allt 
eftersom mängden taggar från många olika användare ökar så framträder stabila 
mönster och en gemensam referensram byggs upp (Golder & Huberman, 2006; Spiteri, 
2006; Steele, 2009). Detta borde innebära en tydligare utarbetad beskrivning av verket 
ju större taggsamlingen blir, trots eventuella synonymer och homonymer, men mer 
omfattande studier krävs för att undersöka detta närmare. 
 

7.4 Diskussion 
Taggar är ett intressant och berikande komplement till traditionell indexering, där 
terminologin är skapad, tillämpad och utnyttjad av användarna själva. I ett allt mer 
digitalt och informationsrikt samhälle är det en mycket intressant funktion för 
biblioteken, men utifrån de fåtalet studier som genomförts i Sverige (Astrén, 2013; 
Tingborn, 2015), och personal på Axiell Arena (personlig kommunikation, 18 
september 2017) kan det konstateras att taggar i svenska bibliotekskataloger har väldigt 
liten genomslagskraft än så länge, och består av väldigt små taggsamlingar. Den relativt 
stora mängden taggar som krävs för att stabilisera, balansera och koncentrera 
taggsamlingarna innan de är användbara och värdefulla fullt ut, taggarnas avsaknad av 
kontroll, samt förutsättningen att användarna är villiga att bidra till systemet, gör det 
intressant att studera ett bibliotekssystem där taggarna importeras från en utomstående, 
väletablerad källa som LibraryThing (Anfinnsen, Ghinea & de Cesare, 2011; Golub, 
2016; Kakali, 2014; Rolla, 2009; Spiteri & Pecoskie 2016; Steele, 2009). LibraryThings 
bibliotekstjänst är trots en del problematik kring sållning samt taggar med likvärdiga 
betydelser och bibliografisk data ett starkt och värdefullt alternativ för biblioteken, 
istället för att bygga upp en ny databas från grunden. Taggmolnens storlek kan för en 
del verk innebära en mer utförlig beskrivning av verkets innehåll, medan det för andra 
inte tillför någon ny information, men oavsett vilket så ökar även mängden 
bibliografiska, synonyma, homonyma, och liknande taggar när storleken på taggmolnen 
växer. 
 
Studiens resultat överensstämmer till stor del med den tidigare forskning som gjorts 
inom området taggar och bibliotek. De verk med en stor mängd taggar har överlag ett 
bättre och tydligare utarbetat taggmoln än verk med mindre taggsamlingar: de 
innehåller färre personliga och artefaktspecifika taggar, färre synonymer, homonymer 
och dylikt, och ger en tydligare bild av verkets innehåll (Golder & Huberman, 2006; 
Rolla, 2009; Spiteri, 2006; Steele, 2009). Taggmolnen innehåller många termer som 
ofta förknippas med litterära rekommendationer, till exempel ”suspense”, ”classic”, 
”humor”och ”love”, och kan fungera som ett digitalt komplement till ett personligt 
vägledande litteratursamtal med en bibliotekarie (Spiteri & Pecoskie, 2016). En del 
personliga taggar är så pass populära att de hamnar högt på listan över ett verks mest 
populära taggar, och anledningen till detta är att LibraryThings grundläggande syfte är 
att ge användarna möjlighet att skapa sin egen personliga litteraturkatalog. Personliga 
taggar som är helt knutna till den personliga sfären, till exempel ”own” och ”read” är 
tämligen ointressanta både för andra människor och för bibliotekskatalogen. Andra 
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typer av personliga taggar är sådana som hänvisar till en personlig upplevelse av, eller 
åsikt om, ett verks innehåll, exempelvis ”favorites” och ”memorable”, och dessa kan 
vara av intresse även för andra personer eftersom åsikter kan fungera som en form av 
rekommendationer. 
 

7.5 Förslag till fortsatt forskning 
Här presenteras några intressanta dimensioner att undersöka om studien haft mer tid till 
förfogande, och som därför kan föreslås för framtida forskning. En tanke är att studera 
hur taggarnas översättningar ser ut, och hur en viss översättning fungerar i flera olika 
verks taggmoln, samt i olika taggmoln i en bibliotekskatalog. Översättningarnas 
varande eller icke-varande väcker också frågan om språkbarriärer – kan ett icke-
engelskspråkigt bibliotek ha taggmoln utan översättningar, eller skapar det främmande 
språket fler problem och missförstånd än översättningar av varierande korrekthet? Att 
jämföra likheter och skillnader mellan taggarna i LTFL och bibliotekskatalogens 
ämnesord och bibliografiska information är ett annan intressant fokus. Ytterligare ett är 
att göra jämförelser mellan taggar inom skönlitteraturen och facklitteraturen, och om det 
finns skillnader mellan dessa i LTFL, eftersom denna studie endast fokuserat på 
skönlitterära verk. De inkonsekvenser i LibraryThings urvalsprocess som belyses i 
denna studien skulle vara intressanta att undersöka djupare, både för att studera hur 
utbrett fenomenet är, och för att försöka ta reda på vad de beror på. Skillnader mellan 
större och mindre taggmoln är ännu ett område som behöver djupare och mer 
omfattande studier för att kunna avgöra hur taggmolnens storlek påverkar verkens 
beskrivning, och vilka eventuella variabler som ligger bakom detta. 
 
Andra intressanta områden att studera är huruvida svenska biblioteksanvändare är 
intresserade av att bidra med och använda taggar i katalogen, på vilket sätt och i vilket 
syfte, och om det finns ett uttalat behov av taggar. Vad tycker biblioteken själva om 
taggar, är de intresserade av att att marknadsföra och underhålla en sådan funktion? 
Vilka olika former av integrering, uppbyggnad och kontroll skulle kunna vara 
intressanta och berikande för en bibliotekskatalog? Ger taggarna bättre träffar i 
praktiken när användare och personal söker i bibliotekskatalogen? 
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8 Sammanfattning 
Många hemsidor använder sig av folksonomier där användarna själva fritt tillskriver 
objekt nyckelord. Dessa nyckelord kallas taggar och är helt utan restriktioner och regler, 
de saknar hierarkisk struktur och är obegränsade i antal. Taggarna skapar länkar mellan 
objekt som tilldelats samma nyckelord, och de samlas ofta i taggmoln som grafiskt 
illustrerar vilka taggar som är mest populära. Taggarnas stora variation och frihet 
innebär en del problem i form av till exempel synonymer, olika former av samma ord, 
och mångtydigheter. En genomgående konsensus mellan forskarna är att det krävs en 
relativt stor samling taggar för att de ska vara effektiva och användbara. Ju fler 
användare som tilldelar ett verk med samma tagg, desto större är sannolikheten att den 
taggen har relevans för verket, och en fokuserad kollektiv beskrivning av verket 
framträder. De senaste årens utveckling av sociala och dynamiska webbsidor gör frågan 
om taggar i bibliotekens kataloger till en aktuell fråga. Ett sätt att integrera taggar i 
bibliotekskatalogen är att utnyttja en extern, väletablerad källa, till exempel 
LibraryThing. LibraryThing är en litteraturkatalog på webben där användarna kan 
dokumentera sina personliga bibliotek och läsning, och de erbjuder även tjänster till 
bibliotek genom ”LibraryThing for Libraries” (hädanefter förkortat LTFL), där data från 
LibraryThing exporteras till bibliotekens kataloger. Taggar i LibraryThing genomgår en 
manuell kontroll innan de införlivas i LTFL, och taggmolnet innehåller sedan max 
5/10/15/20/25 eller 30 av de mest populära taggarna per katalogpost, beroende på 
bibliotekets egna preferenser. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken inverkan 
urvalsprocessen och de olika mängdbegränsningarna taggarna har på taggmolnens 
ämnesrepresentation, samt på vilka sätt taggarna i LibraryThing skiljer sig åt från de i 
LTFL. 
 
Taggarnas urvalsprocess undersöktes via e-postkommunikation med personal på 
LibraryThing. Två bibliotek med LTFL valdes ut för inhämtning av data, ett med 
taggmoln på max 15 taggar och ett med max 25. Därefter utsågs 20 skönlitterära verk ut 
som bägge biblioteken tillhandahöll - tio barn- och ungdomsböcker och tio 
vuxenböcker, och där verkens ursprungsspråk, genre, utgivningsår, och storlek på den 
totala taggsamlingen på LibraryThings hemsida varierade. Verkens taggar i 
biblioteksposterna och på LibraryThings hemsida sparades, och de 100 mest populära 
taggarna analyserades. En modifierad variant av Golder och Hubermans sju kategorier 
över taggars olika funktioner användes som ett verktyg för att sortera insamlad data, och 
J. T. Tennis ämnesanalytiska modell fungerade som ett verktyg för att förstå, analysera 
och reflektera över studiens insamlade data och resultat. Modellen var utarbetad och 
anpassad för traditionell ämnesanalys, vilket skiljer sig från taggningens fria, 
okontrollerade former, men grundtanken – att tillskriva ett verk, dokument eller 
information, beskrivande termer som gör återvinning möjligt – är densamma för bägge. 
 
Den absolut vanligaste formen av taggar hos vuxenböcker (26,0%) är de som återfinns i 
kategori 1, handling, den näst mest populära kategorin är kategori 3, karaktäristik, med 
23,0%, och den tredje mest populära är kategori 5, bibliografiskt (21,3%). Hos barn- 
och ungdomsböckerna ser mönstret lite annorlunda ut. Kategori 1, handling, och 



  
 

36 

kategori 5, bibliografiskt, är ungefär lika populära (28,7% respektive 27,2%) och 
hamnar på en delad förstaplats, medan kategori 3, karaktäristik, ligger en bra bit efter på 
15,6%, tätt följd av kategori 4, personligt, med 14,5%. Detta kan tänkas bero på den 
stora mängden taggar som syftar på målgrupp hos barn- och ungdomsböckerna, till 
exempel ”children's”, ”children's literature”, och ”children's book”, något som inte 
återfinns hos vuxenböckerna. Taggmolnen i LTFL innehåller i princip bara taggar från 
kategori 1, handling, kategori 3, karaktäristik, och kategori 5, bibliografiskt. 
 
LibraryThings urvalsprocess skulle kunna ses som en form av ämnesanalys, där de 
använder taggarna som en form av tesaurus och anpassar dem till en ny kontext: 
bibliotekens, där användare, dokument och system har annorlunda syfte, användning 
och mål än i taggarnas ursprungskontext. Enligt LibraryThings information om 
urvalsprocessen för taggarna i LTFL ska endast personliga taggar sållas bort, men det 
finns ett antal exempel från studiens insamlade data som visar att även en del andra 
typer av taggar försvunnit i sållningen. Från kategori 1, handling, finns till exempel 
”treehouse” och i kategori 5, bibliografiskt, hittas bland annat ”series”. Något som är 
väldigt intressant är att det finns en del avvikelser i LTFL där vissa koncept inkluderats 
hos några verk men uteslutits hos andra, till exempel har ”Tolkien”, ”Lord of the Rings” 
och ”finnish” sållats bort medan ”Austen”, ”Harry Potter series” och ”turkish” 
inkluderats. Kategori 3, karaktäristik, är den grupp av taggar som verkar vara svårast att 
sålla bland. Taggarna här har fokus på verkets innehåll men har formulerats utifrån 
användarens personliga kontext. En del taggar från denna kategorin har sållats bort, 
exempelvis ”favorites” medan andra inkluderats, häribland genre. De flesta av taggarna 
från denna kategori som exkluderats skulle dock kunna vara värdefulla även för andra 
användare och för biblioteksbesökare. 
 
Trots att LibraryThing strävar efter att lösa problematiken kring homonymer, 
synonymer, översättningar och olika former av samma begrepp, genom att systemet 
tillåter sammankopplingar av taggar, så finns det i studiens insamlade data flertalet 
taggar med samma betydelse. Taggmolnen i LTFL innehåller även en del taggar med 
bibliografisk information som redan finns i verkets bibliotekspost. I LTFL utgör detta 
ett problem eftersom taggar med samma innebörd, eller med överflödig information, då 
upptar flertalet poster i taggmolnets begränsade utrymme. Problemen beror på 
taggarnas, användarnas, verkens och systemens olika kontexter, syften, värderingar och 
mål. En ökning från 15 till 25 taggar i taggmolnen gav två av tre exempel i studien en 
tydligare verksbeskrivning, men också fler taggar som inte tillförde ny information. De 
två exempelverk som främjades av ökningen hade mycket stor och medelstor 
taggsamling, medan den som inte gagnades av ökningen hade en liten taggsamling. 
Forskningsresultat visar att allt eftersom mängden taggar från många olika användare 
ökar så framträder stabila mönster och en gemensam referensram byggs upp, och detta 
borde innebära en tydligare utarbetad beskrivning av verket ju större taggsamlingen blir, 
trots eventuella synonymer och homonymer. Mer omfattande studier krävs för att 
undersöka detta närmare. 
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