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Abstract 
The purpose of this study is to perform both a quantitative and language philosophical analysis of the folksono-
my and the tags in the Stockholm public library catalogue, which together with the Umeå university folksonomy, 
and the folksonomy of the Norrköping public library are the only library folksonomies in Sweden. 

The purpose of the first part of the study is to perform an analysis of the linguistical structure of the tags in 
the folksonomy. To do this a quantitative analysis has been conducted to grammatically categorize and evaluate 
tags using a method based on Louise Spiteri‟s article “The structure and form of folksonomy tags: the road to the 
public library catalogue” and the SAO guidelines. This part of the analysis aims to answer questions like: what 
characteristics do the tags in the folksonomy have and in what ways do they separate themselves from subject 
headings in a controlled vocabulary? Tags were here categorized according to grammatical properties like parts 
of speech and their social and private characteristics. A discussion regarding different semantical problems in 
folksonomies was conducted along with a comparative analysis between the SSB tags and the subject headings 
of SAO. 

Based on the findings from the first part of the analysis, the second part aims to answer questions about the 
use and meaning of tags within a folksonomy. The later theories of Ludwig Wittgenstein are used to discuss the 
findings of the first analysis. There is a twofold focus here: firstly, on the potential of seeing a folksonomy as a 
language game, and secondly, on the private characteristics of tags. The latter being a thought that so far has 
been neglected in studies of library and information science. This part of the analysis aims to discuss the possi-
bilities of seeing a folksonomy as a language game and what it is that makes tags in a folksonomy meaningful. It 
also aims to discuss the possibility of seeing tags as private sensations. Different examples and discussions from 
Philosophical investigations are used as a theoretical framework in the analysis. 

The results of the analysis show that tags in the SSB folksonomy mostly consist of single-word terms - 
nouns written in indefinite and concrete article - and that they have a high social value. They highly correlate 
with subject headings either fully or as see also references. It also shows that folksonomies can be seen as both 
primitive and more advanced language games, plus that the meanings of tags are derived from the context in 
which they reside and the context of the folksonomy users. Discussions also show that tags may or may not be 
seen as private sensations depending on individual perspectives regarding the matter. 
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Inledning  

Sommaren 2004 ställdes en fråga på the Information Architect Institutes1 (IA 

Institute) mejllista. Frågan berörde, då relativt nya databaser som Del.icio.us, en 

bokmärkesdatabas, och Flickr, en social databas för bildhantering, och deras 

användning av användarbaserade taggsystem för att organisera och hantera 

information. Frågan var; finns det ett namn för den här typen av informell, 

gemensam klassifikation?2 Det handlade om en helt ny typ av 

informationshanteringssystem, ett system som tillät sina användare att skriva in 

och skapa ämnesord till sina och andras dokument.  

Folk classification var ett av svaren som kom in, en term som gjorde starkt 

intryck på informationsarkitekten Thomas Vander Wal som kort därefter myntade 

termen folksonomy, eller folksonomi. Termen tog sig snart ut i bloggosfären3 och 

spred sig därefter snabbt till andra områden utanför IA Institutes mejllista där 

termen fötts.  

Idag är användningen av folksonomier så vanlig, speciellt i onlinekataloger 

med någon slags social funktion, att vi nästan ser användningen av taggar som en 

självklarhet. Men frågan är om taggars mening och betydelse alltid är en 

självklarhet då man som användare kommer i kontakt med dessa? Kan vi alltid 

skapa oss en förståelse ur ett ord eller en sats skapad av en för oss främmande 

användare för ett dokument som vi kanske aldrig tidigare stött på?  

I min uppsats kommer jag att utföra en kvantitativ undersökning av taggarna i 

Stockholms stadsbiblioteks (SSB) folksonomi för att försöka skapa en bättre 

förståelse för vad det är för slags termer och ord som användare använder sig av 

när de taggar. Dessa resultat kommer sedan att diskuteras mot Svenska ämnesords 

riktlinjer (SAO). Resultaten kommer även att användas för att, utifrån Ludwig 

Wittgensteins tankar om språkfilosofi, och speciellt de resonemang och argument 

som står att finna i Filosofiska undersökningar, diskutera frågor rörande ord och 

satsers användning, mening och betydelse. Anledningen att jag har valt att lägga 

fokus på taggar i SSB:s folksonomi och inte ur en kontrollerad ämnesordslista är 

                                                 
1 Då Asylomar Institute for Information Architecture (AIFIA). 
2 Thomas Vander Wals hemsida > Off the top > Folksonomy archives [2010-12-02]. 
3 Kollektiv benämning på bloggar som socialt nätverk. Detta då bloggar, för det mesta med liknande 

inriktning eller gemensamma intresseområden, ofta är starkt ihopkopplade med varandra genom referenser 

och länkar. 
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att en del ansatser redan tidigare gjorts för att förklara mening och framhäva 

semantikens betydelse för kontrollerade ämnesordslistor och 

informationsåtervinningssystem (IR-system). Som ett relativt nytt och outforskat 

forskningsämne har folksonomier och taggsystem ännu inte blivit belyst utifrån 

dessa aspekter. 

Definitioner  

Innan jag fortsätter tänkte jag kortfattat redogöra för några av de viktigaste orden 

och termerna som jag genomgående kommer att använda mig av i uppsatsen. 

Med begreppet folksonomi menar jag en sammanhängande struktur av taggar, 

ett tagg- eller etikettssystem. En folksonomi består, precis som en kontrollerad 

ämnesordslista, av ämnesord, men även av meningssatser som syftar på att 

beskriva ett eller flera dokument som finns lagrade i en databas eller katalog. I en 

folksonomi kallas dessa ämnesord för taggar eller etiketter. Under rubriken 

”Folksonomier” nedan, kommer jag att vidare diskutera och redogöra för dessa 

båda begrepp samt ge en översiktlig bild över folksonomiernas uppkomst. 

Jag kommer även att använda mig av ett fåtal filosofiska begrepp, då främst 

begrepp hämtade från Ludwig Wittgensteins verk. Dessa begrepp kommer att 

förklaras mer utförligt senare i inledningen under rubriken "Teori", dock ämnar 

jag att här ge en kortfattad förklaring. Begreppet språkspel utgör grunden för 

Wittgensteins senare filosofi och syftar till att skapa ett enkelt och lättöverskådligt 

sätt att handskas med språket. Ett språkspel kan liknas vid påhittandet av en ny lek 

eller ett spel som måste utföras på ett bestämt sätt efter en rad olika regler. 

Meningen med att granska språket utifrån en tanke om språkspel är att skapa nya 

perspektiv på språket där de olika förhållandena framträder på ett mer praktiskt 

sätt.4  

Det andra viktiga filosofiska begreppet jag kommer att använda mig av är 

privatspråksargumentet. Även denna term hör hemma i Wittgensteins senare 

filosofi och utgör en del av ett resonemang rörande språkspel och regler för 

utföranden. Privatspråksargumentet syftar till att utreda möjligheten av ett helt 

och hållet privat språk. Det vill säga ett språk som vare sig är grundat eller bygger 

på ett redan existerande språk och som bara den uttalande kan förstå och känna 

igen. Wittgenstein kommer slutligen fram till att ett privat språk inte är möjligt 

eftersom det uttryck vi ger för våra privata förnimmelser inte kan kontrolleras av 

någon annan än oss själva. Med privata förnimmelser menas tankar, upplevelser 

och inre känningar, till exempel en specifik känsla av smärta som man sedan 

försöker omsätta i ord och uttryck. Men eftersom minnet som sådant inte kan 

                                                 
4 Segerdahl, Pär (1998), Språkteorier och språkspel, Studentlitteratur: Lund, s. 10. 
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kontrolleras av någon annan än oss själva och ofta bedrar oss genom att vi minns 

fel och tappar relevant information blir det i stort sett omöjligt att jämföra en 

tidigare förnimmelse med en senare, vilket sätter stopp för en tanke om ett privat 

språk. 

Folksonomier 

I detta stycke kommer jag kortfattat att beskriva folksonomins historia samt 

redogöra för hur ett taggsystem är uppbyggt och hur det fungerar både i teori och i 

praktik.  

Trots att taggsystem och folksonomier främst lyfts fram under de senaste tio 

åren så utgör de inte på långa vägar en ny tanke om kunskapsorganisation och 

informationshantering. Redan under 1980-talet fanns det olika privattjänster som 

erbjöd sina användare att sortera och hantera sina dokumentsamlingar utefter de 

egna behoven. Ett av de tidigaste systemen var Lotus Magellan, ett DOS-baserat 

indexerings- och söksystem utvecklat av Bill Gross för Lotus Development 

Corporation. Systemet var väldigt effektivt, men blev aldrig någon större 

säljarsuccé. Lotus Magellan fungerar på så sätt att då programmet startas i DOS så 

skannar det datorns hårddisk och/eller insatta disketter och skapar därefter ett 

index. Vad som var extraordinärt med Lotus Magellan var att det kunde känna 

igen alla typer av dokumentformat som fanns tillgängliga på tiden för systemets 

skapande, samt att alla dokument kunde öppnas i DOS-format utan att vara 

kopplat till det program i vilket det först skapades. Systemet tillät även sina 

användare att genom nyckelord söka efter dokument och dokument hämtades då 

fram efter hur frekvent söktermen återfanns. Detta tillät användaren att söka och 

organisera dokument genom nyckelord oberoende av vilket format de var i och 

var i datorn de befann sig.5 Denna tanke utvecklades i en rad olika 

informationshanteringssystem och på 1990-talet kunde användare lägga till 

söktermer och taggar till dokument som de lagt upp databasen Compuserves 

bibliotek. Systemets administratörer arbetade därefter för att bevara användarnas 

taggar samt att lägga till ämnesord från kontrollerade system för att ytterligare 

förbättra sökresultaten.6 Under sent 1990-tal dök Bitzi upp. Bitzi är ett nätverk där 

användare samarbetar för att identifiera, beskriva och upptäcka olika typer av 

dokument. Tanken är att användarna med största möjliga precision ska kunna 

indexera och beskriva olika elektroniska filer för att på så sätt skapa en 

grundläggande katalog av metadata. 

                                                 
5 Wikipedia > sökterm: Lotus Magellan [2010-12-16]. 
6 Thomas Vander Wals hemsida > Off the Top > February 2, 2007 > Folksonomy coinage and definition 

[2010-12-16]. 
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Taggsystemens genombrott ägde dock rum runt 2003 då den sociala 

bokmärkessiten Del.icio.us skapades av Joshua Schacter. Genom att tillåta sina 

användare att skapa sig en identitet inom nätverket kunde Del.icio.us kringgå ett 

av de stora problemen som höll tillbaks Bitzi. Med en användaridentitet blev det 

möjligt att på ett helt annat sätt följa upp taggarnas ursprung samt att se vem som 

skapat en tagg och vilka fler taggar som användaren skapat.7 Kort därefter dök 

Flickr upp. Vad som var intressant med Flickr var att databasen implementerade 

taggsystem väldigt tidigt i sin utvecklingsfas. Detta gav upphov till en hel del 

diskussioner främst inom det informationsvetenskapliga fältet. Taggsystemen 

hade gått från att helt och hållet vara till för en användares organisering av de 

egna dokumenten till att bli ett sätt att faktiskt söka som Thomas Vander Wal 

säger ”more from exploration and serendipity than through searching and intent.”8  

Folksonomier utgör en del av en mängd nya användarverktyg inom Web 2.0. 

Tanken med Web 2.0 är att förflytta en del av kunskapen och makten till 

användarna och skapa en mer interaktiv Internetmiljö där användarna bidrar 

genom att generera ny information till exempel i form av taggar. Det är på Web 

2.0 som tanken om Library 2.0 vilar. Precis som med Web 2.0 syftar Library 2.0 

till att göra bibliotekskataloger och biblioteksbesök till en mer interaktiv 

upplevelse där användarna känner att de får ett meningsfullt informationsutbyte 

samt får större insikt i hur till exempel klassifikation fungerar genom bland annat 

taggsystem. Folksonomin är en av de applikationer som fått en plats inom 

bibliotekskatalogen, även om de ännu inte är så vanliga i Sverige där endast tre 

bibliotek; Umeå universitetsbibliotek, Norrköpings stadsbibliotek och SSB valt att 

implementera systemen. En folksonomi är ett resultat av att ett system tillåter sina 

användare att själv skapa taggar för antingen egna dokument eller för dokument 

som redan finns tillgängliga i systemet.  

Då man ställs inför problemet och även möjligheten att skapa en ny katalog 

för en samling så är en av de första frågorna som dyker upp, hur man ska välja att 

organisera samlingen. Det finns ju som bekant en mängd olika utgångspunkter för 

kunskapsorganisation. En samling kan till exempel organiseras alfabetiskt efter 

författare, genre, efter färgen på bokryggen eller i storleksordning. Detta val 

kommer att utgöra samlingens egenskap och denna egenskap kommer att påverka 

klassifikationens kännetecken. Inom ett kontrollerat system kan det bara finnas ett 

primärt kännetecken, detta eftersom man till exempel inte kan organisera en 

samling både alfabetiskt efter författare samtidigt som samlingen organiseras efter 

bokryggsfärg. Dessa två kännetecken skulle då strida mot varandra och skapa 

kaos i organiseringen. När det gäller folksonomier har de ett helt annat sätt att 

                                                 
7 Thomas Vander Wals hemsida > Off the Top > February 2, 2007 > Folksonomy coinage and definition 

[2010-12-16]. 
8 Thomas Vander Wals hemsida > Off the Top > February 2, 2007 > Folksonomy coinage and definition 

[2010-12-16]. 
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närma sig uppbyggandet av en klassifikationsstruktur. Istället för att välja ett 

kännetecken för klassifikationen och sedan fylla det med källor så är det nu 

källorna som tilldelar kännetecknen. Folksonomier vänder 

klassifikationssystemen från ett känneteckenscentrerat till ett källcentrerat 

system.9 De olika källorna har så pass många taggar som användarna bedömer 

nödvändigt för att beskriva och återhämta dem och då taggar är open-ended10, det 

vill säga att det inte finns några gränser eller regler som säger hur en tagg 

formuleras, kan de också utgöras av i stort sett vad som helst. De kan utgöras av 

individuella ord eller meningssträngar som både kan vara av intresse för andra, 

men som även kan ha ett helt individuellt intresse som ‟läs detta‟ eller ‟gåva från 

mor‟. Utseendet på taggarna är helt och hållet beroende av användarnas 

taggmönster och desto fler taggar som tilldelas en källa desto bredare tillgång 

skapas till dem. Dock är taggarna beroende av ett system, en folksonomi som 

binder samman dem och skapar hyperlänkar mellan de olika taggarna, källorna 

och användarna.11  

Till skillnad från kontrollerade ämnesordsindex där alla termer redan är 

skapade och klara att använda så är en folksonomi i hög grad beroende av sina 

användare. För att en folksonomi överhuvudtaget ska fungera som ett sökverktyg 

krävs det att det nätverk som hyser folksonomin har ett stort antal användare som 

frekvent skapar taggar. Desto fler taggar och användare desto fler sökvägar skapas 

och desto fler dokument kommer troligtvis att återvinnas (beroende på hur många 

som taggat dokumentet tidigare). Vad som gör taggning så intressant är det 

faktum att användarna själva skapar ämnesord eller taggar till dokumenten och att 

dessa taggar blir ett sätt för användaren att förmedla sin egen förståelse för 

dokumentet. Dessa taggar blir för användaren ett sätt att själv kunna relatera till 

dokumentet och återknyta till dess innehåll på ett sätt som kontrollerade ämnesord 

inte riktigt kan göra. Varje ny tagg utgör en språngbräda till något annat. Klicka 

på en tagg och så kommer du att mötas av en ny titel med nya taggar och varje ny 

tagg kan sägas utgöra en individs individuella tankegång. Om vi till exempel tar 

J.D. Salingers Räddaren i nöden. I SSB:s katalog är denna bok taggad med 

sammanlagt 4 unika taggar; ”klassiker (2)”, ”holden (1)”, ”rolig (1)” och 

”identitetssökande (2)”. Kanske blir vi intresserade av vad mer som kan finnas 

taggat med taggen ”identitetssökande” och ett klick på denna tagg leder oss till 

Kafka på stranden av Haruki Murakami. Utöver ”identitetssökande” finner vi att 

denna bok även är taggad med ”japan (2)”, ”mystikrealism (1)” och 

”rekommenderas (1)”. Att klicka på någon av dessa taggar kommer att leda oss in 

på ett nytt spår, vars taggar leder oss vidare till ett nytt dokument med nya taggar 

                                                 
9 Peters, Isabella (2009), Folksonomies: Indexing and retrieval in Web 2.0, De Gruyter/Saur: Berlin, s.3. 
10 Smith, Gene (2008), Tagging: people powered metadata for the social web, New Rider: Berkeley, s. 5. 
11 Peters, Isabella, s. 3. 
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och så vidare. Så länge det finns någon slags nyfikenhet och ett intresse så kan 

dessa taggkedjor leda oss vidare i stort sett hur långt som helst. 

Tidigare forskning 

Folksonomier och taggsystem har sedan början av 2000-talet fått en väldigt stor 

genomslagskraft, då främst tack vare Internet och tanken om sociala, interaktiva 

forum och Web 2.0. Forskningsinriktningen har därför till stor del varit 

hemmahörande inom IT och IT-utveckling. Fokus har legat på utveckling och 

analys av folksonomidatabaser samt uträknande av frekvens kopplat till 

användare, taggar och källor.12 En mycket stor del av forskningen och 

diskussionerna rörande folksonomier har också skett på Internet, då över forum 

och på bloggar, något som kanske inte är helt överraskande då denna arena kan 

sägas vara systemets grogrund. Isabella Peters nämner i Folksonomies: indexing 

and retrieval in web 2.0 att intresset för folksonomier länge florerade på Internet, 

men att artiklar kring ämnet nästan helt saknades i vetenskapliga publikationer.13 

Hon menar att det inte var förrän någon gång efter 2006 då Golder och 

Hubermann, Guy och Tonkin samt Marlow et al14 publicerade sina fortfarande 

aktuella studier, som intresset för folksonomier verkligen blev uppmärksammat 

som vetenskapligt fält. Peters genomförde 2009 sökningar på nyckelorden 

"folksonomy" eller "folksonomies" i fyra stora databasportaler.15 Resultatet 

svarade mot över 1000 publikationer som hade något av nyckelorden antingen 

som titel eller del av abstrakt.16  

Att det bedrivs så pass mycket forskning om folksonomier kan först och 

främst tillskrivas ämnets natur. I Tagging: people-powered metadata for the 

social web använder sig Gene Smith av en modell för att visa på hur taggning, att 

skapa social metadata, befinner sig i skärningspunkten mellan tre olika etablerade 

fält; informationsarkitektur, social software och Personal Information 

Management (PIM).17 Taggning inom informationsarkitekturen har till uppgift att 

organisera information så att andra kan hitta den, inom social software rör det sig 

om samarbete och att dela med sig av information på sociala forum och 

                                                 
12 Peters, s. 5. 
13 Peters, s. 5. 
14 Golder, S., & Hubermann, B. (2006), “Usage patterns of collaborative tagging systems”, Journal of infor-

mation science, 32(2), 198-208; Guy, M., & Tonkin, E. (2006), “Folksonomies: tidying up tags?”, D-lib 

magazine, 12(1); Marlow, Cameron, Naaman, Mor, Boyd, Danah, David, Marc (2006), “HT06, tagging pa-

per, taxonomy, Flickr, academic article, to read”, Proceedings of the 17th conference on hypertext and hyper-

media, Odense, Denmark. 
15 Web of science, Scopus, AMC portal och InfoData. 
16 Peters, s. 5. 
17 Smith, s. 12. 
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databaser.18 Inom PIM ligger däremot den privata informationsorganisationen i 

fokus. Smith menar att det är tack vare denna multidisciplinära position som 

taggning blivit så uppmärksammat som det blivit. 

Inom ramarna för biblioteks- och informationsvetenskapen har forskningen 

om folksonomier dock länge varit i stort sett obefintlig. De senaste få åren har 

folksonomierna ägnats större uppmärksamhet och utvecklats från att enbart vara 

antingen ett system för personlig informationshantering  eller ett sätt att enkelt och 

billigt hantera information inom internetbaserade databaser och forum till att i och 

med Bibliotek 2.0, bli en del av bibliotekskatalogen. I och med folksonomins 

inträde i biblioteks- och informationssfären blev det aktuellt att börja studera, 

undersöka och analysera verktyget utifrån de behov och användningsområden 

som finns inom denna.  

I styckena nedan kommer jag först och främst att ge en överblick över aktuell 

och relevant forskning rörande folksonomier samt forskning kring språkfilosofi i 

koppling till biblioteks- och informationsvetenskap. 

Folksonomiforskningen 

Den forskning som bedrivits inom biblioteks- och informationsvetenskapen kan 

sägas vara väldigt likriktad och de artiklar och studier som publicerats berör ofta 

liknande problem. Benjamin Forsberg och Hans Mogren menar i sin 

magisteruppsats Folksonomi – en förklaring i perspektiv av kunskapsorganisation 

från högskolan i Borås att forskningen inom fältet kan sägas utgöras av antingen 

deskriptiv eller kvantitativ forskning.19 Den deskriptiva forskningen är av ett 

sådant slag att den ämnar ge en helhetsbild av systemet, hur det fungerar, är 

uppbyggt, hur det används samt hur man går tillväga för att applicera en 

folksonomi i ett bibliotekssystem. Denna typ av forskning bygger oftast inte på 

någon empirisk undersökning. I den kvantitativa forskningen ligger fokus ofta på 

olika detaljer, som taggfrekvens, taggfördelning eller egenskaper rörande 

informationsåtervinning i folksonomin.20 Den här typen av undersökning bygger 

ofta på mindre empiriska undersökningar av olika internetbaserade folksonomier, 

ofta Del.icio.us, Flickr, eller liknande.  

I artikeln ”HT06, tagging paper, taxonomy, flickr, academic article, ToRead” 

arbetar Cameron Marlow, Mor Naaman, Danah Boyd och Marc Davis för att 

uppvisa en modell av taggsystem för att bättre kunna illustrera olika tillgångar 

som finns att hämta ur taggsystem. För att göra detta utvecklar de två 

taggtaxonomier som grund för en analys av hur valet av systemdesign i 

                                                 
18 Smith, s. 12. 
19 Forsberg, Benjamin, Mogren, Hans (2007), Folksonomi: en förklaring i perspektiv av 

kunskapsorganisation. Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås, inst. för 

BoI, 2007:144. 
20 Forsberg & Mogren, s. 5. 
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förhållande till en folksonomi samt hur motivering och användandet av olika 

användarbelöningar kan influera resultatet av taggar i en folksonomi.21 Dessa två 

taggtaxonomier består av a) systemdesign och egenskaper samt b) 

användarbelöningar. Med utgångspunkt i undersökningen av användare, källor, 

taggar och de olika parrelationer som uppstår mellan dem i taggprocessen i dessa 

två taxonomier, ställer de upp olika attribut som både direkt och indirekt påverkar 

innehållet i en folksonomi.  Dessa attribut består till exempel av vem som har 

rättigheter att tagga innehållet i en folksonomi, om det finns någon slags support 

för taggning i form av rekommendationer, vad det är för typ av objekt som taggas 

samt varför användare väljer att tagga, som till exempel stöd för framtida 

återvinning, för att dela med sig, för att uttrycka en åsikt eller för att göra sig hörd. 

Marlow et al. använder sig sedan av dessa attribut kopplade till systemdesign och 

motivation för att utföra en case study av Flickr. De kommer fram till att det finns 

mycket potential till utveckling och förbättring av folksonomier samt att fler 

studier bör lägga vikt vid motivation och eventuella användarbelöningar vid 

taggning. De menar även att de taxonomier de ställt upp på inget sätt är färdiga, 

men hoppas samtidigt att både systemarkitekter och framtida forskning kommer 

att ta dem i beaktning när de utvecklar och analyserar taggsystem.22 

Marieke Guy och Emma Tonkins artikel Folksonomies: tidying up tags? 

utgörs av en mindre, kvantitativ undersökning av en samling taggar från 

databaserna Del.icio.us och Flickr. Syftet med undersökningen är att undersöka 

populära resonemang rörande folksonomiers svagheter och brister, speciellt vad 

gäller så kallade ”sloppy tags”, det vill säga dåligt formulerade taggar.23 Guy och 

Tonkin utgår ifrån att problemet med folksonomier ofta består i att de försöker 

tjäna två herrar på samma gång; ”the personal collection, and the collective 

collection”.24 Genom att i de två valda folksonomierna undersöka taggfördelning, 

taggpopularitet samt språk och teckenanvändning i taggar syftar Guy och Tonkin 

till att se om det finns ett sätt att skapa ett system med bättre funktionalitet vad 

gäller sökning, organisering och klassifikation genom samarbete mellan 

användare och utveckling av databaser. De kommer fram till två möjliga 

lösningar; dels att undervisa användare i hur de på ett bra sätt använder sig av 

språket då de konstruerar taggar, och dels en utveckling av själva 

folksonomisystemet så att det till exempel ger förslag på användbara taggar, 

anmärker på stavfel eller helt enkelt regleras av riktlinjer för hur taggning bör 

göras. Dock ser de en problematik i att försöka ”städa upp” folksonomier på till 

exempel taggar som uttrycker lokala eller kulturella variationer av ord, språkliga 

variationer eller taggar innehållandes olika tecken. De menar att risken finns att en 

                                                 
21 Marlow et al., s. 4. 
22 Marlow et al., s. 8. 
23 Guy & Tonkin, s. 1. 
24 Guy & Tonkin, s. 12. 
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stor mängd värdefull metadata då går förlorad och att folksonomier skulle närma 

sig ett kontrollerat index allt för mycket och därmed förlora en del av sin 

dragningskraft.25  

Harriet Aagaard vid Stockholms stadsbibliotek har skrivit rapporten Social 

indexing at the Stockholm public library26 för att fylla ett, som hon ser det, hålrum 

i forskningen kring social indexering i bibliotekskataloger. Syftet med rapporten 

är att utföra en undersökning för att lära sig mer om taggningen som sker på 

SSB:s hemsida biblioteket.se. I undersökningen tittar Aagaard på information om 

när taggen blivit skapad samt hur många gånger de använts. Hon studerar även 

alla taggar för att se huruvida de reflekterar en privat eller social åsikt och jämför 

dem även med de regler som finns uppställda för skapandet av ämnesord. Utöver 

dessa undersökningar har hon även gjort en närmare undersökning av 66 taggar 

som använts mer än tio gånger. Dessa har Aagaard sedan jämfört med ämnesord 

för fiction och non-fiction, tittat på vilka typer av böcker och annan media som 

taggats samt försökt avgöra huruvida taggar är skapade av bibliotekarier eller 

användare.27 Dessutom genomfördes intervjuer i två fokusgrupper bestående av 

ungdomar i åldrarna femton till tjugo. Alla var biblioteksanvändare, men sökte 

bara i katalogen då de visste exakt vilken titel de var ute efter. Ingen av dem hade 

taggat material tidigare och den generella åsikten gentemot taggning var att det 

antagligen krävs ett ganska stort intresse och engagemang för att utföra uppgiften. 

Båda grupperna föredrog också att få tips och hjälp från en professionell 

bibliotekarie snarare än att söka efter taggar eller läsa recensioner från användare 

på biblioteket.se för att eventuellt hitta intressant litteratur och annan media.28 Åtta 

användare tillfrågades även att tagga ett antal dokument i katalogen. Sammanlagt 

utfördes uppgiften av fem personer med skiftande resultat. Större delen av 

gruppen ansåg att det var roligt att tagga, men alldeles för svårt. Aagaard kommer 

fram till en rad förbättringar som kan göras för att göra taggning enklare och 

bättre för användarna. Dessa inkluderar taggförslag, det vill säga att man får 

förslag på ord eller termer då man börjar skriva in sin tagg, men även sätt för att 

göra taggningen på biblioteket.se mer visuell och tillgänglig kanske genom 

införandet av taggmoln och mer sökmöjligheter. Hon diskuterar även möjligheten 

att dela taggar med andra bibliotek, i det här fallet Umeå universitetsbibliotek 

vilket skulle generera fler taggar och bättre spridning på de existerande taggarna. 

Att kunna dela med sig av bibliografiska poster över sociala forum och 

communities skulle också kunna vara ett sätt att få folk att öppna upp ögonen för 

taggning.29 Slutsatsen av undersökningen är att väldigt få användare som inte är 

                                                 
25 Guy & Tonkin, s. 13. 
26 Aagaard, Harriet (2010), Social indexing at the Stockholm public library, Stockholms stadsbibliotek: 

Stockholm. 
27 Aagaard, s. 2.  
28 Aagaard, s. 7. 
29 Aagaard, s. 9. 
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bibliotekarier använder sig av taggar utan snarare föredrar att skriva recensioner 

eller betygsätta materialet. När det kommer till att söka efter material föredrar 

användarna att söka efter ämnesord eller fråga en bibliotekarie om hjälp. Hon 

anser dock att en folksonomi är ett värdefullt inslag i bibliotekets hemsida då 

biblioteket bör erbjuda flera olika sätt för användare att vara delaktiga i 

biblioteksverksamheten.30 

Till den deskriptiva typen av forskning kan man även räkna en väldigt stor 

mängd jämförande artiklar. I denna typ av artiklar är det vanligt att för- och 

nackdelar med folksonomier diskuteras, då främst i förhållande till kontrollerade 

system som Library of Congress Subject Headings (LCSH), samt förslag på hur 

folksonomier eventuellt kan förbättras. En undersökning av denna typ görs av 

George Macgregor och Emma McCulloch och kommer att diskuteras närmare 

nedan i analysen, i samband med undersökningen av semantik kopplat till 

folksonomier (s. 26). 

Språkfilosofi som utgångspunkt i folksonomiforskningen 

Det stora intresset för och de många artiklar och analyser om folksonomier till 

trots så har jag under mina sökningar inte kunnat finna någon litteratur som direkt 

berör ett språkfilosofiskt eller ett semantiskt perspektiv på folksonomier eller 

taggning. Troligtvis beror detta på att forskningen fortfarande befinner sig, så att 

säga, i sin linda och i stort sett har händerna fulla med att försöka tackla den kritik 

som ständigt läggs på systemen. Det kan även bero på att forskningen fortfarande 

verkar försöka skapa sig en bra och genomskådlig bild av hur systemen fungerar 

genom att undersöka frekvens, tagg-, käll- och användarrelationer.  

Inom området för informationsåtervinning har språkfilosofi och semantik 

dock fått en viss genomslagskraft. Detta främst i förhållande till det större utbudet 

av onlinekataloger och databaser som till stor del förflyttar informationssökandet 

från informationsexperter till allmänheten. I och med denna förflyttning ökar 

kraven på användaren och att denne använder sig av korrekta och valida 

söktermer. Det verkar dock rimligt att fältet, tack vare folksonomiernas inträde i 

biblioteks- och informationssfären, allt mer kommer att öppna upp sig även för 

studier av folksonomier och taggning. 

David C. Blair diskuterar i sin artikel Information retrieval and the 

philosophy of language31 det filosofiska problemet om mening knutet till 

informationsåtervinning. Syftet med artikeln är att ge en överskådlig och 

deskriptiv bild av det aktuella forskningsfältet för IR och språkfilosofi samt ge ett 

mer utförligt exempel på hur språkfilosofi och tanken om mening kan appliceras 

                                                 
30 Aagaard, s. 10. 
31 Blair, David C. (2003), Information retrieval and the philosophy of language, Annual review of information 

science and technology, 2003:37. 
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på en analys av IR-system. Detta eftersom han menar att vi när vi kommer i 

kontakt med en katalog eller databas gör ett aktivt val då vi väljer en term som ska 

representera vad vi vill ha och att ”when we describe what we want, we must 

mean something by that description.”32 Enligt Blair använder vi oss av språk för 

att söka information på två huvudsakliga sätt, dels genom att beskriva vad vi vill 

ha och dels genom att skilja på vad vi vill ha från information som är tillgänglig, 

men som vi inte vill ha; deskription och diskriminering.33 Blair använder sig 

främst av Wittgensteins resonemang om mening, men knyter även an till filosofer 

som Augustinus, Gottlob Frege och Bertrand Russell, vars resonemang färgat 

Wittgensteins utformande av sin meningsfilosofi. Blair menar att språkfilosofi och 

semantik utgör väldigt relevanta utgångspunkter för IR-forskningen, men att 

fältens påverkan varit och fortfarande är svag.34 Han menar att detta troligtvis 

beror på främst två orsaker; för det första att den språkfilosofiska litteraturen är så 

pass svårtillgänglig som den är, och för det andra, att språkfilosofin är upptagen 

med att ta i tu med sina egna gåtor.35 

Birger Hjørland tar i Information retrieval, text compositions, and semantics36 

upp samma problem som Blair och menar att informationsvetenskapen 

traditionellt sökt efter tekniska lösningar snarare än att ta till filosofin för att finna 

”teoretiskt förstående och underliggande fenomen.”37 Syftet med Hjørlands 

undersökning är att visa på hur IR-teorier antingen måste bygga på eller till viss 

mån relatera till koncept- eller meningsteorier. Hjørland arbetar utifrån två 

kontrasterande teorier av Wittgenstein, bildteorin och språkspelsteorin, för att visa 

vilka betydelser den här typen av språkfilosofiska teorier kan ha för IR-

forskningen.38 

Vad gäller användandet av Wittgensteins resonemang så har fokus i hög grad 

legat på forskning knuten till den tidige Wittgensteins bildteori (Hjørland 1998) 

och den senare menings/betydelseteorin (Blair 2003) samt språkspelsteorin 

(Hjørland 1998). En annan intressant tanke som dyker upp hos den senare 

Wittgenstein är privatspråksargumentet. Dock står det väldigt litet att läsa om just 

detta eftersom tanken om ett privat eller inre språk motsätter sig språkspelsteorin. 

En anledning till att privatspråksargumentet till viss del fallit bort i forskningen 

kan också ha att göra med det faktum att tidigare forskning valt att se till 

kontrollerade ämnesordsindex där ord och auktoritetsposter är regelmässigt 

standardiserade. Dock tror jag att det kan visa sig väldigt fruktbart att undersöka 

                                                 
32 Blair, s. 3. 
33 Blair, s. 4. 
34 Blair, s. 42. 
35 Blair, s. 42. 
36 Hjørland, Birger (1998), Information retrieval, text composition, and semantics, Knowledge organization, 

1998:25:1/2. 
37 Hjørland, s. 18. 
38 Hjørland, s. 16. 
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privatspråksargumentet, speciellt i förhållande till taggar och folksonomier, som i 

stor utsträckning bygger på ett sammanfogande av enskilda individers 

tankevärldar. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här undersökningen är att med hjälp av ett språkfilosofiskt 

angreppssätt, analysera en existerande folksonomis beståndsstruktur. Anledningen 

till att jag valt SSB:s folksonomi beror på att deras folksonomi utgör en av de tre 

existerande biblioteksfolksonomierna i Sverige, där Umeå universitetsbibliotek är 

den andra och Norrköpings stadsbibliotek den tredje. Detta gör SSB till en av 

pionjärerna inom införandet och applicerandet av folksonomier som en del av 

Bibliotek 2.0-funktionerna. Själva analysen kommer att vara uppdelad i två 

huvudavsnitt varav den första syftar till att försöka besvara frågor som: 

Vad för slags karaktär har orden och satserna (taggarna) i Stockholms 

stadsbiblioteks folksonomi?   

På vilket sätt skiljer de sig från ord i ett kontrollerat system, t.ex. SAO?  

Analysens andra del kommer till stor del bygga och arbeta vidare på de resultat 

som den första delen förhoppningsvis ger. Fokus i denna del kommer att ligga på 

språkspelsteorin samt privatspråksargumentet. Wittgenstein syftar med 

privatspråksargumentet till att bevisa omöjligheten av ett helt och hållet privat 

språk. Detta då alla försök till privat språk, koder, chiffer och dylikt enbart ersätter 

redan existerande tecken i redan existerande språk. 

Skulle man kunna se en folksonomi som ett språkspel? 

Vad är det som gör taggar i en folksonomi meningsbärande?  

Och utifrån Wittgensteins resonemang om privatsspråksargumentet, är det möjligt 

att argumentera för en tanke om taggars karaktär som privata förnimmelser?  

Teoretiska utgångspunkter 

Jag kommer i min analys att utgå ifrån ett lingvistiskt perspektiv med semantik 

och språkfilosofi i fokus. Nedan kommer jag redogöra för de utgångspunkter som 

undersökningen baseras på. 
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Karaktär, struktur och form på folksonomitaggarna 

I uppsatsens första del kommer jag att till stor del använda mig av olika 

grammatiska uppdelningar av språket. Dessa indelningar kommer i viss mån att 

baseras på metodiken i Louise F. Spiteris artikel The structure and forms of 

folksonomy tags: the road to the public library catalog39, men även på en del 

tankar om taggars sociala kvaliteter. I sin artikel syftar Spiteri till att undersöka 

taggar inlagda under en period av 30 dagar i tre stora databasers folksonomier.40 

Under denna period samlades alla nyskapade taggar in. Då allt material var 

insamlat sammanställdes tre listor innehållandes de olika unika taggarna som 

databaserna genererat. Med unika taggar menas att taggar bara tas i beräkning en 

gång även om de under den utsatta perioden användes flera gånger. Olika 

variationer, förkortningar och stavfel av ord och namn hanterades även de som en 

tagg eftersom de troligtvis syftade på att beskriva samma sak.41 

Då listorna var sammanställda användes NISO:s42 riktlinjer, Guidelines for the 

construction, format and management of monolingual controlled vocabularies43, 

för thesauruskonstruktion för att analysera taggstrukturerna. Spiteri menar att 

folksonomier, trots att de inte är kontrollerade system, är listor av termer som 

beskriver ett innehåll vilket betyder att NISO:s riktlinjer borde fungera som en bra 

grund, mot vilken taggarnas struktur kan undersökas samt i vilken utsträckning 

taggarnas struktur reflekterar normen för kontrollerade system.44 Spiteri väljer att 

lägga fokus på sektion 6 i NISO:s riktlinjer, som behandlar term choice, scope and 

form och speciellt undersektionerna 6.3 Term choice, 6.4 Grammatical form of 

terms, 6.5 Nouns, och 6.6 Selecting the preferred form.45 Av dessa sektioner har 

jag främst valt att lägga fokus på undersökningen av grammatiska former hos 

taggar. Av de grammatiska indelningarna väljer Spiteri att titta på substantiv och 

deras böjningar, egennamn, adjektiv samt adverb. Hon gör även en undersökning 

av hur många av de insamlade taggarna som består av ett respektive flera 

sammansatta ord, homonymer, typer av koncept samt en undersökning av 

stavningsvariationer, förkortningar, neologismer, slangord och icke alfabetiska 

tecken. Istället för att som Spiteri ställa mina resultat mot NISO:s riktlinjer har jag 

valt att läsa resultaten mot SAO:s riktlinjer. SAO:s riktlinjer är uppställda som 

anvisningar för hur man ska gå tillväga då man indexerar och skapar ämnesord. 

Riktlinjerna följer även en internationell standard då de följer International 

                                                 
39 Spiteri, Louise F. (2007), The structure and forms of folksonomy tags: the road to the public library cata-

log, Information technology and libraries, 2007:26:3. 
40 Del.icio.us, Furl (Köptes upp 2004 och bytte namn till Diigo, http://www.diigo.com/) och Technorati 

(http://www.tehnorati.com/). 
41 Spiteri, s. 16. 
42 National Information Standards Organization (http://www.niso.org/home/). 
43 NISO:s hemsida > Standards > Search NISO standards > Sökterm: Z39.19 > View details > Final docu-

ment (PDF) [2011-03-11]. 
44 Spiteri, s. 16. 
45 Spiteri, s. 16. 
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Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) riktlinjer och principer 

för ämnesord.46  

Språkspelet som teoretisk utgångspunkt 

I analysens andra del kommer fokus att ligga på Ludwig Wittgensteins 

språkfilosofiska tankar och argument. Wittgensteins liv brukar sammanfattas i tre 

delar. Den tidige Wittgenstein studerade aerodynamik, men fattade snart intresse 

för matematisk filosofi. Intresset förflyttade honom 1912 till Cambridge där han 

kom till att lära känna filosofer som Bertrand Russell och E.G. Moore som kom 

att färga och utveckla de argument och resonemang som Wittgenstein redan vid 

denna tid höll på att utforma.47 Den tidige Wittgensteins tankar brukar beskrivas 

utifrån verket Tractatus logico-philosophicus (1922)48, som också kom till att bli 

det enda verk som publicerades under Wittgensteins livstid. Tractatus består av 

sju paragrafer med tillhörande kommentarer, underkommentarer och så vidare. 

Centralt för verket är bildteorin och tanken om att språk och ord alltid syftar till en 

bild av till exempel ett objekt. Med Tractatus ansåg sig Wittgenstein ha löst 

filosofins mest centrala och fundamentala problem. Denna lösning såg han som 

slutgiltig och då det inte fanns något mer att tillägga, lämnade Wittgenstein efter 

första världskrigets slut sin filosofiska bana.49 Under denna mellanperiod hängav 

han sig istället åt läraryrket och det verkade som om Wittgenstein hade gett upp 

filosofin för gott. 1929 beslöt han sig dock för att återvända till Cambridge för att 

fortsätta studera och undervisa i filosofi. Den sene Wittgenstein började, under 

denna period, att allt mer ifrågasätta de tankar och resonemang som han utarbetat i 

Tractatus. De två sista åren av sitt liv utarbetade han en rad nya resonemang som 

skilde sig väsentligt från de han uttryckt i Tractatus. Dessa tankar publicerades 

postumt i Filosofiska undersökningar.  

För att försöka besvara mina frågeställningar kommer jag främst att använda 

mig av den sene Wittgensteins argument och resonemang. Vad som utmärker 

Wittgenstein är, som nämnts ovan, försöken att finna mening och betydelse i 

relation till användningen av språket och det är även tanken om användning och 

mening som är gemensamt för de resonemang som kommer till uttryck hos 

Wittgenstein. Man kan därför säga att språkanvändning och mening kommer att 

vara det genomgående temat för min undersökning. Och för att kunna söka efter 

mening och relationer mellan taggar och ord kommer jag att använda mig av 

språkspelsteorin samt privatspråksargumentet. Språkspelsteorin utgör det centrala 

temat i Filosofiska undersökningar och den sene Wittgensteins argument. 

                                                 
46 Nauri, Miriam & Svanberg, Magdalena (2006), Svenska ämnesord – en introduktion, Kungliga biblioteket: 

Stockholm, s. 3. 
47 Marc-Wogau, Konrad (1993), Filosofin genom tiderna: 1900-talet, Thales: Stockholm, s. 173. 
48 Wittgenstein, Ludwig (1992), Tractatus logico-philosophicus, Thales: Stockholm. 
49 Hamlyn, D.W. (1995), Filosofins historia, Thales: Stockholm, s. 328. 
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Privatspråksargumentet utgör däremot bara en perifer diskussion som syftar till att 

förklara omöjligheten av ett privat språk och uttryckandet av privata 

förnimmelser. Jag hävdar dock att båda resonemangen kan komma att utgöra 

intressanta utgångspunkter för en diskussion kring mening och betydelse av taggar 

i en folksonomi. Nedan kommer jag att redogöra för språkspelsteorin samt 

privatspråksargumentet. 

Tanken om språkspel introduceras redan i § 1 i Filosofiska undersökningar, 

men det är först genom att Wittgenstein i ett försök att förklara betydelsen av 

ordet spel finner att spel, liksom språk, inte är entydigt och fastställs av olika 

regler för praxis. Ett bollspel är inte det samma som ett brädspel eller ett kortspel. 

De är alla spel och har därför fler eller färre familjelikheter med varandra, men de 

utförs alla på olika sätt eftersom de har olika regler som styr utförandet. 

Wittgenstein menar att man, för att kunna delta i ett spel inte bara behöver ha 

kunskap om reglerna som styr det, utan också ha en förståelse för reglernas 

mening. Detta för att man korrekt ska kunna följa spelet och utföra det som krävs 

av reglerna. Denna tanke är för Wittgenstein direkt överförbar på språket på så 

sätt att språkets semantiska regler måste åskådliggöras utifrån dess mening och ur 

den kontext i vilken språk uttalas.50  

Precis som med alla andra resonemang och argument i Filosofiska 

undersökningar så är det livligt omdebatterat var man kan säga att 

privatspråksargumentet först införs. I § 243 kan man dock börja urskilja tankar 

kring möjligheten av privata förnimmelser. Wittgenstein skriver: 

En människa kan uppmuntra sig själv, befalla, lyda, tadla, bestraffa sig själv, ställa en fråga 
till sig själv och besvara den. […] Men kunde man också tänka sig ett språk vari någon för 
eget bruk kunde skriva upp eller uttala sina inre upplevelser - sina känslor, stämningar, etc…? 
– Ja, kan vi inte göra det i vårt vanliga språk? […] Orden i detta språk skall referera sig till 
det som endast den talande kan veta något om, hans omedelbara, privata förnimmelser. En 
annan kan alltså inte förstå detta språk.51 

I § 244 börjar Wittgenstein utveckla de tankar som introducerades i § 243. Han 

diskuterar här hur ord kan refereras till förnimmelser och frågar sig hur en 

människa lär sig betydelsen av namn på förnimmelser. Som exempel använder sig 

Wittgenstein av ordet/förnimmelsen ”smärta”. Wittgenstein tänker sig ett barn 

som slagit sig och skriker. Då de vuxna talar till barnet förklarar de även vad det 

är för slags förnimmelse som det känner och lär ut betydelsen av begreppet smärta 

och passande utrop för att uttrycka förnimmelsen. 

För Wittgenstein betecknas förnimmelsen smärta i hög grad av en privat 

förnimmelse så till vida att andra människor kan känna smärta, men aldrig känna 

                                                 
50 Grøn, Arne et al. (2004), Filosofilexikonet: filosofer och filosofiska begrepp från A till Ö, Forum: Uppsala, 

s. 521. 
51 Wittgenstein, Ludwig (1992), Filosofiska undersökningar, Thales: Stockholm, § 243,  s. 104. 
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en annan människas smärta eller helt och hållet förstå en annan människas smärta. 

Jag kan säga att jag har ont i foten och yttra utrop som förstärker sannolikheten av 

att jag faktiskt har ont och känner smärta, men utifrån detta är det högst osannolikt 

att du kommer att kunna känna igen och fullt ut förstå betydelsen av 

förnimmelsen och det uttryck jag ger den. ”I vad mån är nu mina förnimmelser 

privata? – Jo, bara jag kan veta om jag verkligen känner smärtor; en annan 

människa kan bara förmoda det.”52 Utifrån denna betraktelse skulle man kunna 

acceptera möjligheten av privata förnimmelser. En privat förnimmelse skulle 

enligt detta resonemang vara en personlig förnimmelse eller känsla som går att 

referera till ett för andra människor känt uttryck. Men vad som inte går att 

förmedla är det som vi personligen skriver in i förnimmelsen och som inte 

kommer till uttryck i språket. Detta språkliga uttryck kommer andra människor 

högst sannolikt att tolka annorlunda.  

Både språkspelsteorin och privatspråksargumentet kommer dock att mer 

noggrant redogöras för och exemplifieras löpande i undersökningen. Detta då en 

fullständig redogörelse skulle ta alldeles för mycket plats i anspråk och en 

redogörelse i samband med en analys bidrar till att skapa en större förståelse för 

hur teorierna verkligen fungerar. 

Källmaterial och metodredovisning 

I min uppsats kommer jag att utföra en analys av folksonomin i Stockholms 

stadsbiblioteks katalog. Själva analysen kommer att vara uppdelad i två delar. Den 

första delen kommer att fokusera på att skapa en bredare förståelse för hur 

folksonomin är uppbyggd. För att göra detta kommer jag systematiskt att gå 

igenom de taggar som finns inlagda. Den lista av taggar som jag kommer att utgå 

ifrån i min analys är hämtad från Stockholms stadsbiblioteks etikettsökfunktion 

2011-02-07 och motsvarar 2320 unika taggar. Taggar som lagts till i folksonomin 

efter detta datum kommer inte att tas i beräknande och kommer därför inte på 

något sätt att påverka de resultat som analysen visar på. Anledningen till att jag 

valt att göra på detta sätt är delvis på grund av tidsaspekten, men beror även på att 

ett ständigt insamlande av ord och satser skulle innebära att jag i stort sett 

dagligen skulle behöva uppdatera mina siffror och resultat.  

Mitt tillvägagångssätt i analysens första del har, som jag nämnt ovan i 

teoridelen, baserats till stor del på Spiteris utgångspunkter som i sin tur baseras på 

NISO:s  riktlinjer för konstruerande av kontrollerade vokabulärer. Jag har tagit de 

indelningar som upplevts som relevanta och intressanta i förhållande till de 

frågeställningar som ställts upp tidigare. Meningen är att dessa indelningar och 

                                                 
52 Wittgenstein, § 246, s. 105. 
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resultaten från analysens första del senare ska kunna knytas an till den 

språkfilosofiska analys som jag ämnar utföra i den andra delen. Utefter Spiteris 

indelningar har jag valt att titta på substantiv i singular och plural form, abstrakt 

och konkret samt bestämd och obestämd form, adjektiv och adverb. Utöver detta 

har jag även tittat på hur många taggar som består av en eller flera sammansatta 

termer samt diskutera synonymer, homonymer och polysemer. Utöver de 

indelningar som jag tagit från Spiteris undersökning kommer jag även att titta på 

hur många taggar som kan räknas till de övriga ordklasserna; räkneord, 

interjektioner, konjunktioner, pronomen, prepositioner samt subjunktioner. Jag 

kommer även att utföra en undersökning av privata respektive sociala taggar. 

Analysens första del kommer att avslutas med en undersökning som syftar till att 

ställa taggarna i SSB:s folksonomi mot ämnesord i SAO, men även en diskussion 

kring de likheter och olikheter som taggarna/ämnesorden kan sägas besitta. 

För att korrekt kunna dela in och ordklassbestämma de olika taggarna i 

folksonomin har jag använt mig en rad olika strategier och verktyg. Betydelsen av 

de olika taggarna bestämdes utifrån (1) själva taggens betydelse, (2) taggens 

interna kontext i relation till de taggade dokumenten, och (3) dess definition i fyra 

externa källor. Dessa fyra källor bestod av Nationalencyklopedin53, Wikipedia54, 

Google55 och Svenska akademiens ordlista56 på nätet. I de fall då taggens betydelse 

inte kunnat utrönas genom att titta på de dokument som tilldelats taggen har 

sökningar gjorts i Nationalencyklopedin, Wikipedia samt Google. Detta för att få 

en uppfattning om betydelsen av taggen och varför den tilldelats de dokument 

som den tilldelats. Dessa källor har varit speciellt hjälpsamma vid bestämningen 

av egennamn. Svenska akademiens ordlista (SAOL) har främst använts under 

arbetet för att ordklassbestämma taggarna. Genom att konsultera SAOL har jag 

kunnat få en förståelse för hur taggarna används och kan användas i det svenska 

språket. Detta då SAOL förutom att vara en ordlista även listar ordets alla 

betydelser, samt dess ordklasstillhörighet eller ordklasstillhörigheter i de fallen ett 

ord besitter egenskaper som räknas till fler ordklasser än en. För att kunna besvara 

frågan om hur taggarna i SSB:s folksonomi skiljer sig från ämnesord från en 

kontrollerad vokabulär, i det här fallet SAO har jag använt mig av SAO på nätet57 

samt Auktoritetsdatabasen58. I SAO har varje tagg matats in och jämförts med de 

resultat som visats i SAO:s lista över termer och relaterade termer. I fallet med 

                                                 
53 Nationalencyklopedins hemsida. URL: http://www.ne.se/. 
54 Wikipedias hemsida. URL: http://www.sv.wikipedia.org/. 
55 Googles hemsida. URL: http://www.google.se/. 
56 Svenska akademiens ordlista på nätet. URL: http://www.svenskaakademien.se/ordlista/. 
57 Kungliga bibliotekets hemsida > Bibliotekssamverkan > Bibliografisk kontroll > Katalogisatörens 

verktygslåda > Svenska ämnesord [2011-03-12]. 
58 Kungliga bibliotekets hemsida > Bibliotekssamverkan > Bibliografisk kontroll > Katalogisatörens 

verktygslåda > Auktoritetsarbete > Auktoritetsdatabasen [2011-03-12]. 
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namn har jag använt mig av Auktoritetsdatabasen för att stämma av taggar som 

syftar på att beskriva egennamn av olika slag. 

I största möjliga mån har jag valt att räkna varje tagg som ett ord. Detta 

innebär att en tagg sammansatt av flera olika ord eller som består av en 

meningssats enbart räknats som till exempel ett substantiv en gång även i de fall 

då fler än ett ord i taggen faller under kategorin substantiv. Anledningen att jag 

valt att göra denna avvägning beror på att jag under arbetets gång upptäckt att en 

stor del av de taggar som består av fler än ett ord oftast består av ett så kallat 

huvudämnesord sammanlänkat med en rad ord som kan sägas utgöra 

underkategorier. I de fall då jag stött på taggar av denna typ där fler än ett ord 

faller inom samma ordklass (detta gäller främst substantiven) är det i största 

möjliga mån det ord som jag sett som huvudämnesord som tagits i beräkning. 

I analysens andra del kommer jag att arbeta vidare utifrån den kunskap om 

karaktären hos de olika taggarna i folksonomin som den första delen gav. Med en 

bredare kunskap om taggarnas karaktär och användares taggmönster kommer det 

förhoppningsvis vara lättare att hitta olika resonemang och relationer till 

Wittgensteins tankar och argument. Denna del av undersökningen kommer att 

vara uppdelad i tre underrubriker som behandlar de olika huvudteman som 

diskuteras i Filosofiska undersökningar; språkspelet, reglerna samt 

privatspråksargumentet. För att kunna arbeta med Wittgensteins resonemang och 

argument kommer jag i varje stycke att arbeta med några av verkets olika 

huvudexperiment, undersökningar och resonemang i fokus. Dessa undersökningar 

kommer att noggrant redogöras för varefter olika tankar och resultat rörande 

folksonomier och taggar som dykt upp i analysens första del kommer att, så långt 

det är möjligt, läsas mot Wittgensteins undersökningar. 

Begränsningar 

Det uppstår en del problem som kan vara bra att ha i åtanke då man analyserar och 

använder sig av en existerande folksonomi som studieobjekt. Många av de 

etablerade folksonomierna59 som finns tillgängliga på olika sociala forum på 

Internet har funnits i flera år och används dagligen av ett stort antal användare. 

Det stora intresset vad gäller användande bidrar till en stabil och utvecklad 

folksonomi. En stabil och utvecklad folksonomi bidrar till bättre 

undersökningsmöjligheter då det både finns ett större antal taggade dokument 

samt ett större antal relationer mellan dokument.  

Dock är det som tidigare sagt relativt nyligen som folksonomierna blivit en 

del av sökverktygen i bibliotekskatalogerna. Folksonomin på SSB:s hemsida 
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applicerades 200860 och är därför en ganska ung folksonomi, vilket skapar ett 

flertal problem då man utför en analys. Då folksonomin appliceras som verktyg i 

en katalog befinner den sig i en så kallad inkubationstid.61 Med inkubationstid 

menas att folksonomin behöver tid på sig att från applicerandet, utvecklas och 

skapa de nödvändiga relationerna mellan dokumenten. Detta för att det ska kunna 

bildas en struktur mellan dokumenten som möjliggör för användaren att följa 

olika taggar och i varje nytt steg framåt få tillgång till nya taggar. Alltså att 

möjliggöra det sökande som är karakteristiskt för folksonomier. I dagsläget skulle 

jag säga att SSB:s folksonomi fortfarande befinner sig i sin inkubationstid då ett 

sådant sökande ännu inte är helt möjligt. Det är relativt få användare som 

använder sig av verktyget, vilket resulterar i en lägre taggfrekvens. Det är möjligt 

att följa taggvägar, men förr eller senare kommer man att stöta på 

återvändsgränder. Problemet med inkubationstid, låg användarfrekvens samt få 

taggar kommer därför att påverka de resultat som analysen kommer att visa på 

och resultaten kommer därför inte heller kunna sägas vara särskilt allmängiltiga 

för folksonomier i stort.  

Vad gäller det språkfilosofiska fältet, finns även där ett par saker som man 

behöver ha i åtanke, både då man utför en analys samt som läsare och kritiker. För 

det första är det i stort sett omöjligt att på djupet summera de tankar och teorier 

som finns tillgängliga rörande språkfilosofi. För det andra så är de argument och 

resonemang som jag kommer att använda mig av i min analys inte heller 

accepterade av alla filosofer eller personer med ett språkfilosofiskt intresse. Dock 

är resonemangen etablerade sedan länge och utgör viktiga grundtankar inom det 

språkfilosofiska fältet och kan därför inte ignoreras i diskussioner rörande 

språkfilosofi. 
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61 Kalbach, James (2007), Designing web navigation, O‟Reilly: Sebastopol. 
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Undersökning av beståndsdelarna i Stockholms 
stadsbiblioteks folksonomi  

I analysens första del kommer jag, som nämnts ovan, att fokusera på de två första 

frågorna i min frågeställning;  

Vad för slags karaktär har orden och satserna (taggarna) i Stockholms 

stadsbiblioteks folksonomi? 

På vilket sätt skiljer de sig från ord i ett kontrollerat system, t.ex. SAO?  

Jag kommer att börja analysen med att ge en kort redogörelse för SSB:s 

folksonomi och sedan fortsätta med en diskussion kring de olika semantiska 

problem som uppstår i en folksonomi. Därefter kommer jag att mer ingående 

börja redogöra för och undersöka de olika taggarnas strukturer och karaktärer. 

Stockholms stadsbiblioteks folksonomi 

I februari 2008 lanserade Stockholms stadsbibliotek sin nya hemsida, 

biblioteket.se62 med en integrerad OPAC, byggd utifrån ett Web 2.0-tänk. I och 

med dessa ändringar blev det möjligt för användare att tagga, skriva recensioner 

och betygsätta olika dokument i bibliotekets katalog. Hemsidan fanns tillgänglig 

som beta-version redan i februari 2007. Personal på biblioteket samt utvalda 

användare fick då möjlighet att testa och använda sig av de olika funktionerna 

som hemsidan erbjuder. För att kunna skapa taggar i Stockholms stadsbiblioteks 

katalog måste man som användare logga in på bibliotekets hemsida. Då man gör 

detta första gången krävs det även att man accepterar de villkor för användande 

som biblioteket bestämt samt att man skapar sig ett alias. 

Precis som i de flesta folksonomier så är det inte helt fritt för användaren att 

skapa taggar. Det finns en del regler, om än inte särskilt många som man måste 

beakta då man skapar taggar. Dessa är dock inte särskilt specifika och lämnar en 

hel del till övers för användaren att tolka eller läsa mellan raderna. I stort sett kan 

man därför säga att användarna är helt utelämnade till sig själva för att komma 
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fram till vad som är tillåtet och inte tillåtet då man skapar taggar till dokument. 

Flera taggar kan skapas på samma gång genom att användaren gör ett mellanslag 

efter varje taggs avslutande. Taggar kan i regel enbart bestå av en ordsträng, men 

detta utesluter inte skapandet av taggar som består av flera termer eller till och 

med taggar i form av meningssatser. För att skapa taggar bestående av flera termer 

måste man begagna sig av olika strategier för att komma undan användandet av 

mellanslag då mellanslag indikerar slutet på en tagg och början på en ny. Till 

exempel kan man skriva New_York, NewYork, New.York eller New-York. 

Underslag, punkter, bindestreck eller en vanlig sammanbindning av orden ersätter 

på så sätt mellanslag. Stockholms stadsbiblioteks folksonomi är även känslig för 

versaler och det är därför helt upp till användaren att använda sig av stora eller 

små bokstäver i taggarna. 

Taggning av dokument har varit tillgängligt sedan 2006-12-18, men de två 

och ett halvt första åren var det enbart bibliotekarier som kunde använda sig av 

funktionen.63 Att tagga dokument var också en del av projektet ”23 saker under 23 

veckor” som påbörjades i augusti 2007 och avslutades i maj 2008. Under denna 

tidsperiod avslutade 152 bibliotekarier tagguppgiften och i rapporten Social 

indexing at the Stockholm public library uppskattas det att runt 1272 taggar, vilket 

idag utgör 55 procent av taggarna i folksonomin, skapats av bibliotekarier. 

I skrivande stund (2011-02-07) innehåller SSB:s folksonomi 2320 unika 

taggar och det är dessa taggar som utgör materialet för denna undersökning. I 

tabell 1, här nedan, ges en översiktlig bild över antalet unika taggar i SSB:s 

folksonomi och deras respektive användarfrekvens. De olika staplarnas numrering 

1-11 visar på användarfrekvensen, det vill säga att stapel 1 visar antalet unika 

taggar som endast använts 1 gång, stapel 2, taggar som använts 2 gånger och så 

vidare. Som man kan se består en övervägande del av folksonomin av taggar som 

enbart har en frekvens av 1, det vill säga att de endast använts för att tagga ett 

dokument en gång, ett resultat som man till stor del kan tillskriva de olika 

valmöjligheter som användarna har då de taggar dokument. Det vill säga friheten 

att välja mellan versaler, gemener, olika tecken för att binda samman ord i taggar. 

Alla dessa val bidrar till en hög grad av individualitet i skapandet av taggar. En 

del av dessa taggar är sådana att de återkommer på flera ställen i folksonomin, 

men skrivna med olika variationer eller stavfel som gör så att de blir unika. Ett 

exempel på detta kan utgöras av ämnesordet ”Humor” som återkommer som unik 

tagg hela 4 gånger i SSB:s folksonomi; ”humor (62)”, ”humor? (11)”, ”humor. 

(1)” samt ”humour (1)”.64 Alla utgör de variationer av samma ämnesord och skulle 

säkert till stor del kunna slås samman för att bli en tagg och därmed skapa bättre 

sökmöjligheter inom folksonomin. Men det är dessa valmöjligheter som ger 

                                                 
63 Aagaard, s. 4. 
64 Siffrorna inom parentes visar på taggens användarfrekvens. 
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Tabell 1. Användandet av unika taggar 2011-02-07. Kolumn 11 visar antalet taggar som använts 
11 gånger eller mer. Tabellen syftar till att ge en översiktlig bild av hur spridningen av taggar ser 
ut i SSB:s folksonomi. Tabellen är skapad med utgångspunkt i en tabell från rapporten Social 
indexing at the Stockholm public library.65 

Folksonomier och semantik 

Detta stycke kommer att behandla de olika semantiska problem som är 

karakteristiska för folksonomier. Med detta menas problem vad gäller synonymer, 

homonymer, polysemer, stavfel och andra kulturella eller lokala variationer av 

ord. Dessa problem kommer även att tas upp och diskuteras löpande genom hela 

undersökningen. En kortfattad diskussion kring folksonomiers effektivitet 

gentemot kontrollerade index kommer också att föras. Denna diskussion kommer 

dock att mer utförligt bearbetas nedan under rubriken ”En jämförande 

undersökning av taggar och ämnesord”(s. 45). 

Att diskutera för- och nackdelar med folksonomiers precision och återvinning, 

då främst i förhållande till kontrollerade ämnesordsindex, har varit underlag för en 

stor mängd undersökningar och analyser av folksonomier genom åren. I grund och 

botten tycks de flesta av dessa undersökningar också komma fram till i stort sett 

samma resultat där folksonomin ligger i starkt underläge till det kontrollerade 

indexet vad gäller informationsåtervinning. George Macgregor och Emma 
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McCulloch diskuterar i sin artikel Collaborative tagging as a knowledge 

organisation and resource discovery tool66 folksonomier ställda mot kontrollerade 

ämnesordsindex. De menar att de många problem som finns knutna till 

folksonomier i stort bara kan förstås genom en jämförande analys. Deras 

undersökning tar upp och kommer fram till samma problem som ständigt tas upp 

som kritik mot folksonomier; avsaknad av de nödvändiga och karakteristiska 

egenskaperna som definierar ett kontrollerat index samt avsaknaden av synonym-, 

homonym- och stavningskontroll. Detta leder till ett ostrukturerat, ohierarkiskt 

system som inte klarar av att hålla samman och skapa relationer mellan termer. 

Macgregor och McCulloch menar att bristen på kontroll leder till att en stor 

mängd brus tas upp i sökresultat. 

The corollary dictates that this impacts negatively upon retrieval precision, as well as limiting 
the ability to collocate similar or related resources. The inconsistent and ambiguous assigna-
tion of tags, and the user proclivity towards exhaustive tags (e.g. „„marketing‟‟, „„technolo-
gy‟‟), popular tags and personal tags (e.g. „„me‟‟, „„to read‟‟) further compromises precision 
and contributes to high levels of recall and noise also.67  

Slutsatsen av jämförelsen är att det finns problem rörande precision och 

återvinning i folksonomier, som även citatet ovan pekar på. Macgregor och 

McCulloch anser därför inte att folksonomier har något särskilt att erbjuda inom 

biblioteks- och informationsvetenskapen som kontrollerade index inte redan ger. 

De menar att en folksonomi besitter alldeles för få fördelar för att vara effektiva 

informationsverktyg. Att ytterligare föra en diskussion kring positiva och negativa 

aspekter av detta slag känns därför inte särskilt relevant då det är ganska 

uppenbart att en folksonomi, så som de ser ut idag, aldrig kommer att kunna tävla 

med ett kontrollerat ämnesordsindex när det kommer till informationsåtervinning 

och relevanta sökresultat. Snarare känns det mer relevant att ifrågasätta och frångå 

Macgregors och McCullochs utgångspunkt om att folksonomier enbart kan förstås 

utifrån en jämförande analys. Deras tanke om folksonomier bygger på en bild om 

att folksonomier, precis som ämnesordsindex, enbart är ett redskap för 

informationsåtervinning där den första prioriteten är att ge så precisa sökresultat 

som möjligt med så lite ansträngning och brus som möjligt. Detta verkar också 

vara huvudåsikten i ett större antal artiklar som uttrycker någon form av kritik mot 

folksonomier. Denna typ av kritik känns överlag väldigt missriktad och fokuserar, 

som nämnts ovan, på en aspekt av folksonomier som får dem att framstå i väldigt 

dålig dager. Meningen och syftet med folksonomier är inte att försöka uppnå 

samma resultat som ett kontrollerat index utan snarare bidra till ett mer öppet 

förhållningssätt till indexering där makten ligger hos varje användare snarare än 
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resource discovery tool, Library review, 2006:55:5. 
67 Macregor & McCulloch, s. 295.  
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hos en katalogisatör eller indexerare. Systemet är inte heller först och främst ett 

sökverktyg utan snarare ett organiseringsverktyg där användare får möjlighet att 

tagga både för egen och andras räkning. I en biblioteksmiljö där både tillgång till 

ett kontrollerat index och en folksonomi finns är det nog väldigt få som faktiskt 

använder sig av folksonomin som ett rent sökverktyg. 

Många förslag på hur folksonomier kan förbättras för att på flera plan bättre 

kunna jämföras med kontrollerade index har också gjorts i samband med den typ 

av jämförande undersökningar jag nämnt ovan. Förslag på förbättringar kan gälla 

allt från stavningskontroller till mer omfattande programvara som LibraryThing 

for Libraries (LTFL). Spiteri menar i sin artikel att bibliotek som väljer att ta in 

och använda sig av en folksonomi som ett komplement till sin katalog bör skriva 

ut tydliga restriktioner för hur användare kan arbeta med verktyget för att skapa så 

bra taggar som möjligt.68 Dessa riktlinjer inkluderar standardiserade 

tillvägagångssätt om hur man konstruerar flertermstaggar, till exempel att det 

enbart är understreck som ersätter mellanslag, utförliga förklaringar om hur de 

olika substantivformerna bör användas för att få så bra sökresultat som möjligt 

samt en möjlighet för användare att länka en definition från ett uppslagsverk till 

sin tagg för att underlätta för andra användare att skapa sig en förståelse av 

taggen.69 Alla dessa olika tillvägagångssätt för att göra folksonomier bättre är 

onekligen effektiva, men frågan är om inte alla dessa sätt för att skapa bättre 

taggar, bättre och effektivare informationsåtervinning i en folksonomi endast leder 

till att skapa en billig och dålig kopia av ett kontrollerat system? Så länge en 

folksonomi styrs av sina användare kommer de aldrig att bli lika effektiva som ett 

kontrollerat system och det finns en stor risk att om ett system som en folksonomi 

fogas in under en mängd regler och riktlinjer, kommer de att förlora en del av sin 

dragningskraft. I stället för att försöka ”förbättra” folksonomier bör vi snarare 

diskutera de så kallade ”problem” som folk ser i folksonomier, speciellt vad rör 

semantik och satsbyggnad och se hur användare använder sig av språket för att 

skapa något eget i form av taggar, både för privat bruk, men också för att försöka 

ge något tillbaks till andra användare. För att få en bättre förståelse för dessa 

problem så kommer de här att kortfattat tas upp, detta då det inledningsvis kan 

vara bra att ha någon slags förståelse för problem rörande semantik och 

satsbyggnad. Som nämnts ovan kommer diskussioner rörande dessa problem även 

att löpande tas upp i de olika styckena av undersökningen.  

Folksonomier, precis som alla okontrollerade vokabulärer, delar en mängd 

olika semantiska problem som en kontrollerad vokabulär är utarbetad för att 

övervinna. Dessa semantiska problem härrör främst ur närvaron av tvetydighet, 

stavfel och lokala/kulturella ordvariationer, polysemer, homonymer och 

                                                 
68 Spiteri, s. 23. 
69 Spiteri, s. 23. 
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synonymer. Taggars tvetydighet kan bero på en mängd olika anledningar, men har 

i stort sett att göra med olika användares taggmönster och hur en användare tolkat 

och läst av dokumentet han/hon syftar till att tagga. Ett enkelt exempel på 

tvetydighet skulle kunna utgöras av taggen ”bok” som utan någon kännedom om 

dokumentet skulle kunna syfta på både en bok som man läser eller tittar i samt 

trädet bok. Problemet med synonymer består till stor del av samma sak som 

problemet med tvetydighet. I en folksonomi där taggar inte på något sätt 

administreras eller bearbetas av någon annan än användarna själva så utgör 

synonymer ett av de största problemen, att en stor mängd termer som syftar till att 

beskriva samma sak skapas. Detta leder till en stor spridning på dokument som 

behandlar samma ämnen. Dokument som behandlar programmering kan till 

exempel vara taggade med ”programmering”, ”Java” och ”C++”. För att kunna ta 

del av alla dokument som på något sätt behandlar programmering måste därför 

användaren utöka sin sökprestation avsevärt och dels finns det en risk att man går 

miste om vissa dokument som till exempel de taggade ”Java” och ”C++” om man 

inte har särskilt stor kunskap om ämnet ännu. Problemet med homonymer är ett 

sådant som i kontrollerade index oftast markeras genom att lägga till ett 

parentestillägg till ordet för att förtydliga vad det är som åsyftas. Istället för att 

använda sig av en redan existerande tagg för att tagga ett dokument är det lätt hänt 

att användare skapar en tagg stavad på samma sätt, men med olika tecken inlagda 

för att skilja sin egen tagg från den redan existerande taggen. I en folksonomi där 

användarna troligtvis inte tänker på att detta kan komma att utgöra ett problem är 

homonymer en relativt vanlig företeelse och desto mer utvecklad folksonomin blir 

desto svårare kommer det att bli att se skillnader på vad det är taggen syftar på. 

Ett exempel på detta kan utgöras av ordet brygga som kan syfta på både en 

förtöjningsanläggning, att brygga en varm dryck samt en gymnastikposition. Det 

tredje stora problemet med folksonomier utgörs av stavfel samt lokala och 

kulturella ordvariationer. Detta problem är något som man oundvikligen får stå ut 

med i en folksonomi, men det är långt ifrån bara ett problem. Möjligheten att själv 

kunna välja hur en tagg ska skrivas och presenteras utgör en folksonomis största 

fördel. Genom att det i stort sett inte finns några begränsningar för hur taggar 

stavas, vilket språk man använder eller vilka tecken man bestämmer sig för att 

foga in får ord och satser som i ett kontrollerat index inte anses passa chansen att 

utgöra en del av användarnas världsbild. 

Entermstaggar och flertermstaggar 

I detta stycke kommer en kortfattad och översiktlig bild över strukturen av de 

olika taggarna i SSB:s folksonomi ges. För att göra detta har en undersökning 

gjorts för att visa på hur många taggar som består av ett ord eller en term, 

respektive hur många taggar som består av flera sammansatta ord eller termer. I 
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brist på bättre indelningsnamn kommer de förra att benämnas entermstaggar och 

de senare flertermstaggar, detta utifrån Spiteris val av termerna ”single-word 

term” samt ”multiterm word”.70 Spiteri skriver i sin artikel att ämnesord i enlighet 

med NISO:s riktlinjer bör konstrueras utifrån en tanke om ett koncept, uttryckt i 

en term eller flera beroende på behov.71 I sin undersökning kommer hon även fram 

till att användningen av entermstaggar, i de tre folksonomierna hon valt att 

analysera, är mer utbredd än användningen av flertermstaggar. I de tre 

folksonomierna består 93 procent, 76 procent respektive 80 procent av 

entermstaggar.72 Dessa resultat kan ses stämma överens ganska bra med resultaten 

från denna undersökning av SSB:s folksonomi där hela 82 procent utgörs av 

entermstaggar. Kanske finns det inte behov att använda sig av flera termer eller 

ämnesordssträngar för att beskriva ett dokument. Eller så används så pass 

ämnesskilda termer i beskrivningen att dessa inte logiskt sett fogas samman för att 

bilda flertermstaggar utan snarare väljs att skrivas in som en separat tagg till 

dokumentet. Precis som NISO:s riktlinjer klargör SAO:s riktlinjer att ämnesord i 

största möjliga mån bör bestå av ett ord, något som i det svenska språket troligtvis 

är lättare än till exempel engelskan då många ord i svenskan går att stava ihop och 

bilda nya ord, där engelskan oftast använder sig av särskrivningar. Dock finns det 

inga regler eller riktlinjer som förhindrar användningen av flera ord för att bilda 

ämnesord. I vissa fall är till och med ämnesord bestående av flera ord snarare att 

föredra, som till exempel i fallet med homonymer där parentestillägg med fördel 

används för att betona vad ämnesordet syftar på. Ämnesord kan även bestå av 

ordsträngar sammanbundna av ”och” eller bindestreck, dessa bör dock användas 

sparsamt.73  

Det kan också diskuteras hur många av entarmstaggarna som består av 

misslyckade taggningar. Det vill säga taggar som användaren menat ska bestå av 

två eller fler sammansatta ord eller termer, men som gått fel och därför enbart 

består av en term. 

  

Entermstaggar 1906 82 % 

Flertermstaggar 414 18 % 

Tabell 2. Antalet taggar bestående av en respektive flera termer. 

                                                 
70 Spiteri, s. 18. 
71 Spiteri, s. 18. 
72 Spiteri, s. 18. 
73 Nauri & Svanberg, s. 19. 
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Substantiv 

Substantiven utgör en stor del av språkets beståndsdelar och räknas därför som 

den största ordklassen. Substantiv kan delas upp och böjas på flertalet olika sätt 

beroende på deras sammanhang i språket. Men av olika skäl kommer denna 

undersökning enbart att behandla singular/pluralformer, bestämd/obestämd 

artikel, abstrakt/konkret samt räkneord och därmed utelämna undersökningen av 

olika tempusformer eller genitivformer. 

I SAO:s riktlinjer för konstruktion av ämnesord fastslås att ämnesord oftast 

utgörs av substantiv, något som också kan ses stämma överens med taggarna i 

SSB:s folksonomi där, som visats i tabell 3, hela 86 procent av alla taggar är 

substantiv. SAO:s stycke om språklig form klargör också att ämnesord som utgörs 

av substantiv bör skrivas i obestämd form, det vill säga så att de skrivs på ett 

sådant sätt att de inte pekar på ett bestämt, enskilt objekt eller subjekt utan visar 

på något i allmänhet, till exempel, (ett) bord, (en) lampa eller (en) tanke.74 Om 

man bortser från egennamn, oböjbara substantiv samt substantiv på annat språk än 

svenska, är hela 68 procent av substantiven skrivna i obestämd form och enbart 7 

procent i bestämd form. I SAO:s riktlinjer skrivs dock att en del ämnesord alltid 

bör skrivas i bestämd form, detta gäller främst en del abstrakta koncept, ting och 

händelser som det bara finns en av.75 En del av de bestämda substantiven i SSB:s 

folksonomi kan sägas utgöras av denna typ av abstrakta koncept, till exempel, 

”livet” och ”döden”. Dock är det en väldigt liten andel av de bestämda 

substantiven som kan räknas hit och större delen utgörs snarare av ord som 

”fjällen” eller ”sagan” som inte behöver eller bör skrivas i bestämd form. I 

enlighet med SAO:s riktlinjer bör de substantiv som har en pluralform också 

skrivas i denna, varpå de som inte kan böjas i plural alltid skrivs i singularform.76 I 

tabell 3 kan även uppdelningen av taggar i singular/pluralform, abstrakt/konkret 

samt oböjbara substantiv ses. Att siffrorna ser ut som de gör och inte så att säga 

går ihop till 100 procent beror på att en del av substantiven består av egennamn 

som inte går att böjas enligt singular och plural. Dessa kommer att redogöras för 

senare i undersökningen.  

Resultaten av undersökningen visar att fördelningen av singular- och 

pluralformer hos substantiven är relativt jämna, 22 procent singular och 15 

procent plural. Dock består en stor del av dessa singular av substantiv som i 

enlighet med SAO:s riktlinjer skulle kunna skrivas i pluralform och därför bör 

göra det, till exempel ”båt” som i pluralform bildar ”båtar” och ”roman” som 

                                                 
74 Kungliga bibliotekets hemsida > Bibliotekssamverkan > Bibliografisk kontroll > Katalogisatörens 

verktygslåda > Svenska ämnesord > Riktlinjer > Singular eller plural [2011-03-21]. 
75 Kungliga bibliotekets hemsida > Bibliotekssamverkan > Bibliografisk kontroll > Katalogisatörens 

verktygslåda > Svenska ämnesord >Riktlinjer > Singular eller plural [2011-03-23]. 
76 Kungliga bibliotekets hemsida > Bibliotekssamverkan > Bibliografisk kontroll > Katalogisatörens 

verktygslåda > Svenska ämnesord > Riktlinjer > Singular eller plural [2011-03-21]. 
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bildar ”romaner”. Ett av problemen med detta utgörs av begränsningarna vad 

gäller sökning i en folksonomi. Om man väljer att söka genom nyckelord istället 

för att bläddra igenom en lista med termer kan oftast bara en sökterm anges och 

en sådan sökning genererar bara träffar på dokument vars taggar korrekt 

överrensstämmer med det använda nyckelordet. Till exempel har vi taggarna ”katt 

(4)” och ”katter (4)” i SSB:s folksonomi. Båda taggarna har en frekvens av 4 och 

behandlar troligtvis i stor utsträckning ämnet katter. Men en sökning med 

nyckelordet ”katt” genererar bara de fyra dokument som är taggade med ”katt” 

och inte de dokument som är taggade ”katter”. I det här exemplet finns risken att 

något av de 4 dokumenten taggade ”katter” för användaren innehåller värdefull 

information som denne kanske inte får tillgång till. Detta problem gäller främst 

Internetbaserade folksonomier där folksonomin utgör det enda verktyget för 

organisering. En folksonomi som är knuten till ett bibliotek, som SSB, utgör oftast 

endast ett alternativt sätt att söka. Skulle folksonomin inte generera tillräckligt 

många eller tillräckligt relevanta svar så finns möjligheten att söka i ett 

kontrollerat index kvar. Aagaard skriver dock också apropå singular- och 

pluralformer av substantiv att det är känt att en bibliotekarie valt att tagga 

dokument med djur både i singular och plural för att förbättra sökmöjligheterna i 

folksonomin.77 Dock kan vi ställa oss frågan varför användare väljer att i så stor 

omfattning tagga dokument med singularformer när pluralformen finns tillgänglig 

och många gånger känns mer logisk att använda. Återigen handlar det om att 

försöka skapa sig en insikt om hur användare tänker när de taggar dokument. I de 

fall där singularformen använts istället för pluralformen skulle man kunna 

spekulera kring de tankar som driver en användare. Kanske har vi läst en bok som 

handlar om en specifik båt. Denna bok ska vi nu tagga antingen för ett privat eller 

för ett socialt syfte och då tänker vi oss kanske att boken handlar om en båt, inte 

flera båtar, varpå dokumentet taggas med ordet ”båt”. Ännu tydligare blir det i 

exemplet med taggen ”roman” där användaren, då denne väljer att tagga boken 

just syftar på det exemplaret av boken man just läst. För användaren känns det 

troligtvis mer logiskt att i detta fall använda sig av singularformen än 

pluralformen och denne tänker därför inte på att det dels kanske finns fler 

exemplar av boken och dels att det ryms ofantligt många böcker inom kategorin 

romaner. 

Det finns inga specifika riktlinjer angående abstrakta och konkreta 

substantivformer i SAO:s riktlinjer. Abstrakt och konkret utgör dock en indelning 

i Spiteris artikel och då en stor del av taggarna i SSB:s folksonomi går att räkna 

antingen som abstrakta eller konkreta kommer de här att behandlas kortfattat. Med 

konkreta substantiv menas ting eller företeelser som går att uppfatta främst med 

känseln, men även med synen, till exempel stol, båt, häst. Abstrakta substantiv är 

                                                 
77 Aagaard, s. 5. 
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med en enkel beskrivning substantiv som man inte kan ”ta på”, till exempel 

känslor som kärlek eller hat. Spiteri gör i sin artikel en enkel och utmärkt 

indelning av olika kategorier som räknas till de abstrakta substantiven.78 Till de 

abstrakta koncepten kan man räkna; 

Tro; till exempel, Kristendom, Judendom, Buddhism, 

Aktiviteter; till exempel, lek, tankeverksamhet, 

Känslor; till exempel, kärlek, ilska, irritation, 

Discipliner; till exempel, historia, semiotik, företagsekonomi, 

Egenskaper; till exempel, klokhet, pålitlighet.79 

Som sett i tabell 3 består 41 procent av taggarna i SSB:s folksonomi av abstrakta 

koncept i förhållande till 59 procent konkreta. Att det finns ett så stort antal 

abstrakta substantiv representerade beror troligtvis i hög grad på det faktum att 

abstrakta koncept utgör väldigt bra ämnesord som kort och koncist antingen 

beskriver dokumentets innehåll eller användarens tankar rörande dokumentet.  

 

 

Substantiv 1989 86 % 

 

Singular 498 22 % 

Plural 305 15 % 

 

Bestämd form 142 7 % 

Obestämd form 1345 68 % 

 

Abstrakt 809 41 % 

Konkret 1181 59 % 

 

Oböjbara substantiv 22 1 % 

Tabell 3. Antalet substantiv i siffror och procent, samt olika indelningsformer av substantiven i 
antal och procent. 

                                                 
78 Spiteri, s. 19. 
79 Spiteri, s. 19. 
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Egennamn 

Till substantiven räknas även egennamnen som en egen underavdelning. Dessa 

substantiv är:  

[…] ord eller ordförbindelser som utan att karakterisera sitt föremål och utan att ha 
pronominell innebörd utgör beteckning för en enskild varelse eller en enskild sak eller en 
grupp av individuella varelser som inte uppfattas såsom bildande en art eller ett släkte eller 
dylikt.80 

Som en del av substantiven ”intar egennamnen en grammatisk och semantisk 

särställning”81, då egennamnen är helt oberoende av om de är skrivna i bestämd 

eller obestämd form, och i stort sett alltid syftar på något bestämt. Till 

egennamnen kan man alltså räkna en mängd olika företeelser och dessa företeelser 

är ofta väldigt lätta att identifiera då de anspelar, som citatet ovan visar, på 

specifika personer, platser och saker. Egennamnens syfte svarar därför mot ett 

enkelt och praktiskt identifikationsbehov.82 Egennamn kan dock vara väldigt 

mycket mer än bara personer, platser och saker så som listan här nedan visar.  

Personer; till exempel, Astrid Lindgren, Karl Bertil Jonsson 

Platser (ortsnamn, länder, sjöar, berg etc.); till exempel, Stockholm, Sverige, 

Aralsjön 

Saker; till exempel, Rubiks kub, Koh-i-noor-diamanten 

Övernaturliga väsen; till exempel, Gud, Djävulen, Freja 

Djur; till exempel, Karo, Rex, Felix, Rosa 

Firmor, organisationer och andra sammanslutningar; till exempel, Greenpeace, 

ABF 

Fortskaffningsmedel; till exempel, Kustpilen, Orientexpressen 

Tidningar och tidskrifter; till exempel, Dagens nyheter, Aftonbladet, Hemmets 

veckotidning 

Varumärken; till exempel, Clarks, Polaroid 

                                                 
80 Wikipedia > sökterm: Namn [2011-02-26].  
81 Wikipedia > sökterm: Namn [2011-02-26]. 
82 Nationalencyklopedin > sökterm: Egennamn [2011-05-03]. 
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Konstnärliga verk; till exempel, Gösta Berlings saga, La Guernica 

Naturfenomen; till exempel, Orkanen Katrina 

Händelser; till exempel, Slaget vid Waterloo, Biafrakriget 

 

Egennamnen avslöjas lätt genom att de inleds med versaler. I fallet med en 

folksonomi som långt ifrån innehåller grammatiskt korrekt stavade ord och satser 

så finner man dock en mängd egennamn som inleds med gemener istället. I vissa 

fall har detta bidragit till att göra identifikationen av egennamn svårare. Att 

försöka förstå hur en användare tänker eller har tänkt i skapandet av olika taggar 

är inte alltid lätt. 

Miriam Nauri och Magdalena Svanberg skriver i Svenska ämnesord – en 

introduktion att ämnesord kan delas in i två olika grupper, ”dels ämnesord 

bestående av egennamn” och dels ”allmänna ämnesord, som anger föremål, 

egenskaper, händelser, handlingar, etc.”83 Ämnesord av den senare typen är sådana 

som vi vanligtvis kan hitta i SAO, men vad gäller egennamn så finns dessa oftast 

inte listade i SAO. Ett undantag utgörs av vanligt förekommande egennamn, till 

exempel namn på länder, vissa större städer samt namn på mytiska och fiktiva 

personer. I alla övriga fall står egennamnen listade i Auktoritetsdatabasen där alla 

egennamn innehar en auktoritetspost, det vill säga en post där en specifik stavning 

eller namnform valts ut som auktoritet. Till denna post länkas övriga variationer 

och stavningar av egennamn genom se- och se även-hänvisningar.  

Som man kan se i tabell 4 här nedan, består SSB:s folksonomi av hela 557 

egennamn vilket utgör cirka 1/5 av alla taggar. Av dessa 557 egennamn inleds 56 

procent med versal och 44 procent med gemen. Att en så stor del av taggarna 

utgörs av egennamn kan tillskrivas en mängd olika anledningar. Som 

biblioteksanvändare och taggare är det väldigt lätt att ta till först och främst titlar, 

författare, regissörer, skådespelare, namn på karaktärer samt namn på land, 

områden och andra saker som handlingen i ett dokument behandlar. Att använda 

sig av dessa attribut för att beskriva och tagga ett dokument kräver inte särskilt 

mycket arbete eller insikt från användarens sida. Användaren kan genom omslag, 

baksidestexter och titelsidor snabbt bilda sig en uppfattning om vad det är för 

slags dokument han/hon har tillgång till och snabbt skapa en eller flera taggar. 

Detta förfaringssätt är inte helt olikt tillvägagångssättet vid kontrollerad 

ämnesordsindexering där det oftast inte finns tid att noggrant gå igenom 

dokumentet, och omslag, baksidestexter, titelblad samt en snabb genombläddring 

av dokumentet är de källor ur vilka ämnesord utvinns.  

                                                 
83 Nauri & Svanberg, s. 33. 
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Att diskutera anledningar till varför vissa egennamn inleds med versal och 

andra med gemen är desto svårare. Uppdelningen av egennamn som inleds med 

versal respektive gemen är, som visats i tabell 4, relativt jämn även om taggar 

inledda med versal har ett litet överläge på 12 procent. Det är väldigt positivt att 

se att det finns en viss medvetenhet kring användandet av versaler i folksonomin 

även om den givetvis kunde vara mycket bättre. Det går att urskilja två direkta 

anledningar till varför användandet av inledande versaler är vanligare än 

användandet av inledande gemener i taggar som uttrycker egennamn. Den första 

skulle härröra ur en medvetenhet hos användaren som jag påtalat ovan och den 

andra skulle kunna beror på projektet ”23 saker under 23 veckor” där 

bibliotekarier på SSB taggade dokument som en del av projektet. Denna andra 

anledning härrör dock i grund och botten ur samma anledning som den första, där 

medvetenhet vid taggning är avgörande för skapandet av en bra tagg. För en 

bibliotekarie är troligtvis denna medvetenhet vid taggning större än för en vanlig 

användare, detta dels då bibliotekarierna har en större vana att arbeta med 

ämnesord samt har ett mer professionellt inriktat sätt att se på funktionaliteten vad 

gäller precision och återvinning i systemen som de arbetar med. 
 

Egennamn 557 24 % 

 

Versal 314 56 % 

Gemen 243 44 % 

Tabell 4. Antalet egennamn i folksonomin, samt antalet egennamn skrivna med inledande versal 
eller gemen. 

Räkneord 

SSB:s folksonomi består, som man kan se i tabell 5, av sammanlagt 96 taggar som 

utgör någon form av räkneord. Detta är inte särskilt mycket, men det kan ändå 

vara intressant att se hur de olika räkneorden används i en folksonomi. 

 Räkneorden går att indelas i först och främst två huvudindelningar som utgörs av 

kardinaltal (grundtal) och ordinaltal (ordningstal). Med kardinaltal menas tal som 

1, 2, 3, fyra, tjugosju, och så vidare. Ordinaltal visar däremot på ordningsföljder 

som första, andra och tredje. Tal som visar på mängd som tjog och dussin räknas 

som kollektiva tal och trefaldigt, dubbelt hör till de multiplikativa talen. De två 

senare kategorierna utgör inte en särskilt stor del av räkneorden och finns i stort 

sett inte representerade alls i SSB:s folksonomi där enbart en av räkneorden utgörs 

av kollektiva tal och noll av multiplikativa tal. Ordinaltalen utgör två av 

räkneorden och består i båda fallen av taggen ”andra” som i ”andrachansen” och 

”andra_världskriget”. Störst andel av räkneorden består därför av kardinaltalen 

som utgör hela 97 procent av räkneorden i folksonomin. I SAO finns det inga 



 37 

särskilda riktlinjer vad gäller räkneord, men olika typer av räkneord används, 

speciellt för att uttrycka kronologiska underindelningar av ämnesord till exempel 

en viss tidsaspekt som ämnet i dokumentet behandlar. Dessa kronologiska 

underindelningar är bundna, vilket betyder att det finns fasta underindelningar att 

hämta ur en lista. Endast en liten del av taggarna i SSB:s folksonomi är sådana 

som fungerar som kronologiska underindelningar av olika huvudämnesord eller 

som fristående kronologiska ämnesord. Större delen består räkneord som syftar 

till att beskriva en speciell tidsaspekt, ett datum eller enbart består av fristående 

räkneordssträngar ur vilka man med svårighet kan utläsa någon mening.  

 

Räkneord 96 4 % 

 

Kardinaltal 93 97 % 

Ordinaltal 2 2 % 

Kollektiva tal 1 1 % 

Multiplikativa tal 0 0 % 

Tabell 5. Antalet räkneord i folksonomin, samt hur stort antal av dessa räkneord som kan räknas 
som kardinaltal, ordinaltal, kollektiva tal eller multiplikativa tal. 

Övriga ordklasser 

Av intresse kommer även de övriga ordklasserna som inte riktigt har några 

särskilda bestämmelser i vare sig SAO:s riktlinjer eller behandlas särskilt 

ingående i Spiteris artikel att undersökas och behandlas. Detta för att få en så 

heltäckande bild som möjligt av hur taggar är uppbyggda och används. För att 

göra detta har helt enkelt de resterande svenska ordklasserna som inte tidigare 

gåtts igenom använts. Dessa utgörs av adjektiv, verb, adverb, pronomen, 

konjunktioner, prepositioner, interjektioner samt subjunktioner.  

Adjektiven är tillsammans med substantiv och verb en av de största 

ordklasserna i det svenska språket. Deras uppgift är beskrivande och ämnar först 

och främst till att beskriva substantiv på olika sätt. Verb beskriver något som 

händer eller vad någon gör. Adverb fungerar för det mesta som bestämningar för 

antingen adjektiv eller verb. De svarar på frågor som när?, var?, hur?, vart? och så 

vidare. Pronomen har till uppgift att ersätta främst substantiv genom att ersätta ord 

för ting eller egennamn med ord som ”jag, du, den, det, hans, hennes” och så 

vidare. Konjunktioner är form- och bindeord som i sig inte har någon direkt 

betydelse som syftar till att binda samman ord och satser på olika sätt. Exempel på 

konjunktioner är ”att, och, eller, men”. Prepositioner är små ord som uttrycker 

läge, tid eller riktning till exempel ”till, framför, bakom, under eller från”. 

Interjektioner är utropsord som inte går att böja. Dessa upptäcks ofta genom att de 

avslutas med utropstecken för att förstärka deras innebörd. Interjektioner kan 



 38 

utgöras av hälsningar, svordomar, djurläten, känsloord, svarsord eller 

onomatopoetiska ord. Subjunktioner är underordnade konjunktioner och har som 

syfte att inleda bisatser. Det är dessa småord som till exempel ”att, om, när, innan, 

medan, fastän” och så vidare som ser till så att meningar hålls samman och blir 

lättare att läsa. 

Som man kan se i tabell 6 utgör inte dessa ordklasser en särskilt stor del av 

taggarna i SSB:s folksonomi. Snarare än att stå för sig själva som entermstaggar 

utgör de i majoriteten av fallen delar av meningar och satser i flertermstaggar. 

Man kan därför säga att de på sitt sätt spelar sina roller som bindeord, beskrivande 

ord, ersättningsord och så vidare, genom att de i de taggar där de står med, på 

något sätt används för att skapa en funktionell sats. 

 

Adjektiv 253 11 % 

Verb 86 4 % 

Adverb 38 2 % 

Pronomen 22 1 % 

Konjunktioner 19 1 % 

Prepositioner 15 1 % 

Interjektioner 10 >1 % 

Subjunktioner 0 0 % 

Tabell 6. Antalet taggar inom övriga ordklasser. 

Synonymer, homonymer och polysemer 

Inledningsvis var tanken att försöka göra en mer ingående undersökning av 

synonymer, homonymer och polysemer, liknade de övriga undersökningar som 

utförts för denna del av analysen. Men med det stora antalet taggar som utgör 

undersökningens material så skulle detta projekt ta alldeles för mycket tid i 

anspråk. Likväl utgör diskussionen kring synonymer, homonymer och polysemer 

ett intressant ämne och därför kommer deras plats och inverkan i SSB:s 

folksonomi här att diskuteras och exemplifieras.  

Den finns riktlinjer i SAO för hantering av synonymer, homonymer och 

polysemer. Nauri och Svanberg menar att en av de viktigaste funktionerna i ett 

kontrollerat ämnesordssystem är möjligheten att kunna ”föra samman verk om 

samma ämne”.84 För att detta ska vara möjligt krävs en bra synonymkontroll. Med 

synonymkontroll menas att det alltid bara finns en godkänd term för varje ämne 

och i de fall då synonymer finns till den valda termen så blir dessa se-

hänvisningar till den godkända termen. Termer väljs utifrån tankar om stabilitet, 

                                                 
84 Nauri & Svanberg, s. 17. 
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otvetydighet, aktualitet samt en tanke om allmänt bruk. Facktermer och 

förkortningar bör undvikas då termerna är ämnade för en bred målgrupp.85 I SSB:s 

folksonomi finns ett antal termer som skulle kunna räknas som synonymer. Ett 

sådant fall kan utgöras av taggarna ”Förhållanden (2)” samt ”Relationer (44)”. I 

fallet med dessa synonymer så kan man se på användarfrekvensen att taggen 

relationer oftare väljs än förhållanden. En snabbt sökning i SAO bekräftar också 

att ämnesordet relationer är att föredra då termen förhållanden inte ens finns 

representerad. I ett annat exempel har vi taggen ”vw (3)”. En undersökning av 

taggen visar snabbt att de 3 dokument som taggen använts på behandlar ämnet 

bilar och då speciellt bilsorten Volkswagen, alltså en förkortning. Denna tagg 

borde efter SAO:s riktlinjer ersättas med ämnesordet ”Volkswagen (bilar)”, och 

tittar man ytterligare bland taggarna i folksonomin så finner man taggen 

”Volkswagen (1)”, dock med lägre användarfrekvens än förkortningen.   

Behandlingen av homonymer och polysemer skiljer sig en del ifrån den 

synonymkontroll som beskrivits ovan. Här har vi att göra med ord som stavas 

lika, men innehar en mängd olika betydelser. Det betyder att de kan behövas 

användas som godkänt ämnesord inom flera olika ämnen. För att kunna skilja 

homonymer och polysemer åt i de fall då de används som ämnesord tillfogas ett 

förklarande parentestillägg till termen.86 Till exempel har vi taggen ”Realism (2)” i 

SSB:s folksonomi. Här har vi att göra med en term som behandlar en viss aspekt 

inom flera olika ämnen och som inom dessa ämnen skiljer sig åt i utföring eller 

definition. Enligt SAO:s riktlinjer bör sådana termer behandlas som 

homonymer/polysemer med parentestillägg för att definiera ämnesindelningen. 

Till exempel; Realism (filosofi), Realism (konst) eller Realism (litteratur). I vissa 

fall är en term så pass väl använd och mer vanligt förekommande än en annan 

varpå tillägg inte behövs. Som till exempel ordet och taggen ”dockor (1)” i SSB:s 

folksonomi som både kan syfta på leksaken samt en fartygsdocka. I enlighet med 

SAO:s riktlinjer är dock termen för leksaken så pass mer vanlig att denna inte 

kräver ett tillägg varpå den andra betydelsen kräver ett tillägg i form av, Dockor 

(fartygsbassänger).87  

Hur bör man då behandla synonymer, homonymer och polysemer i en 

folksonomi? Guy och Tonkin diskuterar i sin artikel Folksonomies: tidying up 

tags? problematiken med synonymer och homonymer i förhållande till taggar; 

[a]t present there is little or no synonym (different word, same meaning) or homonym (same 
word, different meaning) control. The system administrators do not impose judgement about 
the tags chosen by users.88 

                                                 
85 Nauri & Svanberg, s. 18. 
86 Nauri & Svanberg, s. 19 – 20. 
87 Nauri & Svanberg, s. 20. 
88 Guy & Tonkin, s. 2. 
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Att det i folksonomier oftast inte tillämpas sätt för reglering och standardisering 

av taggar för att skapa bättre möjligheter för sökning och organisering har ofta lett 

till stor kritik mot systemet. Diskussioner rörande synonymer, homonymer och 

polysemer i folksonomier har ofta baserats på utgångstanken att dessa utgör ett 

problem som bör försöka överbyggas. En mängd förslag på hur folksonomier kan 

städas upp har genom åren bearbetats i artiklar. Bättre restriktioner för skapandet 

av termer, Spiteri diskuterar möjligheten av införandet av taggar sammanbundna 

med interna eller externa länkar som pekar på taggens definition eller 

administratörer som ser över nya taggar och därmed har rättigheter att radera, 

ändra eller slå samman en tagg med en annan som bedöms som mer lämplig. Men 

är det verkligen så att det vi anser vara synonymer, homonymer eller polysemer är 

ett så stort problem? Den stora folksonimikritiken till trots finns det de som anser 

att så inte är fallet. Utifrån två föredrag om folksonomier och ontologier har Clay 

Shirky sammanställt en artikel, Ontology is overrated: categories, links, and 

tags89, som diskuterar kategorisering och hur Internet, enligt Shirky, har bidragit 

till att föra fram ett mer organiskt sätt att kategorisera. Detta organiska 

kategoriseringssätt baseras på två delar; länken och taggen.90 Shirky menar att 

kategorisering i stora drag tvingat de som arbetar med kategorisering till två jobb 

som historiskt sett varit väldigt svåra att utföra; tankeläsning och att spå 

framtiden. Det tvingar kategorisatörer att gissa vad användare tänker och att 

försöka förutspå framtidens skiftningar. Den här aspekten av kategorisering, 

menar Shirky, har ofta dykt upp i diskussioner rörande kontrollerade vokabulärer, 

men saknas i stort sett i diskussioner om folksonomier. Detta beror troligtvis på 

avsaknaden av kvalitativ forskning i ämnet folksonomier och då främst hur 

användare tänker då de taggar. Enligt Shirky så besitter vi verktygen för att utföra 

denna typ av kvalitativa studier, och borde därför arbeta med dessa istället för att 

enbart se taggarna som självständiga helt utan relationer till användarna. Shirky 

använder sig av ett exempel där tre användare taggar samma URL, men med olika 

termer, i det här fallet Mac, Apple och OSX. Här används tre olika termer för att 

peka på samma sak, men skulle vi då foga oss under folksonomikritikerna så bör 

dessa termer slås samman till en. Detta benämner Shirky ”Signal loss”, att olika 

signaler som användare läser in i betydelsen av termer i viss mån går förlorade då 

de klumpas ihop för att beskriva samma sak på detta vis. 

You can't do it. You can't collapse these categorizations without some signal loss. The prob-
lem is, because the cataloguers assume their classification should have force on the world, 
they underestimate the difficulty of understanding what users are thinking, and they overesti-
mate the amount to which users will agree, either with one another or with the catalogers, 

                                                 
89 Shirky, Clay (2005), Ontology is overrated: categories, links, and tags. 
90 Shirky. 
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about the best way to categorize. They also underestimate the loss from erasing difference of 
expression, and they overestimate loss from the lack of a thesaurus.91 

Vad Shirky försöker föra fram är alltså att det i en folksonomi inte finns något 

sådant som synonymer eftersom olika användare skapar och använder sig av 

taggar av olika anledningar. Och så länge inga kvalitativa undersökningar görs för 

att ytterligare undersöka taggmönster och hur olika användare tänker då de taggar 

så bör varje form av restriktion och utrensning av taggar i folksonomier avvärjas. 

Så länge det inte vetenskapligt kan bevisas att användare tänker lika  i till exempel 

fallet med Mac, Apple och OSX så bör varje användarbestämd tagg behandlas 

som om den har en unik betydelse. 

Denna tanke är värd att tänka på. En av folksonomiernas största och mest 

rosade egenskap består ju också i det faktum att de ger varje användare en 

möjlighet att beskriva världen så som man själv uppfattar den. Något som både 

Guy och Tonkin samt Smith vill visa på.  

The strength of a folksonomic approach is often described to be its openness, the ability of 
any given user to describe the world as he or she sees it.92 

What makes tagging different is that every user is helping to shape the consensus around the 
content of the thing that‟s being tagged. Tags allow individuals to describe a resource in their 
own way. Through the most popular tags, we can see a kind of rough consensus on the sub-
ject of the resource. But tags also allow minority viewpoints to emerge, even if they never be-
come popular. Everyone‟s perspective is counted.93 

Detta öppnar upp för en implementering av ord och termer som i ett kontrollerat 

ämnesordssystem väljs bort till förmån för mer stabila, allmänt kända termer. Det 

kan vara modeord, ord med olika språkliga skillnader, kulturellt eller lokalt 

knutna ord eller ord som används inom vissa subkulturer eller minoriteter. Listan 

kan göras lång, men att tillåta synonymer, homonymer och polysemer att vara en 

del av en folksonomi innebär inte bara ett problem, utan är att tillåta en 

världskildring som långt vida överstiger den som finns att utläsas i ett kontrollerat 

index. Som Shirky menar så läser vi alla, beroende på social och kulturell 

bakgrund, in något speciellt i termer. Olika termer tilltalar oss genom att spela på 

dessa kulturella och sociala skillnader, de skapar en föreställning om vad vi 

förväntar oss att få ut av ett dokument. 

                                                 
91 Shirky. 
92 Guy & Tonkin, s. 10. 
93 Smith, s. 19. 
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Privat respektive social taggning 

Taggning brukar i stort beskrivas som ett socialt fenomen, något som även 

klargörs i de namn som taggning fått; social taggning, folk classification, 

collaborative tagging eller social indexing. Men vid användandet av en 

folksonomi märker man att taggning inte alltid sker med ett socialt perspektiv i 

fokus. I det här stycket kommer skillnaden mellan social taggning och privat 

taggning diskuteras och taggarna i SSB:s folksonomi kommer att gås igenom för 

att försöka klargöra hur stort antal som kan sägas besitta de två olika 

egenskaperna. 

Golder och Huberman identifierar i sin artikel Usage patterns of collaborative 

tagging systems vilka funktioner som taggar kan sägas besitta. Sammanlagt 

identifierar de sju funktioner; taggar kan 1) identifiera vem någon är, 2) identifiera 

vad något är, 3) identifiera vem som äger det, 4) förädla kategorier, 5) identifiera 

kvaliteter eller karakteristiska drag, 6) utgöras av självreferens eller 7) användas 

för att organisera dokument för en viss uppgift.94 De ser i dessa sju funktioner en 

motsättning mellan taggar som är till nytta och hjälp för en stor grupp användare 

och taggar som enbart är användbara för taggaren, sociala respektive privata 

taggar. Golder och Huberman kommer fram till att de tre sista funktionerna är 

sådana funktioner som helt och hållet kan sägas uttrycka något personligt och att 

”the information they provide is relative to or only relevant to the tagger”.95 Med 

identifikation av kvaliteter eller karakteristiska drag menas här främst adjektiv 

som på något sätt uttrycker en personlig åsikt om det som taggats. Denna typ av 

taggar kan dock vara av intresse för andra användare som söker efter information 

eller dokument i folksonomin. Ett personligt omdöme kan då vara till hjälp för 

användaren till exempel i valet mellan två likartade dokument varav det ena är 

taggat med enbart en innehållslig beskrivning och det andra likaså, men även med 

taggen ”jättebra”. Under arbetet har en del taggar stötts på vars betydelse eller 

innebörd inte varit helt klar. Dessa taggar har sökts efter i Nationalencyklopedien, 

Wikipedia samt Google. Detta för att kunna skapa en bättre bild över vad det 

troligtvis är användaren syftat på att beskriva då denne taggat ett dokument. 

Självreferens syftar på taggar som identifieras i relation till den som taggat, till 

exempel ”mytag”. Den sista funktionen, att organisera information för en viss 

uppgift, går ut på att all information som samlas in inför en uppgift organiseras 

tillsammans även om dokumenten spänner över flera ämnen. Exempel på denna 

typ av privata taggar är ”att_läsas”, ”Läs!” samt ”läs_igen”. 

Den här undersökningen kommer delvis att utgå ifrån dessa tre 

taggfunktioner. Det är dock viktigt att tänka på att det inte finns några klara regler 

över vad som bör räknas som privata taggar och vad som inte gör det. I denna 

                                                 
94 Golder & Huberman, s. 203. 
95 Golder & Huberman, s. 204. 
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undersökning utgår konceptet ifrån en tanke där privata taggar inte riktar sig till 

andra individer i det sammanhang där de skapas. Snarare fungerar de som ett stöd 

för individens hantering av dokument för ett samtida eller senare bruk. Utöver 

dessa tre funktioner och kategorier kommer ytterligare två att användas i denna 

undersökning. Dels misslyckade taggar bestående av prepositioner, bindeord och 

bisatser och dels taggar på andra språk än svenska och engelska.  

En del taggar utgörs av ord som ”måste”, ”den”, ”från”, ”för” och så vidare. 

Dessa taggar är förståeliga i den mån vi förstår vad ordet betyder, men någon 

djupare innebörd än så kan vi inte skapa oss. Troligtvis är dessa taggar antingen 

försökstaggar eller försök att tagga dokument där sammanbindningen med ett 

andra ord misslyckats eller missförståtts. Att en stor del taggar antagligen kan 

räknas till dessa beror nog på att användaren kan skapa flera taggar samtidigt. 

Genom användandet av mellanslag indikeras att en tagg avslutats och nästa kan 

börja skrivas in och så vidare. Det är därför lätt hänt att en användare som kanske 

inte är så van vid att använda sig av funktionen skriver in en tagg som utgörs av 

en meningssats utan att binda samman orden med något av de tillåtna tecknen och 

istället använder sig av mellanslag. I vissa fall har detta kunnat bevisas att så är 

fallet. Då genom att titta på taggar som logiskt sett skulle kunna följa på det första 

ordet för att skapa en klarare betydelse. Ett exempel på detta kan illustreras av 

taggen ”köpa” med en taggfrekvens av fyra. Taggen ”köpa” säger oss inte särskilt 

mycket mer än att dokumenten i fråga troligtvis handlar om att köpa något, men 

om detta något säger oss taggen ingenting. Under ”köpa” i folksonomin hittar vi 

dock taggen ‟köpa_hus‟ även den med en taggfrekvens av fyra. Vid en närmre 

undersökning visar det sig att båda taggarna har använts för att tagga samma 

dokument. Rimligtvis kan vi dra slutsatsen att den första taggen därför är ett 

misslyckat försök till taggning, som användaren sedan försökt rätta till för att 

taggen ska få en större social vikt i folksonomin. I denna undersökning kommer 

ord som dessa att räknas som privata. 

I SSB:s folksonomi förekommer även taggar på andra språk än svenska. Till 

stor del handlar det då om taggar på engelska och finska, men även ett par enstaka 

ord på andra språk. Det har därför känts att det funnits ett behov av att ytterligare 

avgränsa vad som bör räknas som privata taggar. Vad gäller taggar på engelska 

har en övervägning gjorts att språket är så pass utbrett och allmänt känt i Sverige 

att de få taggar som finns kommer att räknas som sociala taggar, förutom i de fall 

då de faller under de avgränsningar för privata taggar som nämnts ovan. Vad 

gäller taggar på finska och andra språk har försök gjorts att översätta dessa, men i 

många fall utan framgång. Då majoriteten av taggarna på främmande språk enbart 

har en frekvens av ett har dessa därför beslutat att räknas som privata.  
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Sociala taggar 2145 92 % 

Privata taggar 174 8 % 

Tabell 7. Antalet taggar som kan räknas som sociala samt privata. 

Som figur 7 visar består SSB:s folksonomi av en majoritet av sociala taggar där 

endast 8 procent av alla taggar är privata. Detta är inte särskilt mycket då man kan 

ta i beräkning att en del av dessa 8 procent består av taggar på andra språk än 

svenska och engelska eller av misslyckade eller ofullständiga taggningar. Detta är 

ett väldigt bra resultat som dock troligtvis kan skyllas på det faktum att 

folksonomin ännu är relativt ung och inte har särskilt många användare som inte 

är bibliotekarier. Marina Pluzhenskaia undersöker i sin artikel Folksonomies or 

fauxonomies: how social is social bookmarking?96 hur stor andel av taggarna i en 

folksonomi som kan sägas vara skapade utifrån ett socialt perspektiv. Hon 

kommer fram till att ungefär ¼ av taggarna i en folksonomi är så pass privata att 

ingen annan användare förutom den som skapade taggen kan läsa in en 

förståelse.97 Angående detta skriver Peters att 

[a] frequently occurring particularity of tags within personomies98 is their syncategorematical 
form, i.e. separated from their context, they are barely useful at all for other users in 
knowledge representation and information retrieval.99 

Det vill säga att en stor mängd taggar inom en folksonomi är av ett sådant slag att 

de inte är till någon nytta för någon annan än taggaren själv. Det vill säga privata 

taggar. Att diskutera negativa aspekter av taggning och folksonomier i förhållande 

till synonymkontroll och privat taggning är ofta ett stående inslag i artiklar som 

uttrycker någon form av kritik gentemot folksonomier. Och även om många 

artiklar och diskussioner rörande folksonomier i sig inte är kritiska tas dessa 

problem upp och behandlas kortfattat. Problemet med privat taggning har blivit en 

del av en standardiserad beskrivning av folksonomier. Marlow et al. diskuterar i 

sin artikel hur användare inom en folksonomi utvecklas under tiden då de 

använder sig av systemet ofta från att tagga enbart för egen räkning till att 

utveckla en insikt om de sociala kvaliteter som taggning i en folksonomi innebär. 

Tagging  can  be  a  public  and  sociable  activity,  but  not  all  tags  emerge  with  an  in-
tended  audience. Many  users  begin  with  the conception  that  they  are  tagging  for  them-
selves;  some  begin  to appreciate  the  sociable  aspects  over  time,  while  others  have  no 
interest in that component.100 

                                                 
96 Pluzhenskaia, Marina (2006), Folksonomies or fauxonomies: how social is social bookmarking?, Proceed-

ing of the 17th annual ASIS&T SIG/CR classification research workshop, Austin, Texas, USA. 
97 Peters, s. 185. 
98 Med personomy menas en digitaliserad manifestation av en person. En personomi kombinerar en persons 

identitet, aktiviteter samt sociala nätverk. 
99 Peters, s. 185. 
100 Marlow et al, s. 5. 
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Utifrån denna tanke så skulle man kunna se ett stadigt flöde i skapandet av både 

privata och sociala taggar. Dels finns det användare som redan från början taggar 

med ett socialt perspektiv i fokus och dels användare som enbart taggar för egen 

räkning, det vill säga att de taggar privat. Men enligt Marlow et al. så börjar en del 

av den senare typen av användare med tiden att se och uppskatta de sociala 

aspekterna av taggning och kommer därför att i högre grad att gå över till detta 

medan vissa fortsätter att tagga privat. Dock måste man också ta hänsyn till det 

faktum att nya användare börjar tagga samtidigt som gamla användare slutar 

tagga. Det stadiga flödet mellan privata och sociala taggar skulle därmed bero på 

tillkomsten och förlusten av användare och nya potentiella taggare samt det 

faktum som Marlow et al pekar på att användare ändrar sina taggmönster och 

utvecklas. Detta talar för de resultat som Pluzhenskaia visat på om att ungefär ¼ 

av alla taggar i en folksonomi är privata. Detta kan dock inte sägas stämma 

överrens med SSB:s folksonomi där enbart 8 procent av taggarna kan räknas som 

privata taggar. Dock är detta inte något negativt utan, som nämnts ovan, ett 

väldigt bra resultat. 

En jämförande undersökning av taggar och ämnesord  

Ett av problemen då man jämför taggar i en folksonomi mot ett kontrollerat 

ämnesordssystem är hur pass exakt man bör läsa av en tagg mot ett ämnesord. 

Detta kan ha att göra med ordföljden i satser, lokala och kulturella variationer av 

ord, felstavningar samt olika tecken som kan användas i stället för mellanslag. Det 

fanns därför ett behov av att ställa upp några riktlinjer för hur taggarna skulle 

läsas av mot SAO så att resultaten i högsta möjliga mån förblev valida och att 

taggar inte lästes av och tolkades på ett nytt sätt varje gång. Innan resultaten som 

undersökningen genererat gås igenom kommer dessa riktlinjer därför kortfattat att 

redogöras för.  

Som nämnts ovan består SSB:s folksonomi av drygt 14 procent sammansatta 

ord som utgörs av meningar, satser samt huvudord med underindelningar. Dessa 

ord är ofta sammanfogade, antingen genom att orden helt enkelt satts ihop, men 

också genom användande av olika tecken såsom bindestreck, understreck och 

punkter. I arbetet att gå igenom och läsa av alla taggar mot SAO och 

Auktoritetsdatabasen har hänsyn inte tagits till dessa tecken. I de taggar där något 

av dessa tecken använts i uppenbart syfte att skapa mellanslag har därför alltid 

innan taggen matats in i SAO, tagits bort och ersatts med mellanslag. I de fall där 

flera ord sammanfogats istället för att med hjälp av ovanstående tecken skriva isär 

dem har de i största möjliga mån lästs av som om de innehöll mellanslag.  

Vad gäller stavfel samt lokala och kulturella variationer av ord så har dessa på 

intet sätt ändrats eller ersatts med en mer standardiserad term. Detta eftersom det i 

stort sett är omöjligt att veta huruvida vissa stavfel är avsiktliga eller inte. För att 
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överhuvudtaget kunna avgöra det skulle krävas en enorm insikt om de olika 

användarnas taggmönster och hur olika användare tänker och spekulerar kring ett 

dokument de valt att tagga. Av samma anledning att stavfel inte rättats, har inte 

heller ordningsföljden på taggar bestående av mer än ett ord ändrats. Denna 

avgränsning är både strikt och tydlig, men saknar därför en flexibilitet i 

jämförelsen som inte är helt oproblematisk. Att stavfel och ordföljder inte ändrats 

bidrar till att en stor del av de taggar som möjligtvis skulle kunna vara direkt 

jämförbara med ämnesord i SAO eller i alla fall dyka upp som se-hänvisningar, 

istället har fallit bort och sorterats in under kategorin med taggar som inte visat sig 

vara jämförbara med faktiska ämnesord. 

 

Korrelerar 896 39 % 

Se-hänvisningar 164 7 % 

Korresponderar ej 1260 54 % 

Tabell 8. Antalet taggar som står att finna i SAO antingen precist överensstämmande eller med se-
hänvisningar samt antalet taggar som inte genererar något resultat alls i SAO. 

Som man kan se i tabell 8 ovan korrelerar hela 39 procent av taggarna i SSB:s 

folksonomi med ämnesord i SAO. Ytterligare 7 procent av taggarna genererar 

sökträffar i form av se-hänvisningar till synonyma termer eller termer som enligt 

SAO:s riktlinjer bedömts vara bättre passande som ämnesord. Sammanlagt står 46 

procent av SSB:s taggar att finna i SAO antingen helt korrekt eller som se-

hänvisningar. Detta är i sig ett väldigt bra resultat som vida överträffar den 

hypotes om att relativt få taggar i SSB:s folksonomi kommer att överrensstämma 

med kontrollerade ämnesord. Enligt SAO:s riktlinjer väljs ämnesordstermer 

främst ur Nationalencyklopedin samt Svenska akademiens ordlista.101 Det 

viktigaste är att termerna är aktuella och inte allt för förlegade, men det finns 

fortfarande starka restriktioner vad gäller införande av rena modeord. I en 

folksonomi kan man bortse från dessa riktlinjer och det står en fritt att använda sig 

av i stort sett vilka termer som helst för att skapa taggar så länge dessa inte på 

något sätt kan uppfattas som kränkande för en annan användare.  

Något som är direkt urskiljbart i en jämförelse av taggar mot SAO är att det 

finns en viss skillnad mellan de olika systemens användning av singular och 

pluralformer. Som sett ovan under rubriken ”Substantiv” visade det sig att ungefär 

22 procent av alla substantiven i folksonomin är skrivna i singular, men enbart 15 

procent i pluralformen. Skillnaden är inte överdrivet stor, men då taggarna började 

matas in i SAO och jämföras med de termer och se-hänvisningar som bäst stämde 

överrens så var det ganska uppenbart att pluralformer och substantiv skrivna i 

obestämd form var att föredra. 

                                                 
101 Kungliga bibliotekets hemsida > Bibliotekssamverkan > Bibliografisk kontroll > Katalogisatörens 

verktygslåda > Svenska ämnesord > Riktlinjer > Konstruktion av ord > Val av termer [2011-03-23].  



 47 

Vad gäller taggar som inte stämmer överens med ämnesorden i SAO kan man 

urskilja två kategorier; taggar som består av ord eller satser som på intet sätt är 

jämförbara med ämnesord samt taggar som skulle kunna vara direkt jämförbara 

med ämnesord. Vad gäller den senare kategorin taggar så rör det sig oftast enbart 

om mindre stavfel, formändelser och andra variationer av orden och satserna. En 

sökning i SAO på dessa taggar genererar oftast ett svar som är väldigt snarlikt 

taggen där det enda som skiljer dem åt kan vara så lite som en bokstav. En 

bidragande anledning till att så pass många taggar faktiskt stämmer så väl överens 

antingen helt eller genom se-hänvisningar kan troligtvis bero på att SSB:s 

folksonomi, som nämnts tidigare, fortfarande är relativt ung och därför kan sägas 

befinna sig i sin inkubationstid. Men det beror nog också på det projekt som 

startades vid implementeringen av SSB:s nya webbplats där ett av projekten gick 

ut på att bibliotekarier skulle tagga dokument i databasen. En del av dessa taggar 

är ganska lätta att hitta då de visar på en betydligt högre standard än de övriga 

taggarna, men också då många består av flera sammansatta ämnen som uttrycker 

underindelningar av huvudämnet. Dock finns det ingen möjlighet att vara helt 

säker på vilka taggar som blivit satta av bibliotekarier då tillgång till ett sådant 

material saknas, men givetvis kan man spekulera kring taggutförande och olika 

taggmönster. Exempel på taggar som troligtvis är satta av bibliotekarier utgörs av 

en serie taggar med huvudämnet ”Öknar” som besitter en rad olika 

underindelningar i form av regioner, historiska händelser, religion, personer och 

så vidare. Som till exempel ”Öknar_Asien”, ”Öknar_religion” eller 

”Öknar_biologi”. Ett annat exempel på taggar som troligtvis blivit satta av 

bibliotekarier skulle kunna vara ”Nuer_(folk)” och ”Dinka_(folk)” där 

parentestillägg lagts till i uppenbart syfte att förtydliga vad taggen är menad att 

åsyfta.  

En avgörande skillnad mellan en databas som Auktoritetsdatabasen och en 

folksonomi som SSB:s finns att hitta i användandet av speciellt personnamn. I 

Auktoritetsdatabasen listas som nämnts egennamn och då även på personer, men 

de personer som innehar en auktoritetspost är sådana som på något sätt kan ses 

som upphovsmän till ett dokument. Det vill säga, författare, redaktörer, regissörer, 

kompositörer och andra personer som kan sägas inneha en viktig roll i skapandet 

av ett dokument. SSB:s folksonomi består av så många som 24 procent egennamn 

och en stor mängd av dessa är egennamn på personer som inte finns listade i 

Auktoritetsdatabasen. Dessa egennamn består främst av olika medaktörer i 

skapandet av ett dokument, till exempel skådespelare. Varför användare väljer att 

tagga dokument utifrån namn på skådespelare och inte regissören kan troligtvis 

förklaras av de skillnader i kulturell status som finns. Även om en regissör hyllas 

för det arbete han eller hon utfört i skapandet av en film så är det oftast en eller 

två kända skådespelare i filmen och uppnår idolstatus och därefter frekvent börjar 

synas i tidningar och i olika program på TV Dessa skådespelares namn går tillslut 
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att associera med de olika filmer de medverkat i och då vi ständigt hör och stöter 

på deras namn i media är det troligtvis också lättare att i taggningen av en film, till 

exempel Titanic att plocka fram namnet Leonardo DiCaprio istället för James 

Cameron. 

Sammanfattning av undersökningen av beståndsdelarna i 

Stockholms stadsbiblioteks folksonomi   

Denna del av undersökningen har syftat till att ge en bredare och bättre förståelse 

för hur SSB:s folksonomi är uppbyggd och hur användare använder sig av taggar, 

samt ge en bild av hur taggarna i denna folksonomi skiljer sig från kontrollerade 

ämnesord i SAO:s vokabulär. Utifrån Spiteris modell har alla unika taggar i 

folksonomin granskats och delats in i den ordklass som de som ord hör hemma i. 

Vissa underindelningar har även gjorts i de fall där det varit nödvändigt för att 

visa på karaktär, till exempel inom substantiven som utgör 86 procent av alla 

taggord i folksonomin. Förutom ordklassindelningar har även indelningar efter 

entermstaggar, flertermstaggar och social respektive privat taggkaraktär gjorts. En 

diskussion rörande olika semantiska problem rörande synonymer, homonymer 

och polysemer i folksonomin har också förts. 

SSB:s folksonomi är en relativt nyetablerad folksonomi och är en av de två 

folksonomier som finns knutna till en bibliotekskatalog i Sverige. Folksonomin 

fanns tillgänglig för anställda på SSB som en betaversion från början av 2007 och 

blev tillgänglig för användare ett år senare. Under denna period taggade 

bibliotekarier på SSB dokument i katalogen som en del av ett projekt vilket har 

resulterat i att runt 55 procent av de unika taggar som finns tillgängliga i dagsläget 

är skapade av bibliotekarier. Att bibliotekarier varit delaktiga i taggandet innebär 

att en stor del av taggarna i folksonomin är bättre genomtänkta och utförda än 

taggar som användare skapat. Bibliotekarier har ju större erfarenhet och bättre 

insikt i ämnesordsbehandlingen och i många taggar kan man finna stöd för ett 

antagande om att de blivit skapade av bibliotekarier. Detta kan till exempel gälla 

främst entermstaggar där taggen är ett substantiv i plural- och obestämdform 

vilket enligt SAO:s riktlinjer är att föredra. Andra tecken på taggar som möjligtvis 

kunnat skapas av bibliotekarier kan utgöras av taggar bestående av flera termer, 

men som är sammanfogade på ett sådant sätt att det direkt för tankarna till SAO:s 

riktlinjer för skapandet av ämnesord bestående av flera termer eller synonym- och 

homonymkontroll. Det kan då gälla parentestillägg för olika taggar för att bekräfta 

vad taggen syftar på eller dylikt. Att en så stor del av taggarna blivit skapade av 

bibliotekarier medför direkt att folksonomin håller en bättre standard än vad 

folksonomier i allmänhet gör. Detta påverkar de resultat som undersökningen 
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visar på vilket i sin tur medför att resultaten på intet sätt kan sägas vara giltiga för 

folksonomier över lag.  

Denna del av undersökningen har visat att taggar kan byggas upp på en 

mängd olika sätt. Detta främst för att frånkomma problemet vad gäller skapandet 

av flertermstaggar då mellanslag inte är ett alternativ. Olika tecken måste då 

istället begagnas. Om man ser till majoriteten av SSB:s taggars klasstillhörighet så 

skulle man kunna generalisera och säga att de har en karaktär av att först och 

främst vara entermstaggar bestående av substantiv skrivna i singular, de är 

obestämda, konkreta och har till hög grad ett socialt värde. Denna bild stämmer 

väldigt bra överrens med SAO:s riktlinjer för skapandet av ämnesord. En stor del 

av taggarna utgörs även av egennamn, adjektiv och taggar med privat karaktär. 

Sammanlagt utgör de privata taggarna bara 8 procent av folksonomins taggar, ett 

förvånansvärt litet antal om man jämför med andra undersökningar som diskuterar 

privat respektive social karaktär. Pluzhenskaia kom ju till exempel fram till att 

privata taggar generellt utgör ungefär ¼ av en folksonomi. De resterande 

ordklasserna utgör en så pass liten del av folksonomins taggar (över lag runt 0 – 4 

procent per ordklass) att de inte kan sägas vara särskilt karakteristiska för 

folksonomins taggar. 

Som nämnts ovan utgör de bibliotekarieskapade taggarna det största 

problemet i undersökningen av SSB:s folksonomi. Detta är troligtvis också 

anledningen till varför ett så litet antal taggar kan sägas besitta privata egenskaper 

trots att indelningarna för vad som räknades som privata taggar i denna 

undersökning gjordes ganska breda. Att en så stor del av taggarna är skapade av 

bibliotekarier och inte användare bidrar också till att en väldigt stor del av 

taggarna, hela 46 procent, antingen korrelerar eller finns inlagda som se-

hänvisningar i SAO. De taggar som inte korrelerar kan delas upp i tre kategorier. 

1) Taggar med mindre stavfel eller bestående av kulturella eller lokala 

ordvariationer, 2) taggar som består av egennamn och personnamn som inte 

räknas som upphovsmän och, 3) taggar som på intet sätt korrelerar, det kan röra 

sig om taggar bestående av ord, tecken och sifferkombinationer. Så över lag kan 

man säga att SSB:s folksonomi inte på något sätt kan ses som en stereotyp bild av 

en folksonomi. Taggarna är över lag väldigt bra och trots att de inte korrelerar 

med ämnesord i SAO så är de av ett sådant slag att de ändå är förståeliga och 

läsbara. Detta lämnar väldigt lite till övers för förbättring av folksonomin, något 

som inte direkt kan sägas om de flesta folksonomier som finns tillgängliga. 
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Språkfilosofisk undersökning  

Efter analysens första del har vi nu en större förståelse för hur SSB:s folksonomi 

och dess taggar är uppbyggda och vad för slags struktur de har. I analysens andra 

del kommer jag att arbeta utifrån de resultat jag fått i den första delen och försöka 

arbeta utifrån ett språkfilosofiskt förhållningssätt för att försöka få en djupare 

förståelse varför vissa taggar ser ut som de gör och hur man kan se på en 

folksonomi mer än som en ordningsstruktur. Denna del av analysen kommer att 

vara uppdelad i tre stycken som kommer att bearbeta huvuddelar av Filosofiska 

undersökningar och som utgör tanken om språkspel och privatspråksargumentet. 

Detta för att göra det lättare att följa en struktur i analysen samt hålla isär olika 

tankegångar. Jag kommer här att arbeta för att försöka besvara frågor som: 

Skulle man kunna se en folksonomi som ett språkspel? 

Vad är det som gör taggar i en folksonomi meningsbärande?  

Och utifrån Wittgensteins resonemang om privatsspråksargumentet, är det möjligt 

att argumentera för en tanke om taggars karaktär som privata förnimmelser?  

För att besvara dessa frågor kommer jag att ställa tankar om folksonomier och 

taggar samt de konkreta resultat som analysens första del visat på mot olika 

exempel och argument som Wittgenstein redogör för i Filosofiska 

undersökningar.  

Språkspelet  

Som nämnts ovan bygger de resonemang och argument som kommer till uttryck i 

Filosofiska undersökningar i stor grad på en tanke om språkspelet. För 

Wittgenstein utgör språkspelet ett nytt sätt att ta till sig och tänka kring språk för 

att lättare kunna finna likheter, olikheter samt olika relationer i språket. Tanken 

om språkspelet introduceras redan i den första paragrafen av Filosofiska 

undersökningar och återkommer därefter genom hela boken. I § 1 visar 

Wittgenstein på Augustinus tanke om hur man skapar sig mening och förståelse i 
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ett språk.102 Denna tanke bygger på att man skapar språkliga relationer till olika 

objekt då dessa nämns vid namn och pekas ut. Wittgensteins tanke om språkspel 

bygger delvis på denna observation där språkets grund bygger på att varje ord 

benämner ett föremål. För Wittgenstein är denna tanke god, men kan i stort sett 

enbart appliceras på ”substantiv som ”bord”, ”stol”, ”bröd” och på personnamn” 

samt ”[…] namnen på vissa aktiviteter och egenskaper”.103 Inlärningen och 

förståelsen av ett språk kräver oftast mer än en grundläggande förståelse för enkla 

ord, det kräver insikt och förståelse för språkets uppbyggnad och alla dess regler 

som styr användningen av det. Utifrån tanken om språkspelet utvecklar därför 

Wittgenstein Augustinus tanke om språket genom att visa på att förståelsen och 

meningen av ett språk inte bara bygger på att höra ett objekts namn uttalas och 

utpekas, utan att det snarare krävs en interaktion mellan objekt och subjekt för att 

man till fullo ska komma till att förstå objektet, dess relation till omvärlden samt 

dess användning. Denna interaktion illustreras i Filosofiska undersökningar 

genom att Wittgenstein visar på och kontinuerligt genom boken utvecklar 

interaktionen mellan en byggnadsarbetare och hans hantlangare. 

Exemplet med byggnadsarbetaren A och hantlangaren B 

I § 2 i Filosofiska undersökningar ställer Wittgenstein upp exemplet första gången 

där meningen är att visa på ett språk som stämmer överrens med den beskrivning 

av ett språk som Augustinus ger. Här ska språket ”tjäna förståelsen mellan en 

byggnadsarbetare A och hans hantlangare B”.104 Av bekvämlighetsskäl fortsätter 

A och B att symbolisera byggnadsarbetaren och hantlangaren i denna diskussion. 

Meningen är att A ska uppföra en byggnad av sten. Dessa stenar finns lagrade i ett 

förråd och varierar i sin utformning mellan kuber, pelare, plattor och balkar. Det 

är B:s jobb att i den ordning som A ber om dem, räcka fram stenarna. För att 

utföra sitt arbete och därmed uppföra byggnaden begagnar de sig av ett språk som 

består av fyra ord; ”kub”, ”platta”, ”balk” och ”pelare”. Då A ropar ut något av 

dessa ord kommer B att framföra den sten som B lärt sig att känna igen genom att 

associera ljudet med bilderna av de olika stenarna.105 Inlärningen av språket har 

här alltså bestått i att de olika stenarna pekats ut och benämnts med ett namn. 

Detta benämner Wittgenstein som ett exempel på ett primitivt språk. Wittgenstein 

väljer att kalla denna typ av språkinlärning ”ostensiv utlärning av orden”, ett 

skapande av ”en associativ förbindelse mellan ordet och saken”.106  

Exemplet med byggnadsarbetaren och hantlangaren skulle kunna fungera som 

en ram för en tanke om hur relationer och interaktioner utväxlas i en folksonomi. 

                                                 
102 Wittgenstein, § 1, s. 11.  
103 Wittgenstein, § 1, s. 11. 
104 Wittgenstein, § 2, s. 12.  
105 Wittgenstein, s. 12. 
106 Wittgenstein, § 6, s. 13. 
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Istället för en byggnadsarbetare har vi en struktur, en folksonomi; A och istället 

för hantlangaren har vi en användare; B. För att kunna utveckla och bygga vidare 

på sin struktur, i det här fallet är strukturen den samma som A, förmedlar A ett 

ständigt behov av ord och satser. Det är B i sin roll som hantlangare som ansvarar 

för att svara på det behov som A uttrycker. För att kunna svara på detta behov 

krävs det av B att denne har tillgång till ett förråd med byggstenar. Detta förråd 

kan utgöras av B:s minne och i detta förråd lagras information i form av ord och 

satser som B hämtat och lärt sig från väsentliga dokument eller sin omgivning. 

Byggstenar byts här ut mot taggar. Vad som skiljer sig i denna version av 

exemplet är att vi inte längre har att göra med en statisk relation med enbart fyra 

ord eller byggstenar utan en dynamisk struktur bestående av en mängd ord och 

satser. Dessa ord och satser skiljer sig dock inte särskilt från de fyra ord som 

byggarbetaren och hantlangaren hade att tillgå. Vi rör oss fortfarande med enkla 

satser, oftast bestående av entermstaggar som sett i tabell 2. Och om vi ett kort 

ögonblick återgår till Augustinus tanke om att varje objekt betecknas med ett ord 

som skapar betydelse kan vi finna fler likheter. Denna tanke som Wittgenstein 

menade var applicerbar på enkla ord i form av substantiv, egennamn samt vissa 

handlingar och aktiviteter. Vi kan dra oss till minnes att hela 86 procent av 

undersökningens taggar består av substantiv, 11 procent av adjektiv, 4 procent 

verb, 2 procent adverb samt mindre än 1 procent interjektioner. Det vill säga 

ordklasser som uttrycker ting, egennamn, händelser, aktiviteter, utrop samt är 

beskrivande. De typer av ord och satser som vi finner inom dessa ordklasser 

skulle alla kunna vara delar av ett enkelt språk ur vilket B hämtar den information 

som A nödvändigtvis behöver för att fortsätta sitt arbete. Desto fler ”ordstenar” 

som B räcker A, desto mer utvecklad blir den struktur som utgör folksonomin. I 

ursprungsexemplet skulle vi kunna plocka bort vissa element ur interaktionen och 

fortfarande nå ett resultat. Till exempel skulle byggarbetaren klara sig utan 

hantlangaren och fortfarande kunna uppföra den byggnad han arbetar på då B i 

detta exempel endast är en slags ostensiv respondent, men arbetet skulle ta 

betydligt längre tid och sakna den interaktion som möjliggör ett språkspel, om än 

ett väldigt basalt sådant. Tittar vi återigen på folksonomin och användarna finner 

vi att det är omöjligt att plocka bort något element utan att hindra den process och 

interaktion som utförs. A är i det här fallet beroende av B och utan B skulle A inte 

längre vara A utan bara en idé eller ett skelett av en påbörjad byggnadsstruktur.  

Utifrån appliceringen av detta exempel kan vi därför se en folksonomi som ett 

enkelt primitivt språkspel som nödvändigtvis kräver en interaktion mellan 

folksonomin och dess användare för att fungera och fortsätta utvecklas. Dock 

syftar exemplet enbart till att ge en bild över hur ett väldigt basalt och primitivt 

språkspel kan se ut. Visst kan tanken om en folksonomi som ett språkspel fogas in 

och bearbetas utifrån exemplet, men för att på ett bra och jämförbart sätt kunna 

ställa folksonomin mot exemplet krävs det en del uppoffringar. Till exempel 
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skulle det vara att göra folksonomin orätt genom att säga att den enbart består av 

enkla ord och satser i form av substantiv, egennamn, verb, adjektiv, adverb och så 

vidare. Även om mer än fyra femtedelar av folksonomin kan sägas bestå av taggar 

med enkla egenskaper så har vi sett i analysens första del att mindre än en 

femtedel taggar inte går att foga in i det ovan beskrivna exemplet. För att vidare 

kunna bearbeta tanken om en folksonomi som ett språkspel krävs det alltså att vi, 

precis som Wittgenstein gjorde, utvecklar Augustinus tanke och mer ingående 

diskuterar olika tankegångar som rör språkspelet och användningen av språket. 

Problemet med ostensiv definition 

Exemplet med byggarbetaren A och hantlangaren B ovan går en del i baklås i 

tanken om enkla språk som tar sitt uttryck i enkla ord och satser av den typ 

Augustinus pekade på. Som vi sett i undersökningens första del rör vi oss inte 

bara med taggar av typen entermstaggar eller med objekt som vi enbart kan peka 

på och uttala för att förstå, ostensivt definierbara taggar. Tag i åtanke alla de 

taggar som består av flera termer och består av satser som vill uttrycka något, 

kanske en önskan eller en känsla som till exempel ”att_läsa (37)”, ”hästlängtan 

(1)”, ”sorg (27)” eller ”kärlek (61)”. Eller taggar som faller under ordklasser av en 

annan typ än de som nämnts i föregående stycke och som uttrycker till exempel 

prepositioner, bisatser eller bindeord som ”om (1)”, ”och (7)” eller ”från (2)”. 

Dessa taggord är inte av det slag som Augustinus påtalade. Hur kan vi peka på en 

önskan, en känsla eller ett förhållande och uttala dessa på ett sätt som förstås? Vi 

kan försöka peka på det uttryck dessa tar, till exempel kan vi peka på ett 

kärleksfullt par och säga ‟detta kallas kärlek‟. Men hur kommer då den vi pekar ut 

det för att tolka vad vi har sagt? Kanske tänker han sig att det som kallas kärlek 

består i hela den bild vi pekat ut. Det vill säga två personer och deras 

förehavanden. Ibland är en ostensiv definition inte nog för att uttrycka och 

förklara något, utan kan snarare bidra till ytterligare missförstånd vad gäller 

tolkning. Det krävs därför något mer än en ostensiv definition för att vi ska kunna 

få en bra insikt och förståelse om vad det är ett ord syftar till att beskriva. 

Som vi sett förkastar Wittgenstein delvis den tanke om språk som Augustinus 

visar på och menar att det finns en mängd ord och uttryck som vi inte enbart kan 

peka på och uttala för att skapa förståelse. I § 28 börjar Wittgenstein diskutera 

tanken om hur man kan ”ostensivt definiera ett personnamn, ett färgord, ett namn 

på ett material, ett talord, namnet på ett vädersträck, etc.”107 Till dessa skulle vi 

även kunna tänka oss de exempel som togs upp i föregående stycke och då kanske 

främst exemplet med taggen som uttrycker känslan kärlek. Att göra som vi gjorde 

tidigare och enbart peka och säga att det kallas kärlek ”kan tolkas på skilda sätt i 
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varje fall.”108 Till förklaringen av dessa typer av ord krävs alltså något mer än en 

enkel ostensiv definition. Wittgenstein menar att detta problem löses genom 

tillägget av ett eller flera ord som bidrar till att peka på den ”plats i språket, i 

grammatiken, vi placerar ordet.”109 I fallet med känslan kärlek måste vi alltså först 

förklara ordet känsla och genom att göra detta kan vi förebygga vidare 

missförstånd och feltolkningar av ordet kärlek. Den ostensiva definitionen 

förklarar därmed enligt Wittgenstein 

[o]rdets användning – dess betydelse – när det redan står klart vilken roll ordet 
överhuvudtaget skall spela i språket. När jag alltså vet att någon vill förklara ett färgord för 
mig, så kommer den ostensiva förklaringen ”Det kallas ‟sepia‟ ” att hjälpa mig till en 
förståelse av ordet.110  

Att skapa förståelse eller förklara en tagg kan ses på ett liknande sätt. Att skapa 

förståelse bygger på att vi antingen själva kan läsa ut något ur ordet, det vill säga 

att vi redan har en bra eller grundläggande förståelse för språket eller att vi har 

någon eller något som kan bistå oss med en förklaring som syftar till att skapa 

förståelse. Då vi sitter och tittar på taggar i en folksonomi har vi troligtvis inte 

tillgång till konkreta föremål att skapa definitioner utifrån. Det vi har tillgång till i 

vårt fall är taggen, den bibliografiska posten till vilken taggen hör samt om vi 

befinner oss på till exempel biblioteket, även en möjlighet att få tillgång till det 

faktiska dokumentet. Om vi inte förstår betydelsen av begreppet kärlek, vad måste 

vi då försöka peka på för att skapa en ostensiv definition av taggen kärlek? Vi har 

som nämnts ovan tillgång till två olika källor varav den ena utgörs av den 

bibliografiska posten till vilken taggen hör och den andra av det faktiska 

dokumentet. Som ett första angreppssätt kan vi öppna och läsa den bibliografiska 

posten och eventuellt kanske denna säger oss något om varför ordet kärlek 

använts för att tagga dokumentet. Kanske finns det ämnesord eller recensioner 

tillgängliga som kan bidra till att skapa en ostensiv definition av taggen. Ett av de 

dokument som är taggade med taggen ”kärlek” är Gunnar Ardelius debutroman 

Jag behöver dig mer än jag älskar dig och jag älskar dig så himla mycket. Till 

den bibliografiska posten av detta dokument finns även ämnesord och en 

recension. Ämnesorden utgör i detta fall ingen hjälp för att skapa förståelse för 

taggen. Dock har vi istället en välskriven recension vari flera synonymer till 

kärlek uppkommer i direkt relation till ordet kärlek. Här skulle man som 

användare möjligtvis kunna finna hjälp att skapa en förståelse. Skulle den 

bibliografiska posten inte ha innehållt något som skulle kunna visa på en 

definition så finns alltid möjligheten att ta del av det fysiska dokumentet. Genom 
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att läsa, se eller lyssna så blir kopplingen till taggen synbar även för användaren. 

På detta sätt placeras taggen in i ett större sammanhang, språket. 

Vad gäller den andra typen av taggar som togs upp ovan; prepositioner, 

bindeord och bisatser så kan dessa inte riktigt behandlas på samma sätt. Ur dessa 

kan vi oftast inte utläsa någon betydelse, mer än att det rör sig om just 

prepositioner, bindeord och bisatser, så länge vi inte kan placera in dem i sitt 

sammanhang, sin koppling. Som nämnts i första delen av analysen så består denna 

typ av taggar troligtvis oftast av misslyckade taggningar där delar av taggen fallit 

bort i skapandet av flera taggar samtidigt. Genom att undersöka den bibliografiska 

postens taggar kan vi troligtvis komma över de andra delarna av den misslyckade 

taggen som till exempel i fallet med taggen ”att”. Av de dokument som är taggade 

med ”att” återfinns ett dokument som har tre taggar knutna till det; ”att”, ”bli” och 

”frisk”. Ett väldigt bra exempel på en misslyckad tagg där större delen av taggarna 

ställda var för sig inte säger oss särskilt mycket om dokumentet eller ordens 

betydelse eller sammanhang. Tillsammans skapar de dock en fungerande mening 

där förståelse kan utläsas och genom de ämnesord som är knutna till dokumentet; 

behandlingsmetoder, psykiatri, psykoterapi och terapimetoder kan vi även hitta 

relationer till taggen. Dock innebär inte detta att alla taggar som består av 

prepositioner, bindeord eller bisatser är ett resultat av misslyckade taggar som 

egentligen bör räknas till flertermstaggarna. I vissa fall finns inte en lika klar 

koppling till andra taggar som i exemplet ovan. Och om vi inte kan finna en 

koppling till andra taggar och därigenom skapa en flertermstagg av flera 

entermstaggar så kan vi oftast inte heller läsa in en betydelse ur taggen. Vi kan 

läsa taggen ”och (7)” och antingen vet vi hur termen används i språket eller så har 

vi inte den grundläggande förståelsen för att kunna se termens 

användningsområde. Tänk att vi har en grundläggande förståelse för språket (då 

någon utan grundläggande förståelse för språket troligtvis inte skulle använda sig 

av folksonomin). Vi vet hur ordet ”och” används och att det fungerar som ett 

sammanbindande ord, men för att förstå vad taggen syftar på i sitt sammanhang är 

desto svårare. Att som med taggen kärlek leta efter synonymer eller andra termer 

som kan bidra till en ostensiv förklaring fungerar inte i samma utsträckning på 

den här typen av ord. Vi kan gå tillväga på samma sätt som när vi sökte efter 

mening i taggen kärlek. Genom att söka igenom den bibliografiska posten kan vi 

bli medvetna om relationer som kan knytas till ord av denna typ. Det kan vara 

ämnesord som uttrycker en geografisk plats (”från (2)”), en relation mellan två 

personer (”och (7)”) eller ett rent ämnesord (”om (1)”). Men någon ren ostensiv 

definition för ord av denna typ kan vi inte skapa genom att ta till förståelsen av 

andra ord. För att skapa förståelse för taggar av detta slag krävs mer av 

användaren än vad fallet var med taggar som uttrycker känslor och önskningar 

och så vidare. Här krävs det att användaren redan från början har en 

grundläggande förståelse för ordets användning och hur dessa i relation till andra 
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ord skapar satser. Utöver detta krävs det även att användaren själv kan tolka 

informationen som finns tillgänglig i till exempel den bibliografiska posten eller i 

det faktiska dokumentet för att sedan knyta delar av denna information till 

prepositionerna, bindeorden eller bisatserna. 

Utöver flertermstaggar, taggar som uttrycker känslor, önskningar och andra 

abstrakta koncept, prepositioner, bindeord och bisatser så finns det ytterligare en 

typ av taggar som inte kan uttryckas genom ostensiv definition eller genom enkla 

ord och satser. Som sett i analysens första del består SSB:s folksonomi av 175 

eller 8 procent privata taggar som uttrycker något som vi inte alltid förstår. Till 

dessa räknades som bekant prepositioner, bindeord och bisatser, men utöver dessa 

har vi även att göra med en mängd andra taggar som förutom att de förlorat den 

associativa relationen mellan orden/taggarna och objektet/dokumentet även 

förlorat kopplingen till den sociala aspekten av folksonomierna. Dessa taggar 

kommer mer utförligt att diskuteras i diskussionen om privatspråksargumentet 

nedan (s. 65).  

I detta stycke har vi sett att i fallet med ungefär en femtedel av taggarna i 

SSB:s folksonomi så går det inte att använda sig av enbart en ostensiv definition 

för att skapa betydelse. Vi måste alltså ta till olika hjälpmedel i form av 

bibliografiska poster, ämnesord och i sista fall, det faktiska dokumentet, för att 

hitta ord mot vilka vi kan ställa eller relatera taggen för att skapa oss en betydelse. 

Det krävs alltså att användaren går vissa omvägar genom att titta på bibliografiska 

poster, ämnesord, recensioner eller tar del av de faktiska dokumenten för att skapa 

sig en betydelse. I många fall som till exempel i fallet med taggar i form av 

prepositioner, bindeord eller bisatser krävs det även att användaren besitter 

kunskap om och förmåga att använda sig av orden och placera in dem i en 

kontext. Till skillnad från den typ av språk som Wittgenstein och Augustinus 

tänker på i sina undersökningar och som nödvändigtvis behandlar en direkt 

relation mellan ord och objekt både i tal och i text så är relationerna i en 

folksonomi lite mer komplicerade. I de två nedanstående styckena kommer därför 

först betydelse och användning av ord att diskuteras i förhållande till tanken om 

att följa reglerna och språkspelens olika kontexter, men även hur associationer 

skapas mellan objekt, språk och taggar. 

Betydelse och användning 

Ian Hacking nämner i sin case study Why does language matter to philosophy? att 

Wittgensteins motto var ”Do not ask for the meaning, ask for the use”.111 Detta 

motto är viktigt att ta i beaktande då det innehåller en grundtanke som om och om 

igen återkommer i Filosofiska undersökningar. En tanke om att förståelsen av ett 
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språk inte bara går att inhämta i relationerna mellan ord och objekt, utan även 

kräver användning. I § 2 diskuterar Wittgenstein det filosofiska begreppet 

betydelse och hur detta hör hemma i en ”primitiv föreställning om det sätt varpå 

språket fungerar.”112 När man ställer sig en fråga om betydelse handlar vi också 

utifrån ramarna om en föreställning av ett språk som är mer primitivt än vad vårt 

är. Som sett ovan skulle vi kunna tänka oss en folksonomi som ett slags primitivt 

språk där tankar och känslor uttrycks i enstaka ord och korta satser. Här närmar vi 

oss snarare en syn på språket och språkinlärningen som kom till uttryck hos 

Augustinus i hans Bekännelser. Ett grundläggande språk där föremål, i det här 

fallet dokument betecknas och får sin betydelse utifrån ord och satser. Som 

framgick av appliceringen av exemplet om byggnadsarbetaren A och 

hantverkaren B så är en av de delar som brister det faktum att en folksonomi 

består av en mängd ord och satser som inte kan sägas bestå av enkla, utpekbara 

och uttryckta ord. I en folksonomi räcker det inte att vi pekar på ett dokument och 

uttalar de taggar som tilldelats dokumentet för att skapa betydelse. Vi kan se på 

taggar bestående av ord och satser och förstå deras betydelse, men på vilket sätt är 

de kopplade till det föremål de ämnar beskriva? En folksonomis associationer och 

relationer kan sägas bestå utav tre led; ord, objekt och en eller flera föreställningar 

om objektet, där ett naturligt språk kan sägas bestå av ord och objekt. Givetvis kan 

ett naturligt språk bestå av mer än enbart dessa två funktioner. Även här kan vi 

finna föreställningar om objekt, tankar och dylikt, men här åsyftas det koncept av 

ett enkelt språk som Wittgenstein menade på och som diskuterats i exemplet med 

byggnadsarbetaren och hantlangaren angående primitiva språk.  

Är det inte så att de ord och satser som utgör taggar är tagna ur sin naturliga 

kontext och flyttade till en ny där de ämnar skapa en ny betydelse eller där deras 

plats i sin nya kontext helt och hållet bestäms utifrån det dokument de ska 

beskriva? I en folksonomi betecknar inte längre ordet hund en fysisk hund, för den 

fysiska kopplingen mellan ord och föremål har här fallit bort och ersatts med en 

mer långdragen koppling mellan ord och ett dokuments fysiska beskrivning eller 

innehållsliga attribut. I många fall måste vi ha en förståelse för dokumentets 

innehåll för att förstå. Andra gånger tycks taggarnas betydelse någonstans ha gått 

förlorad och det känns som om vi ställts inför ett främmande språk som vi på 

något sätt måste försöka tyda. Men en folksonomi är mer än bara ett primitivt 

språk där vi ständigt måste ställa oss själva frågan om en taggs betydelse för att 

skapa mening och för att förstå olika relationer. En folksonomi är en struktur i 

ständig förändring och påbyggnad. Precis som Wittgenstein ansåg att Augustinus 

tanke om språket var alltför grundläggande och i stort inte kunde förklara alla de 

komplikationer som uppstår i interaktionen mellan människor så kan den inte 

heller förklara den komplexa strukturen som utgör en folksonomi. I en folksonomi 
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finner vi en ständig social interaktion i språket mellan användare och dokument. 

För att ställa frågan både om betydelse och användning måste vi därför se en 

folksonomi som något mer än bara en primitiv språkstruktur och se den mer som 

ett språkspel som styrs av en mängd, både yttre och inre faktorer. 

Wittgenstein ansåg ju som bekant att det är användningen av språket som bör 

ligga i fokus för analys och undersökning snarare är betydelsen av ord och satser i 

ett språk. Dock hör ju betydelsen av ord och satser onekligen till tanken om 

användning. Något som Wittgenstein också betonar och diskuterar då han 

behandlar tanken om språkanvändningen och hur betydelsen av ord och satser 

bestäms utifrån användningen. Betydelsen av ord och satser förändras och 

modifieras utifrån den kontext de används i. Tänk till exempel på två grupper av 

människor, två generationer. Grupp A som består av några ungdomar och grupp B 

som består av grupp A:s far- och morföräldrar. Då grupp A talar tillsammans 

spelar de ett språkspel, de använder sig av ljud, handlingar och rörelser för att 

uttrycka sig. De utgör tillsammans en typ av kontext och inom denna kontext så 

fungerar oftast språkspelet utan problem. De använder sig av och formar språket 

på ett sätt som stämmer överrens med en mängd olika faktorer; tid, miljö, kultur 

och så vidare. Kanske innefattas deras språkspel av användandet av slangord eller 

andra tidsenliga termer och modeord. Det samma kan sägas gälla för grupp B. 

Språkspelen som äger rum i grupperna skiljer sig på en mängd olika plan. De 

faktorer som beskrivits ovan har för de två generationerna format kontexten inom 

vilken språkspelet äger rum. Modeord har kommit och gått, olika slangtermer har 

dött ut och ersatts av nya. 

Om grupp A och B sedan sammanstrålar så är det mest troligt att grupp A 

modifierar sitt språk så att ett språkspel med grupp B ska bli möjligt och fungera i 

bästa möjliga mån. Detta helt enligt de regler som styr språkspelet. Tänk då en 

situation där A och B sammanstrålar och inga modifikationer görs i språket de två 

grupperna emellan. Ett språkspel där reglerna inte tas i beaktande. Wittgenstein 

menar på inga sätt att reglerna alltid måste följas. Ett språkspel och de ord som 

används inom det ”är inte överallt begränsad av regler. [...] Regeln står där som en 

vägvisare, [...] ibland lämnar den rum för tvivel och ibland inte.”113 Vi behöver 

alltså inte följa reglerna, men i till exempel fallet med sammanstrålningen mellan 

grupp A och B så innebär detta att språkspelet inte kommer att kunna fungera 

korrekt. Här kommer två kontexter att slås mot varandra och missförstånd 

kommer att uppstå. Språkspelet kommer då och då att behöva avbrytas för att 

lämna plats för definitioner av betydelsen av ord och satser som tycks främmande 

för någon av grupperna. I ett möte mellan två grupper på detta sätt så är det 

genom att lyssna, se och stämma av hur språkspelet förflyter som man kan bilda 

sig en uppfattning om vilka regler som styr spelet och då även vilken kontext man 
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har att göra med. Genom att känna av dessa faktorer kan man även skapa sig en 

uppfattning om vilken definition och betydelse som läses in i ord och satser. 

Taggar i en folksonomi kan ses fungera i stort sett på samma sätt som det 

ovan beskrivna exemplet. I en folksonomi har vi dock inte att göra med enbart två 

grupper av människor utan en rad individuella användare; A, B, C, D… och så 

vidare, som bestämts utifrån en rad olika faktorer. Problemet med en folksonomi, 

speciellt i en folksonomi som SSB:s som är relativt ny och inte har så många 

användare än, är att en användare som är i färd med att tagga sällan väljer att 

använda sig av redan existerande termer. För att använda ett exempel från Shirky 

så kanske användare A av olika anledningar föredrar att använda sig av termen 

”film” istället för termen ”movie” som redan finns inlagd som tagg i folksonomin. 

Enligt Shirky handlar valet av termer av detta slag om ett ställningstagande till 

vad de olika termerna betecknar för olika användare.114 Men det handlar troligtvis 

inte enbart om ett ställningstagande till vad olika termer betecknar utan om även 

en snabb tagglösning för användare A. Det är alltid lättare att själv skapa en tagg 

och hoppas att den redan finns inlagd i folksonomin än att leta efter en tagg som 

kan sägas uttrycka vad man själv vill uttrycka och sedan tagga dokumentet. Något 

som skulle kunna avhjälpas genom införandet av taggmoln eller att systemet ger 

rekommendationer på taggar som kan användas i samband med dokumentet.  

I en folksonomi kan man därför inte säga att användarna aktivt följer reglerna. 

Användarna saknar interaktionen med andra användare och språkspelet är därför 

begränsat till något som äger rum mellan en individuell användare och 

folksonomin. Interaktionen mellan användare kan dock utvidgas genom att varje 

individuell användare blir mer aktivt social inom folksonomin och det forum i 

vilken folksonomin är en del av. Taggning är ju som nämnts ovan en social 

handling och en folksonomi är oftast en del av ett större nätverk eller socialt 

forum. Aagaard framhäver dock i sin rapport att biblioteket.se inte är ett socialt 

forum.115 Dock fungerar biblioteket.se som ett mindre socialt forum där användare 

utöver att recensera och tagga även kan diskutera olika frågor och skicka 

meddelanden till varandra. Genom att utveckla den sociala kontakten med andra 

användare kan språkspelet utvecklas mellan olika användare. I längden kommer 

detta troligtvis att innebära att mindre sociala gemenskaper mellan användare 

kommer att uppstå. Dessa grupper kommer att finna en sammanhållning i dels de 

olika faktorerna som beskrivits ovan och dels genom gemensamma intressen och 

mål. Istället för att tagga och verka individuellt inom folksonomin kommer 

användare kunna stödja sig på andra användare. Taggar som tidigare enbart 

använts av en användare och därför aldrig fått någon högre användarfrekvens 

kommer kanske att användas av flera olika användare inom den sociala 
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gemenskapen. Detta kommer att leda till att taggar som tidigare varit i minoritet 

kommer att komma upp sig i folksonomin och därmed få en säkrare och bättre 

ställning. Men detta kräver som sagt att den sociala biten runt folksonomin 

utvecklas avsevärt. Just nu är det mer troligt att varje individuell användare skapar 

nya taggar utifrån den egna kontexten och inte tänker på en större social kontext 

och därmed inte tar hänsyn eller tänker på språkspelets regler. Är det då så 

konstigt att vi inte alltid förstår vad taggar i en folksonomi syftar på eller betyder? 

Så om vi utgår ifrån Wittgensteins tanke om språkspelet och att ord och 

satsers betydelse skapas utifrån deras roll i språkspelets kontext så kan man säga 

att taggars mening och betydelse utgår dels ifrån deras användares kontext, men 

även ur deras användning inom deras nya kontext; folksonomin. Det är alltså 

användaren som gör taggen meningsbärande, men det är folksonomin som utgör 

taggens nya spelplan. Vad andra användare sedan väljer att läsa in för betydelse i 

en tagg är dock svårt att säga något om, men en kortare diskussion kring detta 

kommer att föras i nästa stycke som mer utförligt behandlar ord och taggars 

association, relation och kontext i förhållande till faktiska föremål och användare. 

Association, relation och kontext  

I § 15 diskuterar Wittgenstein betydelsen av ordet beteckna. Wittgenstein menar 

att vi inte kan säga att varje ord i språket betecknar något om vi inte samtidigt 

förklara vilken distinktion vi har i åtanke. Med detta menar Wittgenstein troligtvis 

tanken om att vi i uttalandet av ord samtidigt läser in en föreställning av ordet, 

vilken kanske inte korrelerar med den föreställning som den vi pratar med har. 

Wittgenstein skiljer på två typer av betecknande, det ovanstående som måste 

definieras och de fall där ”Ordet ”beteckna” […] används […] rakt på sak”.116 Att 

beteckna något rakt på sak är liktydigt med att tecknet eller ordet står skrivet på 

det ting det betecknar eller i de fall där vi kan peka på något konkret och benämna 

det. ”Att benämna något, det är ungefär som att hänga en namnbricka på ett 

föremål”.117 Skulle vi inte kunna säga att så också är fallet med taggar i en 

folksonomi? Taggar benämns ju ofta som ett slags namnbrickor åt objekt och 

dokument. Att tagga skulle därmed vara att ständigt benämna föremål och 

dokument. Men innebär det för den sakens skull att vi förstår vad det är som 

benämns och vad som betecknas? I Wittgensteins exempel rör vi oss fortfarande 

med byggnadsarbetaren A och hantverkaren B. Här har språkspelet dem emellan 

utvecklats till att innehålla tillgången till verktyg. Istället för att ropa ut namnen på 

de verktyg han behöver så har A försett varje verktyg med olika tecken, till 

exempel en cirkel på hammaren och en triangel på sågen. Då A visar B en bild på 
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en triangel så kommer B att hämta det verktyg som överrensstämmer med det 

tecken som A visat, det vill säga sågen.  

I det här exemplet är vi begränsade av att varje tecken bara kan tilldelas ett 

föremål. Trots allt har vi fortfarande att göra med ett primitivt språk. Detta kan 

dock inte sägas om språket i stort och inte heller om det språk som uppstår i en 

folksonomi. Oftast finner vi att det är mer komplicerat än så. Samma tecken kan 

beteckna flera föremål och omvänt, flera tecken kan beteckna ett föremål. Detta är 

fallet med till exempel synonymer, homonymer och polysemer. En tagg som i det 

här fallet är vårt tecken kan tilldelas flera dokument. Hur vet vi då vad som 

betecknas? Betecknar taggen alla dokument? Fristående från kontexten gör den 

inte det. Med kontext menas i det här fallet folksonomin, som utgör ordets nya 

sammanhang. Dock härrör ju alla ord och taggar i en folksonomi från en helt 

annan kontext. Om vi åter tänker oss ordet hund så kan vi urskilja tre bilder av 

vad som åsyftas med detta ord. Dels har vi den föreställning och bild av en hund 

som uppstår inom oss då vi hör eller läser ordet. Troligtvis tänker vi inte att en 

hund är ett pälsdjur med fyra ben utan snarare på ett typexempel som i våra ögon 

representerar ordet hund. Kanske ser vi framför oss en tax eller någon annan 

hundras. Denna bild är en hund. Dock har vi ju också en lexikal definition av ordet 

hund. Här finner vi att en hund är en ”underart i familjen hunddjur, ibland sedd 

som en egen art […]. Enligt moderna molekylärbiologiska rön härstammar 

tamhunden endast från vargen.”118 Här har vi två föreställningar av samma sak; en 

definierande bild och en prototypbild. Den definierande bilden hör hemma i en 

ontologisk kontext och den prototypa bilden i en naturlig kontext. För att vi över 

huvudtaget ska kunna skapa oss en prototyp bild av en hund krävs det att vi har en 

grundläggande kännedom om objektet eller subjektets definition och därmed dess 

ontologiska kontext. Dock har vi här att göra med ytterligare en föreställning av 

ordet. Den föreställning som uppstår då ordet förflyttas från både sin ontologiska 

och naturliga kontext till att bli en tagg i en folksonomi. Ordets syfte är här att 

agera som en någon slags beskrivning av det dokument det är knutet till. Men vi 

betecknar ju inte längre det faktiska föremålet utan kanske en text vari en hund 

eventuellt finns representerad. 

  Fristående från kontexten kan vi alltså säga att ordet/taggen betecknar den 

definition som står att finna i en ordbok eller den prototypa bild vi själv skapar 

som stöd för ordet. I det nya språkspelet får ordet en ny innebörd. Så betecknar då 

taggen alla dokument? Ja, taggen betecknar alla dokument, men på vilket sätt 

förblir oklart. För varje användare som använt sig av taggen hund så har denna 

betecknat dokumentet, men varje användare har troligtvis också haft en egen 

definition av taggen. Varje användare har troligtvis en liknande ontologisk bild av 

en hund, den prototypa bilden varierar dock från användare till användare och då 
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ordet används som tagg kommer båda dessa bilder att läsas in i taggen. Dock blir 

det svårare i de fall då vi har att göra med taggar som på intet sätt knyter an till 

naturliga och prototypa definitioner. I några få fall kanske taggen hund inte är 

menad att syfta på ett domesticerat fyrbent pälsdjur utan på något annat, till 

exempel som beskrivning på en bok som behandlar olika fobier vari användaren 

känt att de metoder som beskrivs i boken skulle kunna fungera som hjälp i 

användarens försök att överkomma sin hundfobi. Men i stort sett skulle ordet 

hund kunna syfta på precis vad som helst, det beror helt och hållet på användarens 

avsikt med ordet.  

Som sett ovan så är det tecken som fästs till ett föremål liktydigt med 

föremålet själv enligt Wittgenstein. Något som inte helt kan sägas vara riktigt om 

taggar som betecknar ett dokument. De tecken eller taggar som används i en 

folksonomi både betecknar och betecknar inte det dokument de är knutna till. De 

betecknar på så sätt att de utifrån användarens kontext är menade att beteckna 

dokumentet och inom folksonomin är det också så. Dock kan man spåra de ord 

och satser som bygger upp taggar tillbaks till deras ontologiska kontext. I denna 

kontext betecknar de det de är ämnade att beteckna. En hund är en hund som 

betecknas utifrån en lexikal definition. Tagna från den ontologiska kontexten 

skapas sedan en för varje individ prototypbild av ordet hund. Det är sedan denna 

prototypa bild som kan ses som förlaga för till exempel taggen hund. Dock har ju 

varje individ en egen prototyp bild och det är denna prototypa bild av ett ord som 

kommer att speglas i förståelsen och betydelsen av en tagg. 

Familjelikheter 

I de ovanstående diskussionerna har vi kommit fram till en rad olika slutsatser 

rörande folksonomier. En av dessa är att de ord och satser som användare hämtar 

ur sitt minne eller omgivning tas och omvandlas för att bättre fungera inom 

användarens egen kontext. Då orden och satserna sedan används som taggar förs 

de in i en ny kontext som utgörs av folksonomin. Varje användares handling i 

relation till folksonomin kan ses som ett enskilt språkspel mellan användaren, 

källan och taggen. Då taggen är skapad förlorar den en del av sin tidigare kontext 

och blir del av ett nytt, större språkspel, folksonomin. Dock finns de tankar som 

användaren läste in i taggen fortfarande kvar, men inlästa på ett sådant sätt att 

andra användare oftast inte kan ta del av informationen.  

Wittgenstein menar att precis som att det finns flera olika spel så finns det 

obegränsat många språkspel som styrs av olika handlingar och på det sätt vilket 

man använder sig av språket i olika situationer. Det som binder spelen och därmed 

även språkspelen samman är tanken om att de alla har vissa gemensamma 

familjelikheter.119 Med familjelikheter menar Wittgenstein att det finns vissa drag 
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gemensamt mellan olika föremål eller subjekt. För att belysa tanken använder han 

sig av kategorin spel vilken innefattar en mängd olika aktiviteter. Spel kan vara 

allt från bollspel, en ringlek, ett brädspel, ett kortspel och så vidare. De är alla 

spel, men om man tittar på dem och tänker efter så finner man att till exempel ett 

bollspel har väldigt lite gemensamt med ett kortspel. Spel är här en kategori och 

de olika typerna av spel utgör medlemmar i den kategorin. Vissa medlemmar har 

saker gemensamt och andra inte. Olika brädspel har familjelikheten att de oftast 

använder sig av pjäser, men mellan till exempel ett kortspel och ett bollspel är det 

svårare att finna likheter mer än att de båda är spel. 

På samma sätt är det med taggar. I stort skulle man kunna säga att en 

folksonomi här utgör toppkategorin och de taggar som finns inlagda är 

medlemmar i kategorin. Inom folksonomin har vi som bekant 2320 unika taggar. I 

några av dessa kommer familjelikheter att kunna hittas och i andra finns det inga 

likheter alls. Vi kan också tänka oss flera kategorier inom folksonomin. Dessa 

kategorier kan bestå av i stort sett vad som helst då det är varje individuell 

användares fantasi och kontext som sätter gränserna. De beror helt och hållet på 

det språkspel som äger rum mellan användaren och materialet samt den kontext 

som användaren skapat. Om vi tänker tillbaks på analysens första del så hade 

kanske ordklasser kunnat utgöra en kategori inom vilken taggar samlas. Vissa 

taggar uppvisar då familjelikheter genom att de kan sägas tillhöra olika bestämda 

ordklasser som till exempel substantiv. Andra taggar, som till exempel taggar 

hemmahörande bland verben uppvisar inga familjelikheter med de taggar som hör 

hemma bland substantiven. Vad de har gemensamt är dock att de alla faller under 

kategorin ordklasser. På samma sätt kan man skapa kategorier bestående av i stort 

sett vad som helst och även hitta taggar som kan ses som medlemmar av den 

kategorin och även taggar som kan ses som medlemmar, men som inte uppvisar 

några likheter med andra medlemmar. 

Genom denna kortfattade diskussion rörande familjelikheter har vi utvecklat 

tanken om en folksonomi som språkspel. Där vi tidigare bara såg ett språkspel kan 

vi nu se flera. Om man kan se skapande av en tagg och relationen mellan 

användare, källa och tagg som ett språkspel så borde man snarare än att se en 

folksonomi som ett enda stort språkspel, se en folksonomi som en struktur 

bestående av flera språkspel. Eller ett stort språkspel som tack var interaktionen 

mellan användare, källor och taggar består av möjligheten till ett obegränsat antal 

språkspel. 

Reglerna 

Som sett i diskussionen ovan rörande språkspel så är dessa bundna av olika regler 

för utförandet. För att ge en bättre förståelse kring vad de innebär att följa reglerna 

så kommer här att ges en kortfattad förklaring. Utöver denna förklaring kommer 
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även en diskussion om hur användare uppfattar och förstår reglerna att ges. Denna 

diskussion kommer att knyta an till en undersökning utförd av Aagaard på 

Stockholms stadsbibliotek. 

Tanken och diskussionen om att följa reglerna följer som en direkt anknytning 

till problemet om att kunna eller veta något. Att följa reglerna exemplifieras 

genom att Wittgenstein ställer tanken om ett språkspel som analogt med ett spel. 

Det kan röra sig om bollspel, kortspel, brädspel och andra lekar eller förströelser 

som skulle kunna falla inom kategorin spel. Wittgensten använder sig här främst 

av tanken om ett schackspel för att visa på hur regler förklaras, används och 

vilken funktion de har i språkspelet. Som nämnts ovan så fungerar reglerna som 

en utgångspunkt för språkpraxis. Reglerna är inte något man slaviskt måste följa, 

men för att ett språkspel ska fungera i bästa möjliga mån bör vissa regler tas i 

beaktning. Att följa reglerna handlar inte bara om de konkreta regler som finns 

uppställda och som användaren måste ta hänsyn till i skapandet av nya taggar. Att 

följa reglerna innebär i en folksonomi att varje användare bör vara uppmärksam 

på vad som redan blivit sagt i systemet i form av gamla taggar och i största 

möjliga mån frångå ett privat syfte i taggningen. Detta diskuterades närmre i 

diskussionen om betydelse och användning ovan. Nedan kommer de mer konkreta 

reglerna som finns uppställda i SSB:s folksonomi att diskuteras i förhållande till 

hur användare förstår och uppfattar dessa. 

Att förstå reglerna 

Som nämnts ovan rörande den tidigare forskningen (s. 13) så utförde Harriet 

Aagaard en undersökning bland åtta användare på Stockholms stadsbibliotek där 

uppgiften var att de sammanlagt skulle skapa mellan tio till tjugo taggar. Tre av 

användarna skapade inga taggar alls. En av dessa tre skrev istället bokresencioner 

och förklarade sedan att det var omöjligt att skapa taggar eftersom hon upplevde 

det som att hon behövde fler ord för att kunna uttrycka sig själv. De två andra som 

inte skapade några taggar sa att detta berodde dels på att det inte fanns tid att 

utföra undersökningen och dels att man inte förstått vad man skulle göra. Av de 

resterande fem som utförde uppgiften var responsen att det över lag var svårt att 

tagga, men intressant. En av användarna gillade att skapa taggar, men menade att 

det skulle vara bättre och eventuellt lättare om det fanns några regler tillgängliga 

för hur man kunde gå till väga då man skapar taggar.120 Aagaard menar då att 

användaren i fråga antagligen inte lyckats hitta de instruktioner som finns 

tillgängliga på bibliotekets hemsida. Dock står inga särskilda regler att finna på 

biblioteket.se och om det gör det så är de inte särskilt lättillgängliga. Under en 

rubrik ”Skriv och tyck” finns en underrubrik ”Etiketter”.121 Här kan man som 
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användare läsa vad en etikett är, hur man skapar etiketter samt hur man söker med 

etiketter. Men instruktionerna för hur man skapar etiketter klargör främst var på 

en katalogposts sida man finner knappen man måste trycka på för att skapa en ny 

tagg, men även att man kan ange flera taggar samtidigt genom att efter varje tagg 

slå in ett mellanslag, vilket indikerar slutet på en tagg och början på en ny. Inte 

mycket till regler. Om man läser mellan raderna kan man kanske klargöra att då 

mellanslag används för att skapa en ny tagg så kan inte en tagg bestående av flera 

ord skapas genom mellanslag. Alltså måste man börja fundera på alternativa sätt 

på vilka man kan skapa flertermstaggar. Som klargjorts ovan i stycket om 

Stockholm stadsbiblioteks folksonomi (s. 24) så finns det en rad sätt som man kan 

ta till för att skapa flertermstaggar. Dels kan man skriva ihop ord och markera 

början på ett nytt ord genom användandet av versaler eftersom systemet är 

känsligt för dessa, men olika tecken kan även användas som ersättning för 

mellanslag. Dock är detta som sagt, något som måste läsas in mellan raderna i de 

regler som finns tillgängliga för användarna. Och ändå är det en stor mängd taggar 

som tycks gå fel genom att användarna inte verkar förstå hur de ska gå tillväga 

främst då de skapar flertermstaggar.  

För att försöka undvika problemet med att användare inte förstår hur de ska 

förhålla sig till reglerna så bör dessa framhävas bättre. Detta innebär att 

regelverket för hur man skapar taggar bör finnas tillgängligt och med bättre 

anknytning till etikettsökfunktionen. Reglerna skulle då vara det första som 

användarna får ta del av innan de börjar söka vilket kanske leder till bättre 

förståelse om hur man kan utföra en sökning i en folksonomi. Om man istället för 

att söka föredrar att skapa taggar så finns det inget behov för användaren att gå 

genom etikettsökfunktionen då taggar skapas i anknytning till den bibliografiska 

posten. Kanske hade ett sammandrag av de viktigaste reglerna eller exempel på 

hur man kan tagga varit ett bra alternativ att visa upp i samband med taggningen. 

Utöver de visuella intrycken och gränssnittet bör även reglerna utvecklas och 

exemplifieras. Istället för att försöka låta användaren läsa mellan raderna och själv 

förstå hur till exempel flertermstaggar skapas så hade olika exempel varit ett bra 

sätt att snabbt och enkelt visa användaren hur han/hon kan gå tillväga. 

Privatspråksargumentet 

Som nämnts i uppsatsens inledning går meningarna isär om var i Filosofiska 

undersökningar som privatspråksargumentet kan sägas ha sin början. Dock är det 

en vanligt förekommande åsikt att privatspråksargumentet först introduceras i § 

243 som en direkt följd på diskussionen om att följa reglerna.  

I denna paragraf och de närmast efterföljande används och diskuteras 

möjligheten av privata förnimmelser. Tanken om privata förnimmelser når sin 

kulmen i § 258 och exemplet om förnimmelsen F och senare även i exemplet om 
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förnimmelsen av smärta. Kanske inte så mycket exempel som en undersökning 

under arbete av Wittgenstein. Privatspråksargumentet eller omöjligheten av att ett 

språk är helt och hållet privat är en diskussion som tagits upp av en mängd 

filosofer före Wittgenstein. Det Wittgenstein dock tillfogar diskussionen är tanken 

om privata förnimmelser och hur man i ord och ljud kan försöka uttrycka en privat 

förnimmelse utan att förnimmelsens grundtanke går förlorad.122 Inom 

privatspråksargumentet kan man alltså skilja mellan tanken om ett privat språk 

och privata förnimmelser. I styckena nedan kommer både tanken om ett privat 

språk och privata förnimmelser att diskuteras i relation till taggar och 

folksonomier. 

Undersökningen om förnimmelsen F 

Med undersökningen om förnimmelsen F, som kortfattat diskuterats i uppsatsen 

teoridel, ämnar Wittgenstein att undersöka möjligheten av ett privat språk. Ur 

tanken om förnimmelsen F utvecklas privatspråksargumentet för att slutligen leda 

över till den slutgiltiga diskussionen om möjligheten av ett helt och hållet privat 

språk. I § 246 – 257 diskuterar Wittgenstein förnimmelsen av smärta i förhållande 

till att veta och ge uttryck för den samma. Det är möjligt att A känner smärta i sin 

fot och därpå påtalar detta för sin kamrat, B. Hur vet vi att den smärta A påtalar är 

sann? B kan bara förmoda att det är så. Troligtvis ger A även uttryck för sin 

smärta på ett sådant sätt att B omöjligtvis kan ignorera eller förkasta vad A 

påtalat. Smärtan i foten som A visat på kanske talar till B på ett speciellt sätt. B 

kanske känner igen sig och drar sig till minnes gånger då han/hon själv erfarit 

smärta i foten. B kan föreställa sig A:s smärta, men det är inte möjligt att B känner 

eller har känt samma smärta som A.  

”Den andre kan inte ha mina smärtor.” – Vad är mina smärtor? Vad gäller här för kriterium 
på identitet? Tänk på vad som gör det möjligt att, när det är frågan om fysikaliska objekt, tala 
om ”två exakt lika”. T.ex. att säga: ”Den här länstolen är inte densamma som den du såg här 
igår men den är exakt likadan.”123 

Vad Wittgenstein här försöker påtala är att det är omöjligt för B att känna samma 

smärta som A, men B kan fortfarande relatera till smärtan och tänka sig att 

han/hon känt en liknande smärta i foten någon gång. Utifrån denna tanke försöker 

Wittgenstein utveckla en tanke om ett språk som beskriver inre upplevelser och 

förnimmelser på ett sådant sätt att bara man själv kan förstå. Tänk en värld där 

man inte gav uttryck åt sina förnimmelser eller smärtor? Om vi aldrig förut gett 

uttryck för, till exempel, huvudvärk så vet vi ju inte heller hur vi ska göra detta. 

Det mest troliga är att vi skulle uppfinna ett namn eller en term för att beteckna 
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smärtan, men om vi sedan använder termen för att påtala smärtan för andra så 

kommer ingen att kunna förstå vad det är vi vill. 

När man säger ”Han har givit förnimmelsen ett namn”, så glömmer man att mycket redan 
måste vara förberett i språket för att blotta benämnandet skall ha en mening. Och när vi talar 
om att någon ger smärtan ett namn, så är det grammatiken för ordet ”smärta” som förutsätts; 
den anvisar den post varpå det nya ordet ställes.124 

Vi finner alltså att för att ge uttryck för en förnimmelse så krävs det en gemensam 

grundförståelse i språket mot vilken vi kan ställa det uppfunna ordet för smärta. 

Detta kan ses som en förundersökning till det som kommer till att utvecklas till 

diskussionen om förnimmelsen F där Wittgenstein försöker pröva sätt på vilka 

man kan uttrycka förnimmelser utan att dessa förlorar sina privata kvaliteter.  

I exemplet ställer Wittgenstein upp ett fall där han vill föra dagbok över en 

specifik förnimmelse som han har. Då inget bättre ord, uttryck eller term finns i 

språket för att beteckna förnimmelsen så benämns denna med tecknet F och ska 

skrivas in i dagboken varje gång förnimmelsen uppstår. Det finns ingen definition 

för tecknet, men Wittgenstein menar att den person som har förnimmelsen ändå 

kan ge sig själv någon slags ostensiv definition av tecknet och förnimmelsen. Inte 

genom att peka på det, men genom att uttala och skriva tecknet och genom att 

koncentrera sig på detta kommer man att kunna frammana en bild av 

förnimmelsen och i sitt inre kunna peka på den. Visst är det möjligt att på detta 

sätt koncentrera sig på en förnimmelse och därigenom fastställa en slags betydelse 

för tecknet, men någon klar definition har vi inte att göra med. På detta sätt kan vi 

skapa en relation mellan förnimmelsen och det tecken som vi tilldelat 

förnimmelsen. Att koncentrera sig på förnimmelsen och skapa en relation mellan 

den och tecknet kommer i framtiden att tjäna som riktlinjer i försäkringen om att 

den förnimmelse vi känner verkligen är densamma som F. Dock menar 

Wittgenstein att detta inte utgör något tillfredställande kriterium för att kunna 

avgöra en förnimmelses riktighet. ”Man skulle här vilja säga: riktigt är vad som 

ter sig riktigt för mig.”125 Men stämmer detta verkligen? ”Är reglerna för det 

privata språket intryck av regler?”126 Som ett språkspel är även tanken om ett 

privat språk underkastat de regler som styr det. Att tro att man återigen har 

förnimmelsen F är inte detsamma som att verkligen ha det. Vad är det som 

kontrollerar att det verkligen är förnimmelsen F vi känner och inte en liknande 

förnimmelse? 

Vi har återigen förnimmelsen F, eller i alla fall en förnimmelse som vi tror är 

förnimmelsen F. Denna ska då skrivas in i dagboken som ett tecken på att vi haft 

förnimmelsen. Hur kan vi kontrollera att denna förnimmelse är av samma slag 
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som den tidigare? Grøn et al. menar att det i språkfilosofin knappast alls varit 

ifrågasatt att ”man beträffande språkanvändning måste kunna skilja mellan att 

tillämpningen av en term förefaller talaren vara korrekt och att den faktiskt är 

korrekt.”127 I fallet med förnimmelsen F kan vi skilja mellan två tillämpningar; en 

där förnimmelsen känns korrekt för den som har den och den tillämpning som 

kräver någon slags kontroll för att försäkra sig om att förnimmelsen verkligen är 

F. Den första tillämpningen har vi delvis redan förkastat då det som förefaller 

någon att vara korrekt inte är korrekt så länge vi inte har något kriterium för att 

det verkligen är korrekt. Den andra tillämpningen kan utläsas på två sätt. Dels att 

det saknas en tillförlitlig metod för att läsa av förnimmelsen och på så sätt 

försäkra sig om dess korrekthet och dels huruvida vi kan lita på minnets 

tillförlitlighet. Wittgenstein menar att vi aldrig kommer att kunna vara helt säkra 

på huruvida det vi minns är detsamma som vi förnimmer. Därför kommer vi 

aldrig heller att kunna kontrollera och vara helt säkra på att en förnimmelse är av 

samma slag som en tidigare förnimmelse.  

Som visat ovan kan man inte säga att Wittgensteins tanke om privata språk är 

en möjlighet då ett privat språk för att helt och hållet vara privat kräver att ingen 

annan än användaren själv kan tala eller skriva det. Detta skulle kunna vara 

möjligt med till exempel egentillverkade chiffer, koder eller språk, men enligt 

Wittgenstein motsätter sig denna typ av språk tanken om ett privat språk. Detta då 

de bygger på redan existerande språk och de tecken som språket bygger på står i 

direkt relation till redan existerande ord för föremål. Att ett språk innehar denna 

typ av relation till ett existerande språk innebär att språket slutligen kommer att 

kunna översättas av någon annan än den ursprungliga skaparen och användaren. 

Detta utesluter alla möjligheter till skapandet och användandet av ett privat språk, 

men hur är det då med privata förnimmelser. Det som Wittgenstein tillförde 

privatspråksargumentet var ju som sagt tanken om uttrycket av privata 

förnimmelser i ord och ljud och deras roll i skapandet av ett privat språk. Men om 

vi utesluter tanken om ett privat språk så har vi fortfarande kvar en tanke om 

privata förnimmelser. 

Privata förnimmelser 

Om vi då återgår till första delen av analysen och då speciellt undersökningen av 

privata respektive sociala taggar. Kan vi på något sätt använda oss av resultaten 

från denna undersökning för att vidare diskutera privata förnimmelser och 

privatspråksargumentet i relation till taggar? De regler som drogs upp för vad som 

skulle räknas som privata taggar var i detta fall väldigt vida och byggde till stora 

delar på tre av Golder och Hubermans taggfunktioner; identifikation av kvaliteter 

eller karakteristiska drag, självreferens och användning för att organisera 
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dokument för en viss uppgift. Många av taggarna i SSB:s folksonomi som faller 

under dessa funktioner är fortfarande sådana att vi kan läsa dem, förstå och bilda 

oss en uppfattning om vad de åsyftar och vad det kan vara för slags dokument vi 

har att göra med. Som till exempel ”Bör-läsas (55)”, ”kjells_musik (2)” eller 

”Ska_läsa (1)”. Dessa taggar faller under kategorin privata taggar på grund av att 

de uttrycker någon form av personligt omdöme eller helt enkelt fungerar som 

personliga etiketter för en användares privata organisering. Men när det kommer 

till taggar som faller under indelningen som privata taggar har vi inte bara att göra 

med taggar av det slag som Golder och Huberman visat på. Få taggar är sådana 

som skulle kunna sägas vara de mest privata taggarna och de som bäst speglar en 

tanke om privata förnimmelser och ett privat språk. Denna typ av taggar utgörs av 

sådana som består av ord eller satser som inte stått att finna i SAOL, på Wikipedia 

eller genererat några konkreta träffar på Google. De består av udda 

ordkombinationer som gör dem svåra att läsa och då vi tittar på dem och försöker 

läsa dem så är det mest troligt att vi inte på något sätt kan associera till dem. Vi 

kan inte läsa av dem och därför inte ta del av vad det är meningen att de ska syfta 

på. Här är det verkligen bara taggaren som kan läsa av och använda sig av taggen. 

Exempel på denna typ av taggar kan utgöras av 

”bubububuububuubububububububbuubbuububuubbu (1)”. 

Här har vi att göra med taggar som i och för sig bygger på en grundläggande 

förståelse för språket. De använder sig av allmänt kända bokstäver, siffror och 

tecken. Så utifrån Wittgensteins tanke om att ett språk aldrig kan vara privat så 

länge som det bygger och använder sig av ett redan existerande språk så har vi här 

inte att göra med taggar som uttrycker ett privat språk. Men vad uttrycker de då? 

Privata taggar kan delas upp i fyra grövre kategorier. 1) De som faller under de tre 

kategorier som Golder och Huberman visat på, 2) taggar som består av 

prepositioner, bindeord eller bisatser, 3) taggar på andra språk än svenska och 

engelska och 4) taggar som varken kan räknas till kategori 1, 2 eller 3. Den fjärde 

typen av taggar är de verkligt privata taggarna. Sammanlagt utgör de 14 procent 

av de privata taggarna och mindre än 1 procent av alla taggar i folksonomin. 

Många av dessa taggar består av olika nummerkombinationer eller nummer 

kombinerade med bokstäver och tecken som till exempel ”.M (1)”, ” v45 (5)” 

eller ” 64564780101 (1)”. I de här fallen gäller verkligen att vi aldrig helt kan 

förstå, som Clay Shirky diskuterade, vad det är användarna känt eller förnummit i 

relation till dokumentet. Det finns alltid en underliggande tanke som på sitt sätt 

går förlorad vid taggningen. Om vi utgår ifrån Wittgensteins tanke om privata 

förnimmelser så kommer taggaren aldrig igen att korrekt kunna försäkra sig om 

den förnimmelse som han/hon kände vid taggning av dokumentet. Eller så 

förloras den ännu tidigare. Kanske baseras taggningen på en förnimmelse som 

taggaren hade under tiden då denne tog del av innehållet i dokumentet och i själva 

taggningen försöks denna förnimmelse att återges, men vi kommer aldrig att 
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kunna vara helt säkra på att det uttryck vi ger förnimmelsen i form av en tagg 

korrekt speglar den förnimmelse vi hade.  

Som diskuterats ovan rörande undersökningen av förnimmelsen F så finns det 

inga direkta sätt på vilka vi kan kontrollera kriterierna för huruvida förnimmelsen 

som taggen bygger på är korrekta. Att användaren som skapat taggen tror sig veta 

och känna igen förnimmelsen är en sak, men att tro sig veta är ju som bekant inte 

samma sak som att verkligen veta. Att tro sig veta motsätter sig de regler som styr 

språkspelet och som även styr privata förnimmelser och eventuellt ett privat språk. 

De andra två tillämpningarna då? Finns det något sätt eller någon metod genom 

vilken vi kan kontrollera taggens tillförlitlighet till förnimmelsen? Egentligen inte. 

Och inte heller kan vi kontrollera tillförlitligheten av minnet hos taggaren. Vi 

saknar alltså kontrollinstanser. För att vidare utföra kontroller skulle en närmare 

kontakt med användaren behöva knytas, vilket oftast inte är en möjlighet, och 

även då skulle tillämpningarna för att kontrollera tillförlitligheten visa på att det 

inte går att kontrollera kriterierna. Allting faller på tanken om att även ett privat 

språk eller en privat förnimmelse måste följa reglerna. En av de mest originella 

och framstående tolkarna av Wittgenstein, Saul Kripke menar angående 

diskussionen om att följa reglerna att det är redan i § 202 som man kan finna en 

slutsats.128 

”Att följa regeln” är därför en praxis. Och att tro att man följer regeln är inte att följa regeln. 
Och därför kan man inte ‟privatim‟ följa regeln, ty annars vore detta att tro sig följa regeln 
detsamma som att följa regeln.”129 

Vad Kripke utläser ur denna paragraf är slutsatsen att man privat inte kan följa en 

regel. Att privat följa en regel innebär alltid att det saknas yttre kontrollinstanser 

och man kan därför inte säga att regeln efterföljs. Vi kan alltså aldrig kontrollera 

och vara helt säkra på vad för privata förnimmelser som döljer sig bakom 

taggarna i en folksonomi, men det är inte bara så att vi inte kan kontrollera 

förnimmelserna utan det är även så att taggarna i flera olika led förlorar sin 

karaktär av privata förnimmelser. 

Vi måste ta i åtanke att en taggning, även om vissa taggar skapas för ett 

personligt syfte, är en social handling som andra kommer att ta del av. Här finner 

vi att den information som lagts in i taggen av taggaren ytterligare förloras då den 

kommer i kontakt med andra användare. I tre led förloras information från 

förnimmelsen; i själva ögonblicket för förnimmelsen, i taggningen och i kontakten 

med användarna. En förnimmelse kan vara mindre än en sekund och direkt efter 

att vi haft en förnimmelse så kommer vi att börja förlora känslan och innebörden 

av förnimmelsen. Desto längre tid som går, desto svårare kommer det vara att 
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kontrollera förnimmelsens riktighet, fram tills dess att vi inte ens kan minnas att vi 

ens haft förnimmelsen. Då vi baserar en tagg på en förnimmelse kommer delar av 

förnimmelsen förloras. Detta då vi aldrig korrekt kommer att kunna ge en 

förnimmelse ett uttryck som speglar förnimmelsen riktighet då vi redan börjat 

förlora information rörande förnimmelsen sedan vi hade den första gången. I 

kontakten med användarna har förnimmelsen gått helt förlorad. Det finns inte 

någon kännedom om förnimmelsen som först gav upphov till taggen då andra 

användare troligtvis inte har någon kontakt med taggaren. Vi förstår inte taggen, 

men, vi kan tro oss förstå, vi kan säga oss själva att vi förstått vad det är för 

förnimmelse taggaren velat förmedla genom taggen, men efter att ha förlorat 

information i så många led är det i stort sett omöjligt.  

Vi skulle därför kunna argumentera för en tanke om taggar som privata 

förnimmelser, men ändå inte. Att de på ett sätt inte går att ses som privata 

förnimmelser har att göra med kopplingen till ett privat språk. På sitt sätt är 

uttrycket av en privat förnimmelse ett försök till ett privat språk, men då ett helt 

och hållet privat språk är en omöjlighet faller även tanken om taggar som privata 

förnimmelser. Man kan också tänka sig att taggar inte kan ses som privata 

förnimmelser eftersom de förlorar information rörande den ursprungliga 

förnimmelsen i så pass många led att de tillslut oftast inte går att härleda tillbaks 

till den ursprungliga tanken. Detta är speciellt tydligt i fallet med en folksonomi 

där användare andra än taggaren själv kommer i kontakt med taggen och som inte 

på något sätt kommer att kunna relatera informationen de läser ur taggen tillbaks 

till ursprunget. 

Sprunget ur ungefär samma anledningar kan man även argumentera för en 

tanke om taggar som privata förnimmelser. Användaren kanske har haft en privat 

förnimmelse som förlaga för den tagg som skapas, men som visat ovan så finns 

det inga möjligheter att kontrollera tillförlitligheten i en privat förnimmelse. 

Dessutom förlorar en privat förnimmelse sin karaktär som privat förnimmelse i tre 

led efter det att den först uppenbarat sig hos användaren. Taggaren kommer dock 

alltid att tro att han/hon korrekt kan känna igen förnimmelsen vilket betyder att 

taggarens relation till förnimmelsen både i outtalad form och uttalad i form av en 

tagg kommer att vara i stort sett oförändrad. Men att tro är inte det samma som att 

veta och egentligen har diverse information som utgjort förnimmelsen förlorats i 

varje steg i skapandet av en tagg. I kontakten med andra användare i en 

folksonomi så har den privata förnimmelsen helt förlorat sitt värde som privat 

förnimmelse. Användare andra än taggaren kommer aldrig att kunna läsa in vad 

det är taggaren menat eller förnummit vid skapandet av taggen. De kan tänka och 

tro att de förstår, men återigen så kan vi inte kontrollera hur det egentligen är. 

Wittgenstein skriver dock i Filosofiska undersökningar att 

[d]et väsentliga med den privata upplevelsen är egentligen inte att var och en har sitt eget 
exemplar, utan att ingen vet om den andre också har detta eller något annat. Det vore alltså 
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möjligt att anta – men inte verifiera – att en del av mänskligheten har en förnimmelse av rött 
och en del en annan.130 

Wittgenstein menar här att det viktiga med privata förnimmelser är att de inger 

människor med en slags känsla av att både vara unik och samhörig med andra 

människor. Eftersom vi aldrig kan kontrollera privata förnimmelser skapas 

möjligheter för varje individ att känna eller tänka att förnimmelsen man just haft 

är något unikt. Dock är det just att det inte går att kontrollera som tillåter oss att 

spekulera i huruvida andra människor förnummit något liknande tidigare och 

därigenom känna samhörighet med andra.  

Från början kan man dock tänka sig att ett stort antal taggar, såväl sociala som 

privata, har sitt ursprung i en privat förnimmelse som sedan användaren haft en 

vilja ett vidarebefordra till andra eller bara använda som stöd i den egna privata 

organiseringen. Hur man än argumenterar för och emot tanken om taggar som 

privata förnimmelser kan man i grunden aldrig frånta en tagg det faktum att det 

finns en möjlighet att den är sprungen ur en privat förnimmelse. 

Sammanfattning av den språkfilosofiska undersökningen 

Denna del av undersökningen har ämnat diskutera SSB:s folksonomi och dess 

taggar i relation till Ludwig Wittgensteins senare språkfilosofiska tankar rörande 

språkspelet, reglerna och privatspråksargumentet. Undersökningen har avsett att 

besvara frågor om huruvida en folksonomi kan ses som ett språkspel, vad det är 

som gör taggar meningsbärande samt om taggar kan ses som privata 

förnimmelser. 

De diskussioner som förts här visar på att folksonomier till stor del kan ses 

som primitiva språkspel där runt 4/5 av taggarna är av ett sådant slag att de kan 

definieras ostensivt. Det vill säga ord av ett sådant slag som kan utpekas och 

påtalas för att skapa förståelse, till exempel konkreta substantiv, personnamn, 

aktiviteter och egenskaper. De övriga taggarna, det vill säga 1/5 av folksonomin, 

är dock av ett sådant slag att de kräver mer än en ostensiv definition för att förstås. 

Dessa kan vara till exempel, känslor, bindeord, bisatser, prepositioner och de 

taggar som räknas som privata. För att man ska kunna bilda sig en uppfattning om 

dessa krävs mer än en grundläggande språkförståelse.  

Att besvara frågan om vad det är som gör taggar meningsbärande är däremot 

svårare. Enligt Wittgenstein skapas ordens betydelse utifrån den roll de innehar i 

språkspelets kontext. Utifrån det kan man säga att taggars mening och betydelse 

utgår dels ifrån deras användares kontext, men även ur deras användning inom 

deras nya kontext; folksonomin. Fristående från folksonomins kontext kan vi säga 
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att ordet/taggen blir meningsbärande och betecknar den definition som står att 

finna i en ordbok eller den prototypa bild vi själv skapar som stöd för ordet. I det 

nya språkspelet, folksonomin, får ordet dock en ny innebörd som skapas utifrån 

den prototypa bild som varje individuell användare frammanar i relation till 

taggen. 

Vad gäller tanken om privatspråksargumentet och möjligheten av att se taggar 

som privata förnimmelser så kan detta ses på två sätt. Dels har vi kommit fram till 

att taggar kan ses som privata förnimmelser genom att de alltid kan sägas vara 

baserade på olika privata förnimmelser som uppstår inom varje individuell 

användare. Dessa privata förnimmelser läses in i taggen då denna skapas, men 

förlorar därefter sin karaktär som privat förnimmelse då den kommer i kontakt 

med användare andra än taggaren. Dels kan man också argumentera för att den 

privata förnimmelsen förlorat alldeles för mycket av sin karaktär som privat 

förnimmelse i förloppet som leder till skapandet av en tagg för att man ens skulle 

kunna härleda den tillbaks till den ursprungliga tanken. 
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Slutdiskussion 

Folksonomier har länge setts som ett nytt slags system för sökning och 

informationshantering mycket liknande kontrollerade ämnesordsindex. Denna 

tanke har ofrånkomligen lett till att folksonomier ofta direkt jämförts med 

kontrollerade system, vilket i sin tur lett till att folksonomier fått ta emot en stor 

mängd oförtjänt kritik för olika systemegenskaper som de inte kan sägas besitta 

eller är ämnade att utföra. Detta rör då främst diskussioner kring precision och 

återvinning i systemet. Precis som kontrollerade ämnesordsindex så har 

folksonomier ett syfte att i första hand organisera dokument och material. De är 

båda listor bestående av ord, termer, satser, namn, årtal och så vidare och dessa 

ord kan kopplas till dokument för att på olika sätt beskriva dessa. Vidare så är 

båda sökbara. Det finns alltså med andra ord väldigt många likheter mellan ett 

kontrollerat index och en folksonomi. Det är dessa tankar som varit en bidragande 

faktor till att folksonomier ofta orätt ställts mot kontrollerade index och därefter 

kritiserats för både det ena och det andra. Den huvudsakliga skillnaden mellan 

folksonomier och kontrollerade index består dock av att taggar i en folksonomi 

skapas av systemets användare och inte av professionella indexerare eller 

informationsexperter. Detta skapar möjligheter för varje individ som använder sig 

av systemet att vara delaktig i informationshanteringsprocessen genom att själv 

tagga dokument med de ord och termer som man anser passande. Vi frångår alltså 

den hierarkiskt strukturerade världsbilden som målas upp i kontrollerade index 

och skapar en ny struktur där varje användare har möjligheten att föra fram sin 

egen världsbild i form av taggar. Språket i en folksonomi är ofrånkomligen 

fortfarande ett konstruerat språk, men vi har tagit ett steg närmre vad vi kallar ett 

naturligt språk eller vad Clay Shirky benämner som ett organiskt språk.131 I och 

med en mer avslappnad inställning till införandet av ett delvis naturligt språk i ett 

organisationssystem så kommer en del problem att uppstå. Dessa problem har att 

göra med stavfel, teckenanvändning, användandet av lokala och kulturella 

ordvariationer samt bristen på homonym- och synonymkontroll. Problem som ett 

kontrollerat index är uppbyggt för att frångå och hantera på bästa möjliga sätt. 

Dock anser jag att istället för att se dessa som problem och skapa kritik baserade 

på jämförelser med kontrollerade system så bör vi istället släppa hela tanken om 
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jämförelse och se folksonomier som egna, fristående system som tillsammans 

med ett kontrollerat index berikar och kompletterar vår syn på 

informationshantering och informationsorganisation. Genom att göra det kommer 

vi även kunna släppa synen på olika folksonomibaserade problem. På så sätt är 

inte problemen längre problem utan olika individers originella (och eventuellt 

ooriginella) tankegångar och som sådana så berikar de systemet.  

Trots att biblioteks- och informationsvetenskapen ofta arbetar utifrån olika 

mångdisciplinära fält för att berika och vidga synen på forskningen så är 

språkfilosofin ett sådant fält som inte tycks ha fått ett särskilt stort fotfäste inom 

vetenskapen. Som diskuterats ovan i relation till tidigare forskning så har 

språkfilosofin främst fått fäste i relation till IR-forskningen och då mest i 

förhållande till undersökningar av kontrollerade index. Forskningen rörande 

folksonomier har dock hittills legat på ett kvantitativt plan varpå språkfilosofin 

ännu inte fått något fotfäste. Visserligen är det intressant att diskutera 

språkfilosofi i förhållande till kontrollerade system, men jag anser att det inom 

folksonomier finns många intressanta aspekter som skiljer sig från kontrollerade 

system och som utgör intressant underlag för en språkfilosofisk diskussion. Detta 

har främst att göra med de ”problem” som uppmärksammats inom folksonomier 

och deras närmande till ett naturligt språk. Dessa egenheter som kontrollerade 

index arbetar för att reducera och plocka bort utgör här olika nya och ständigt 

föränderliga vinklar på språket. Tanken om att användarna här är aktiva 

medaktörer i skapandet av folksonomierna bidrar till att skapa diskussioner 

rörande relationer mellan användare, system och språk. Men vad finns det då för 

fördelar med att göra ytterligare en kvantitativ undersökning om det redan finns så 

pass många? Vad Wittgenstein ämnade utföra med sin tanke om språkspelet var 

att skapa ett nytt sätt på vilket vi ser språket. Istället för att fastna i tankar om 

ordklasser, grammatik och enskilda delar av språket så lär vi oss genom 

språkspelet att se språket utifrån ett större sammanhang där relation, användning, 

associationer och betydelse alla utgör delar av det språk som vi dagligen 

använder. Men för att kunna diskutera dessa tankar krävs det att vi besitter en 

grundläggande förståelse för det språk vi arbetar med, i det här fallet språket i 

SSB:s folksonomi. Och eftersom ett språk kan skilja sig avsevärt från ett annat var 

det här nödvändigt att utföra en kvantitativ undersökning för att skapa en 

grundläggande förståelse för det språk vi arbetat med. 

Ett genomgående problem i denna undersökning utgjordes av det faktum att 

runt 55 procent av de 2320 unika taggarna som undersöktes är skapade av 

bibliotekarier som en del av projektet ”23 saker under 23 veckor”. Troligtvis har 

bibliotekarier även efter det att projektet avslutats fortsatt att tagga dokument, 

men om detta kan jag inte säga något helt säkert. Utöver de 55 procent som vi 

med säkerhet vet om så finns det därför även troligtvis ett mörkertal av taggar som 

skapats av bibliotekarier. Detta innebär att de taggar som finns tillgängliga i 
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SSB:s folksonomi till stor del är starkt färgade av en högre förståelse och insikt i 

hur man skapar bra ämnesord. Att en så stor del av taggarna blivit skapade av 

bibliotekarier medför direkt att de resultat som undersökningen visat på inte kan 

sägas vara särskilt talande för folksonomier i allmänhet. Det innebär också att 

resultaten av båda undersökningarna, men speciellt den första kvantitativa och 

jämförande delen är bättre än vad jag räknat med. Taggarna är över lag bättre 

komponerade och om man generaliserar de siffror som undersökningen visat på 

kan man säga att SSB:s folksonomi till större delen består av entermstaggar i 

substantivform skrivna i singular, obestämd form och konkret artikel samt att de 

har ett högt socialt värde. Det innebär också att en stor del av de undersökta 

taggarna kan sägas följa de riktlinjer som finns uppställda för skapande av 

ämnesord enligt SAO, vilket i sin tur påverkar de resultat som den jämförande 

studien mellan taggar i SSB och ämnesord i SAO visat på.  

De bra resultaten av undersökningens första del till trots så kan man samtidigt 

se att SSB på flera olika sätt skulle kunna arbeta för att förtydliga de riktlinjer och 

regler som finns uppställda för taggfunktionen på biblioteket.se. Till exempel 

visade undersökningen av reglerna att det inte finns några särskilda regler 

uppställda i anknytning till taggfunktionen. Vad som finns tillgängligt är några få 

riktlinjer för hur man kan och inte kan göra. Dessa lämnar dock väldigt mycket till 

övers för användaren att läsa mellan raderna och lista ut själv. Användare i en 

kvalitativ studie utförd av Aagaard på SSB menade också att det ibland var svårt 

att förstå hur man skulle gå tillväga för att tagga och att man inte uppfattat några 

regler för utförande. Att i samband med taggning visa på exempel på hur enterms- 

respektive flertermstaggar kan skapas skulle kunna bidra till en minskning vad 

gäller misslyckade flertermstaggar. En annan möjlighet är att systemet vid 

pågående taggning antingen visar vad andra användare taggat dokumentet med 

eller att det ger förslag på termer som kan användas. Att göra detta skulle 

troligtvis kunna höja standarden på folksonomin än mer.  

Den språkfilosofiska undersökningen har visat sig bidra till att föra fram en 

mängd olika intressanta synvinklar på en folksonomi som system och 

språkstruktur vad gäller användning, relationer, associationer, betydelse och så 

vidare. Den övergripande undersökningen i denna del av analysen visade att en 

folksonomi kan ses som dels ett primitivt språkspel grundat i den tanke som 

Augustinus för fram i sina Bekännelser där förståelsen för språket byggs upp 

utifrån ostensiva definitioner. Detta är en tanke som Wittgenstein både baserar 

sina tankar på och utgår ifrån då han utvecklar tanken om språkspel. För 

Wittgenstein är språket aldrig så enkelt som det verkar vara i till exempel 

Augustinus tankar. Trots att 4/5 av taggarna i SSB:s folksonomi består av ord och 

satser som går att definiera ostensivt (konkreta substantiv, egennamn, aktiviteter 

och så vidare) och därför faller inom ramen för ett primitivt språkspel så är 
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fortfarande 1/5 av de unika taggarna i folksonomin av ett sådant slag att de inte 

kan ses som ett enkelt, primitivt språkspel.  

Undersökningen har även diskuterat möjligheten av att se taggar som privata 

förnimmelser. Denna del av undersökningen visar att tanken om taggar som 

privata förnimmelser är ett helt och hållet individuellt ställningstagande. Detta då 

taggar både kan ses, och inte ses som privata förnimmelser. I stor grad kan man 

säga att taggar alltid skapas utifrån en för användaren privat förnimmelse eller 

tanke och utifrån detta kan man argumentera för att taggar alltid kommer att vara 

baserade på dessa och därmed vara resultat av privata förnimmelser. Dock kan 

man också argumentera emot genom att påvisa att privata förnimmelser i flera 

olika led förlorar sin ursprungsidé. Direkt efter att vi haft förnimmelsen börjar 

minnet blekna bort och desto längre vi väntar desto svårare kommer det att vara 

att korrekt koppla tillbaks tanken till ursprungsförnimmelsen. I skapandet av 

taggen kan man därmed säga att förnimmelsen helt gått förlorad för användaren 

och de användare som kommer att ta del av taggen kommer aldrig ha någon insikt 

i vad det är taggen bygger på. 

Fördelen med att använda sig av språkspelsteorin i relation till en 

undersökning av folksonomier är att den på många sätt kan bidra till att en bredare 

och mer öppen syn på systemet förs fram. Genom att använda en tanke om 

språkspelet kan man skapa en helhetsbild av en struktur där man tar fasta på 

användning, relationer, associationer och betydelser i språket. De utgör alla 

viktiga komponenter för att språket ska fungera. Många gånger har fokus i 

folksonomiforskningen dock legat på kvantitativa och på intet sätt tillräckliga 

undersökningar av relationerna mellan tagg, användare och dokument. Dessa tre 

instanser är ju också huvudbeståndsdelarna i en folksonomi och därför viktiga att 

ta i beaktning. Men vad språkspelet gör är att sträcka synen på en folksonomi som 

en struktur enbart bestående av relationer till att föra fram de olika ovan nämnda 

delarna. Genom att undersöka en folksonomi med utgångspunkter i användning, 

relationer, associationer och betydelser så kommer man om och om igen nå fram 

till det faktum att det är användarna som besitter den viktigaste rollen i 

folksonomierna. Användarna är de som bygger upp och skapar folksonomierna. 

Utan dem skulle det inte finnas någon folksonomi, bara en tom struktur liknande 

en byggnadsstruktur utan byggstenar. I denna undersökning kan man se att så är 

fallet. Taggar är beroende av att användare skapar dem och i skapandet läses en 

betydelse in som kan härledas till användarens kontext och taggar lästa av andra 

användare hämtar sin betydelse från varje individuell användares kontext. En 

folksonomi är ett stort ständigt pågående språkspel mellan alla de användare, 

taggar och dokument som finns tillgängliga, men samtidigt en struktur bestående 

av ett obegränsat antal språkspel som förs mellan enskilda användare, taggar och 

dokument. Det är användarna som innehar de viktigaste rollerna i en folksonomi 

och är helt och hållet avgörande för systemets fortlevnad, men ändå finns det 
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knappt några undersökningar alls som tar sin utgångspunkt här. Det saknas nästan 

helt och hållet undersökningar som är direkt kopplade till användarna. Större och 

bättre kvalitativa undersökningar med utgångspunkt i hur användare tänker och 

taggar skulle bidra till bättre förståelse kring varför taggar ser ut som de gör och 

även skapa bättre insikt kring taggmönster. En sådan utveckling i 

folksonomiforskningen skulle även bidra till att skapa nya perspektiv som i sin tur 

kan appliceras på tidigare kvantitativa forskningsresultat och ge upphov till nya 

insikter kring taggning, användarmentalitet och även kring filosofiska 

diskussioner rörande taggning och folksonomier. 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att utföra två typer av undersökningar med inriktning på 

en folksonomi, i det här fallet Stockholms stadsbiblioteks folksonomi som 

tillsammans med Umeå universitetsbiblioteks folksonomi och Norrköpings 

stadsbiblioteks folksonomi är de enda folksonomierna i Sverige som idag finns 

knutna till en bibliotekskatalog. Den första delen av undersökningen ämnade att, 

utifrån Louise Spiteris metodologi i artikeln The structure and form of folksonomy 

tags: the road to the public library catalogue samt SAO:s riktlinjer, skapa en 

större förståelse för folksonomins och taggarnas struktur och indelningar. De 

frågeställningar som denna del av analysen ämnade besvara var; vad för slags 

karaktär har taggarna i Stockholms stadsbiblioteks folksonomi? och på vilket sätt 

skiljer de sig från ämnesord i ett kontrollerat system, till exempel SAO? Taggar 

delades här upp efter ordklassindelning och social respektive privat karaktär. En 

diskussion rörande semantiska problem knutna till folksonomier fördes samt så 

utfördes en jämförande undersökning av taggarna i SSB:s folksonomi mot 

ämnesord från SAO. 

Utifrån de resultat som denna första del av undersökningen gav, ämnade den 

andra delen att utföra en språkfilosofisk undersökning rörande användning, 

betydelse, meningsskapande samt relationer och interaktioner mellan taggarna i 

folksonomin. För att göra detta användes Ludwig Wittgensteins tankar om 

språkspelet, de regler som styr språkspelet, men även en aspekt av språkspelet 

som inom biblioteks- och informationsvetenskapen som tidigare blivit helt 

förbisedd; privatspråksargumentet. Denna del av analysen ämnade besvara 

frågeställningar som; skulle man kunna se en folksonomi som ett språkspel? Vad 

är det som gör taggar i en folksonomi meningsbärande? Är det möjligt att 

argumentera för en tanke om taggars karaktär som privata förnimmelser? Olika 

exempel och diskussioner hämtade från Filosofiska undersökningar användes här 

som ramverk för att diskutera folksonomier och taggar. 

Resultaten av undersökningens första del visar på att taggar till större delen 

består av entermstaggar bestående av substantiv skrivna i singular, de är 

obestämda, konkreta och har till hög grad ett socialt värde. De korrelerar även i 

stor utsträckning med ämnesord i SAO antingen helt eller som se-hänvisningar. 

Undersökningens andra del visar att folksonomier på flera olika sätt kan ses som 

språkspel i både primitivt och mer avancerat utförande, samt att taggar blir 
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meningsbärande både utifrån den kontext de befinner sig i och ur användarnas 

kontext. Diskussionerna visar även att taggar både kan ses och inte ses som 

resultat av privata förnimmelser. 
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