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1. Inledning 

”Most wonderful of all are words, and how they make friends one with 

another.” 

– O. Henry 

 

Vid indexering av dokument använder sig bibliotekarier och andra informations-

specialister av ord för att göra det möjligt för bibliotekens användare att finna de 

dokument de söker i det bibliografiska universumet. Att förstå ords betydelser 

och hur ord är relaterade till varandra är avgörande för att kunna utföra ett bra 

indexeringsarbete. Traditionellt sett har ämnesordsindexering av textdokument 

varit professionella bibliotekariers och indexerares ansvar. Numera är inte rollen 

som indexerare enbart begränsad till yrkesproffs och kontrollerade vokabulärer. 

I och med att den digitala tekniken och Internet har revolutionerat hanteringen 

av information så har det under senare år dykt upp ett antal webbplatser där 

användarna uppmuntras att själva indexera sina egna foto-, film-, musik-, eller 

bokkataloger med beskrivande ämnesord som de själva väljer och knyter 

samman fritt. Fenomenet kallas taggning (detta och andra återkommande 

begrepp kommer att förklaras mer utförligt i kapitel 1.2).  

Ett exempel på en webbplats som erbjuder möjligheten till taggning är den 

populära LibraryThing där vem som helst kan skapa sitt eget digitala bibliotek 

och katalogisera och förse verken med självvalda nyckelord (taggar), skriva 

recensioner med mera. På ett växande antal biblioteks webbkataloger kan 

biblioteksanvändarna på liknande sätt tagga, eller ge nyckelord, åt dokument i 

onlinekatalogen (OPAC:en) och på så sätt länka dokument till varandra. På det 

här viset blir inte bara orden ”vänner” med varandra för att återknyta till O. 

Henrys citat ovan, utan även dokumenten – och i ett större perspektiv även 

användarna – ”talar  med” varandra.  

Användarundersökningar visar att användare ofta gör en enda sökning, och 

om sökningen misslyckas antar användaren att biblioteket saknar material om 

ämnet.1 Som språkvetare och litteraturintresserad så blir jag nyfiken på hur 

taggning kan användas för att förbättra informationsåtervinningen, särskilt då det 

gäller skönlitteraturen som på många sätt skiljer sig från indexeringen av fack-

litteratur och kräver speciella ämnesordlistor.2 En romantitel som Ett öga rött 

fyller t.ex. inte samma funktion som Poweryoga för nybörjare eller Träteknik: 

                                                 
1 Nauri, Miriam, 2006, Ämnesbeskrivning med kontrollerade ämnesord. Föreläsning vid Uppsala 

universitet. [2006-11-30].   
2 Att indexera skönlitteratur – handledning, 2004, s.3. 
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en introduktion. Skönlitterära dokument saknar dessutom i regel ofta kapitel-

rubriker som kan ge ytterligare ledtrådar till ämnesinnehållet. Eftersom 

indexeringen av skönlitteratur är mer komplicerad, så tycker jag att det är extra 

intressant att undersöka vad taggningen kan tillföra här.  

Det anses allmänt att taggning kan ses som ett komplement till traditionell 

ämnesordsindexing.3 Men hur skiljer sig egentligen taggarna/nyckelorden som 

användarna själva väljer för att beskriva ett verk från de professionella 

indexerarnas termer? Kan de taggade termerna tillföra något till informations-

återvinningen? I sådana fall vad? 

1.1 Syfte, frågeställningar och disposition 

Huvudsyftet med uppsatsen är att göra en jämförande undersökning av hur 

användarnas fritt valda taggar skiljer sig från de professionella indexerarnas 

kontrollerade ämnesord när det gäller skönlitterära verk. Uppsatsen är tänkt att 

besvara följande frågor: 

 

 Följer taggarna som biblioteksanvändarna ger skönlitterära verk de 

kategorier som används vid professionellt svenskt indexeringsarbete?   

 Följer taggarna de standarder för vokabulär, semantik och syntax som 

används vid indexeringsarbete? 

 Tillför taggarna något till dokumentrepresentationerna? I så fall vad? 

 Finns skillnader mellan taggarna för vuxen och barn- och 

ungdomslitteraturen? 

 

Uppsatsen är disponerad i sex delar, eller kapitel. Inledningsdelen är tänkt att ge 

en introduktion till ämnet. Här presenteras syftet med arbetet, centrala fråge-

ställningar och kortare definitioner av begrepp och termer.  

Inledningsdelen följs av uppsatsens andra kapitel som ger en bakgrund till 

viktiga begrepp och fenomen. Här ges en kort presentation av indexeringens 

historia och hur indexering av skönlitteratur skiljer sig från facklitteratur. Efter 

detta följer en beskrivning av två begrepp som alltmer dyker upp i 

biblioteksvärlden, nämligen Webb 2.0 och Bibliotek 2.0. Dessa båda är centrala 

för uppsatsens ämne och kräver en tydlig definition. Men vad innebär de 

egentligen? I detta kapitel sammanfattas också tidigare forskning om 

informationsåtervinning, taggning och indexering av skönlitteratur. 

I kapitel tre redovisas de teoretiska utgångspunkterna, källmaterial och 

metod som är aktuella för undersökningen. Här sammanfattas bl.a. Jens-Erik 

                                                 
3 Se t.ex. Granström, J. Social taggning – en studie av en Webb 2.0 tjänst i OPAC. Forsberg B. & Mogren 

H. Folksonomi - en förklaring i perspektiv av kunskapsorganisation. Almestad G. & Jäger R. Social 

bokmärkeshantering på webben – en studie av webbplatser med användardefinierad taggning.  
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Mais teori om semiotik och indexering. Under rubriken ”Källmaterial” presen-

teras det empiriska material som anlayseras i undersökningen. Först beskrivs 

minabibliotek.se, som är biblioteken i Umeås gemensamma webbplats där 

användarna själva kan ge nyckelord åt posterna i OPAC:en. Härifrån är de 

taggade nyckelorden i studien hämtade. Sedan får läsaren möjlighet att bekanta 

sig med Att indexera skönlitteratur som är svensk praxis för professionella 

indexerare och utgiven av Svensk Biblioteksförening. Det tredje kapitlet avslutas 

med en redovisning av metoden för insamling av materialet och hur analysen av 

orden har gått till.   

Kapitel fyra utgör uppsatsens undersökningsdel; här presenteras resultatet av 

den empiriska undersökningen. Kapitlet är uppdelat beroende på vilken typ av 

ord som analyseras efter de olika kategorier (fasetter) av indexeringsord som 

Svensk Biblioteksförening använder: Genre, Tid, Plats, Ämne, Person och 

Form. Dessutom har utrymme lämnats för att eventuella ytterligare kategori/er 

som framkommer vid undersökningen. 

I kapitel fem redovisas de slutsatser som kan dras av studien, uppsatsens 

inledande frågeställningar besvaras och en avslutande diskussion förs. I detta 

kapitel jämförs de taggade orden med de kontrollerade. Skiljer sig de taggade 

orden från de kontrollerade, och i så fall på vilket sätt? Tillför taggarna något, 

och i så fall vad? Kapitlet avslutas med rubriken ”Förslag till vidare forskning” 

som inte helt överraskande föreslår ämnen som kan vara intressanta för framtida 

studier.  

 Det sista kapitlet ger en sammanfattning av hela uppsatsen. För den 

vetgirige läsaren finns också alla analyserade verk och taggar samlade i två 

bilagor sist i uppsatsen.   

1.2 Definitioner av begrepp och termer 

Här ges förklaringar till en del termer och begrepp som dyker upp i uppsatsen.  

Användare är de som utnyttjar bibliotek och bibliotekstjänster, i 

undersökningsdelen används termen ofta för användare av minabibliotek.ses 

onlinekatalog.   

Bibliotek 2.0: kan ses både som arbetet mot att erbjuda mer användar-

orienterad biblioteksservice rent allmänt, men också begränsas till den mer 

teknologiska virtuella webben där användaren kan bidra med information till 

t.ex. onlinekatalogen.  

Fiktion är något uppdiktat eller påhittat.4 

Folksonomi: Summan av alla fritt formulerade ”taggar” som har använts för 

att beskriva dokument inom en viss domän. 

                                                 
4 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: ”fiktion” [2008-05-18]. 
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Homografer är två eller flera ord som stavas likadant, men uttalas olika och 

oftast har olika betydelser. Ordet kort är ett exempel, det kan betyda ”motsatsen 

till lång” respektive ”fotografi”.5 

Homonymer är ord som uttalas och stavas likadant, men har olika 

betydelser. Ett exempel på en homonym är ordet fil, som har minst fem olika 

betydelser: ”mejeriprodukt”, ”verktyg”, ”körfält”, ”datafil” och ”ärendeakt”.6  

Kontrollerade ämnesord: en ordlista med termer som på förhand godkänts 

för användningen i ett system. Ämnesordlistorna Svenska Ämnesord och Att 

indexera skönlitteratur är exempel på kontrollerade vokabulärer liksom 

amerikanska LCSH – Library of Congress Subject Headnings. 

Tagg/ar är en form av okontrollerad metadata – ord, termer eller fraser – 

som används för att beskriva ett dokument i ett taggningssystem på Internet. 

Termen är lånad från engelskans tag ”märke”, ”prislapp”. Ibland används 

svenskans etikett/er synonymt till taggbegreppet. I uppsatsen använder jag tagg 

som ett beskrivande nyckelord som användaren själv, fritt valt att knyta till ett 

dokument.  

Taggmoln. I ett taggmoln (från engelskans tag cloud, även kallat etikett-

moln) samlas alla taggar som används hos en webbtjänst. Taggmoln används för 

att göra de mest använda taggarna i en folksonomi synliga och är en slags 

förteckning över taggarna. Taggmolnet visar oftast taggarna i alfabetisk ordning 

med de mest populära taggarna i större typsnitt (taggarna sägs då vara vägda). 

Enskilda användare kan också se sitt personliga taggmoln på det här viset, och 

får på så vis en överblick över sin 

samling. En viktig funktion i 

taggmolnet är att taggarna ofta 

fungerar som hyperlänkar, dvs. genom 

att klicka på taggen så leds användaren 

till en webbsida där alla dokument som 

tilldelats samma tagg (av andra 

användare) finns samlade. På så vis 

bildar dokumenten ett ämnesmässigt 

nätverk genom taggarna.                                               

Ovan. Exempel på taggmoln från LibraryThing.7 

 

Taxonomi. En taxonomi är ett vetenskapligt namngivnings- och klassi-

ficeringssystem. Man brukar mena att taxonomier och taggbaserade system är 

varandras motsatser; genom att en taxonomi är hierarkisk och exkluderande, 

                                                 
5 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: ”homograf” [2008-05-18].  
6 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: ”homonym” [2008-05-18].  
7 Bilden är hämtad från LibraryThing.com [2008-03-15]. 
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medan ett taggbaserat system är icke-hierarkiskt, platt och inkluderande. 8  Två 

exempel på taxonomier är Linnés systematik för att klassificera levande varelser 

och Deweys decimalklassificering för biblioteksmaterial. Golder & Huberman 

illustrerar taxonomins hierarki med ett klassificeringsexempel från djurvärlden. 9 

Arterna lejon och tiger tillhör båda släktet panthera och tamkatten hör till släktet 

felis, men både tamkatt, lejon och tiger tillhör alla samma familj: kattdjur 

(Felidae).  

Taxonomins hierarkiska system. 

 

Familj: kattdjur (Felidae) 

Släkte: Pantera Felis 

 

Tiger Lejon Tamkatt 

 

Skönlitteratur är litteratur som utgörs av fiktiva berättelser istället för fakta. 

Skönlitteraturen har inte samma krav som facklitteraturen på att ”berätta 

sanningen”. I svenska bibliotek klassificeras skönlitteratur under signum H och 

innefattar romaner, noveller, poesi, folkdiktning, dramatik, tecknade serier, 

essäer mm.10 Den skönlitteratur som undersöks utgörs av romaner från vuxen 

och barn- och ungdomsavdelningen. 

Synonym. En synonym är ett ord med samma betydelse som ett annat ord.11 

Webb 2.0 är utvecklingen av webben mot tjänster med interaktiv design där 

användarna själva kan bidra med, kontrollera och använda information. (För 

bakgrund och djupare definition av begreppet se kapitel 2.2.) 

 

 

 

 

                                                 
8 Mathes, Adam, 2004, Folksonomies – cooperative classification and communication through shared 

metadata, s. 4. 
9 Golder, Scott & Huberman, Bernardo A., 2006, Usage patterns of collaborative tagging systems, s.199-

201. 
10 Wikipedia, sökord: ”skönlitteratur” [2008-05-18]. 
11 Nationalencyklopedin webbversionen, sökord: ”synonym” [2008-05-18]. 
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2 Bakgrund  

Det här kapitlet är tänkt att ge en bakgrund till uppsatsämnet och även ge en 

överblick av aktuell forskning. Kapitlet är indelat efter de två huvudområden 

som ämnet berör: indexering av skönlitteratur och Bibliotek 2.0 (taggning). Först 

ges en översiktlig historia av hur indexering av skönlitteratur har gått och går 

till; som ett underkapitel här följer en forskningsöversikt där såväl 

magisteruppsatser som aktiva etablerade forskares arbete tas upp. På liknande 

sätt beskrivs sedan Bibliotek 2.0 och taggning följt av en egen forsknings-

översikt. Låt oss nu börja med att titta översiktligt på hur indexering av 

skönlitteratur har gått till och går till idag.  

2.1 Indexering av skönlitteratur  

Half of your book is to an index grown; 

You give your book contents, your reader none. 

- Wits Recreations (London, 1640) 

2.1.1 Från Antiken till modern tid 

Indexeringens historia sträcker sig långt bakåt i tiden. Så länge det har funnits 

behov av att ordna och återfinna information så har det praktiserats någon form 

av indexeringssystem. Redan under antiken indexerades papyrusrullar genom att 

en liten lapp där verkets titel, och ibland även författarens namn stod, fästes på 

rullen så att man inte skulle behöva rulla ut den för att få information.12 I och 

med den vetenskapliga revolutionen på 1700 och 1800-talen började ämnes-

ordsindexering ske mer systematiskt.   

I Rules of a Dictionary Catalogue formulerade amerikanen Charles A. 

Cutter år 1876 de grundläggande funktionerna för ämnesord: 
1. To enable a person to find a book of which either 

(A) the author 

(B) the title 

(C) the subject 

is known. 

2. To show what the library has 

(D) by a given author 

                                                 
12 American Society for Indexing. How Information Retrieval Started. [2008-08-07].  
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(E) on a given subject 

(F) in a given kind of literature. 

3. To assist in the choice of a book 

(G) as to its edition (bibliographically). 

(H) as to its character (literary or topical).13 

 

Cutters mål gäller i grunden fortfarande. Ämnesordsindexering är till för att 

beskriva och för att identifiera verk; att välja ord som får uppdraget att 

representera innehållet i ett helt verk. Det ska vara möjligt för bibliotekets 

användare att hitta en bok i ett visst ämne eller en bok där handlingen är helt 

eller delvis känd.14  

Indexeringen bör anpassas efter användarnas behov, s.k. användarorienterad 

indexering (user-centered indexing).15 Detta innebär t.ex. att specificiteten – hur 

djupt, eller specifikt, ett verk indexeras – varierar mellan olika bibliotek. Så kan 

t.ex. forsknings- och folkbibliotek ha olika behov.   

Indexeringsteoretikern F.W. Lancaster delar upp indexeringsprocessen i två 

steg: 

1. Konceptuell analys (conceptual analysis) och 

2. Översättning (translation) 

I den konceptuella analysen bestämmer indexeraren vad ett dokument handlar 

om och vad för något i dokumentet som användargruppen kan ha intresse av. I 

det här skedet tolkar indexeraren dokumentet och ställer bl.a. frågorna: Vad 

handlar det om? Varför har det lagts till våra samlingar? Vilka aspekter av 

dokumentet kan användarna komma att vara intresserade av? Det här är ingen 

lätt uppgift, det gäller att känna till användarna och deras behov och intressen för 

att kunna göra ett bra arbete. När humaniora och skönlitteratur indexeras så är 

det friare för indexeraren att göra egna tolkningar av vad som är det viktiga i 

texten.  

I steg två – översättningen – översätts koncepten som framkom i det första 

steget till indexeringstermer. Termerna kan hämtas antingen från själva 

dokumentet som indexeras, så kallad extraction. Eller så kan de hämtas från 

andra dokument t.ex. ämnesordlistor och tesaurusar, då kallas det assignment 

indexing. Vid indexering av skönlitteratur på bibliotek brukar oftast assignment 

indexing användas med en kontrollerad vokabulär. Den kontrollerade voka-

bulären styr vilka termer och synonymer som får användas, hur de får böjas och 

hur de är relaterade till varandra. Skönlitteraturen på svenska bibliotek indexeras 

främst genom ämnesordlistan Att indexera skönlitteratur, som kommer att 

undersökas närmare längre fram i uppsatsen. Nu ska vi titta närmare vad det är 

som gör indexeringen av skönlitteratur så speciell. 

                                                 
13 Cutter, Charles A. Rules for a dictionary catalogue,s.8. 
14 Att indexera skönlitteratur – handledning, 2004, s.8. 
15 Lancaster, F.W (1998) s.9 
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2.1.2 Skillnader mellan skön- och facklitteratur 

Indexering av skönlitteratur skiljer sig från facklitteraturen. Som tidigare nämnts 

är indexering av skönlitteratur mer komplicerad än indexering av facklitteratur. 

Det finns flera anledningar till att fokus har legat, och fortfarande ligger på, 

facklitteratursindexeringen; det är både svårare och dyrare att ämnesbestämma 

skönlitterära verk. Problemen kan sammanfattas på följande sätt: 

 
Facklitteraturen förmedlar kunskap av olika slag och uppfattas av de flesta som logisk och 

objektiv. Skönlitteraturen däremot uppfattas ofta som mångtydig och subjektiv, vilket ger 

möjlighet till många olika tolkningar hos läsaren. Skönlitteraturen är en produkt av 

författarens fantasi och underställd författarens egna lagar, även om han eller hon ofta 

hämtar inspiration och fakta ur det verkliga livet.16 

 

Vad ett skönlitterärt verk handlar om är föremål för många skilda teorier och 

tolkningar. Som den franske litteraturteoretikern Roland Barthes konstaterade 

ses texten ofta snarare som något producerat av läsaren än av författaren.17 En 

skönlitterär texts tema kan alltså variera beroende på hur olika läsare tolkar den, 

och tolkningsbara aspekter kan vara svåra att fixera. Åsikterna skiljer sig åt 

mellan vilka aspekter av skönlitterära verk som man kan och bör indexera. Man 

kan välja att betona s.k. denotativa aspekter; dvs. exempelvis personer, miljöer 

och händelser. Det andra alternativet är att även ta hänsyn till konnotativa 

aspekter dvs. tolkningsbara aspekter som kan variera mer beroende på läsaren 

t.ex. tema eller läsupplevelse.18 Det finns egentligen inga gränser för vad 

skönlitteratur kan handla om, nya verk med nya miljöer, karaktärer och stilar. 

Det finns forskare som menar att det egentligen inte går att indexera skön-

litteratur och ge utrymme för konnotativa aspekter och abstrakta begrepp, 

eftersom det är oklart vilka tolkningar och termer som alla kan vara överens om. 

Kanadensiskan Clare Beghtol hör till dessa; hennes och andra forskares arbete 

inom skönlitteratursindexeringen är ämnet för nästa stycke.19  

2.1.3 Forskningsöversikt 

Här presenteras översiktligt aktuell forskning om indexering av skönlitteratur, 

det är både magisteruppsatser och etablerade forskares arbete.   

Professorn Clare Beghtol är verksam vid University of Toronto i Kanada. 

Hon är en tongivande forskare när det gäller indexering och klassificering. 

Beghtol ser problem med att hämta metadata ur skönlitteratur som skapas av 

författarens fantasi då termerna kan vara vaga och intetsägande. Det finns till 

exempel saker som inte finns och saknar namn och många gånger är fiktionen 

tvetydig. Hon menar att så länge det inte finns en systematisk genomstuderad 

                                                 
16 Att indexera skönlitteratur – handledning, 2004, s.8. 
17 Barry, Peter, 2002, Beginning theory, s. 66. 
18 Saarti, Jarmo, 1999, Fiction indexing and the development of fiction thesauri, s. 86. 
19 Begthol, Clare, 1994, The Classification of fiction: A system based on theoretical principles.  
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metod för att analysera och definiera vad ett skönlitterärt verk handlar om, vilket 

tema det har, så är det bara konkreta, denotativa fakta som ska beskrivas.20 Ett 

skönlitterärt verk bör alltså inte behandlas annorlunda än facklitteratur. 

En forskare som inte håller med Beghtol är Hans Jørn Nielsen som är 

verksam vid Danmarks Biblioteksskole i Ålborg. Han menar istället att det är 

nödvändigt att tolka det skönlitterära verket för att det ska kunna indexeras och 

att man bör inkludera litteraturteori i det här steget.21 En intressant aspekt som 

Nielsen tar upp är att användare som ska välja skönlitteratur ofta är intresserade 

av att veta hur ett skönlitterärt verk är skrivet.22 

Ytterligare en dansk forskare vars ståndpunkt skiljer sig från Beghtols är 

Annelise Mark Pejtersen. På 1970-talet intervjuade hon cirka trehundra 

biblioteksanvändare och bibliotekarier. Undersökningen användes till att 

utveckla ett indexeringssystem där användarens behov och synpunkter ställs i 

centrum. Pejtersens system kallas AMP (Analysis and Meditation for 

Publications). Hon upptäckte att användarna gärna frågar efter skönlitteratur 

efter olika aspekter, t.ex. romantiska böcker. Det framkom också att användarna 

föredrog konkreta sökord framför abstrakta. AMP är uppbyggt av fyra kategorier 

eller dimensioner:  

1. Ämne (vad verket handlar om)  

2. Ram (tid, plats)  

3. Författarens avsikt (känslor, upplevelser som författaren vill förmedla)  

4. Tillgänglighet (språknivå, fysiska egenskaper, typografi)23 

I de nordiska länderna har Pejtersens arbete varit en stor inspirationskälla för 

design av system för att indexera skönlitteratur, t.ex. för det svenska systemet Att 

indexera skönlitteratur som undersöks i uppsatsen.24 

Jarmo Sarti vid Kuopio University Library i Finland är en känd forskare i 

biblioteks- och informationsvärlden. I en empirisk undersökning år 2001 under-

sökte han hur innehållet i fem romaner av olika genrer beskrivs, om det finns 

consistency i användandet av indexeringstermer och i abstracts som både 

professionella indexerare och användare fick ge verken. Consistency, eller 

konsistens som det brukar kallas på svenska, är nivån av allmän acceptans, eller 

enighet, som nås när en ett antal personer genomför samma uppgift – till 

exempel indexerar samma bok.25 (Läs mer om konsistens i teoriavsnittet om 

Lancaster.) Sarti drog i sin studie slutsatsen att konsistensen var låg främst p.g.a. 

                                                 
20 Beghtol, Clare, 1994, The classification of fiction: a system based on theoretical principles, s. 131-134. 
21 Nielsen, Hans Jørn,1997b, The nature of fiction and its significance for classification and indexing, s. 

171ff 
22 Nielsen, Hans Jørn, 1997a, Romaner af mange slags: om indeksering, klassifikation og førmidling af 

skønlitteratur, s. 15 ff. 
23 Pejtersen, Annelise Mark & Austin, Jutta, 1983, “Fiction retrieval: Experimental design and evaluation of 

a searched based on users’ value criteria, del 1",  s. 233ff 
24 Forsberg, Ida & Humlesjö, Siska, 2006, Indexering av skönlitteratur: en kvalitativ studie av indexering 

och språk, s. 37. 
25 Sarti, 1999, s. 50. 
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varje testperson analyserade och tolkade romanerna genom sina egna subjektiva 

glasögon. Sarti menar att när man talar om vad ett verk handlar om, dess 

aboutness, så bör man ”inkludera hela processen av skönlitteraturen och dess 

mottagande, inte bara texterna och deras innehåll”26. Sarti menar att det går att 

skapa fungerande system för ämnesordsbeskrivning av skönlitteratur, och drar 

också den intressanta slutsatsen att för att uppnå bättre indexering är det 

optimala att använda flera indexerare och inte bara proffs, utan även användare.27 

Ida Forsberg och Siska Humlesjö undersöker i sin magisteruppsats 

Indexering av skönlitteratur: En kvalitativ undersökning av indexering och språk 

hur indexerares, bibliotekariers och användares val av ämnesord överens-

stämmer när skönlitteratur beskrivs. Undersökningen visar att bibliotekarier och 

indexerare i högre grad väljer mer allmängiltiga (denotativa eller manifesta) ord 

som inte är inbegriper tolkning, medan användarna istället väljer en stor del 

konnotativa eller latenta ord efter egen tolkning. ”Bibliotekarierna försöker ge en 

så allmängiltig indexering som möjligt och tar därför fasta på det bokstavliga 

och uttalade som man kan anta att de flesta ser.”28 Forsberg & Humlesjö efter-

lyser också mer utarbetade och tydliga regler för att öka konsistensen.29 

Jon Martinsson undersöker i sin magisteruppsats Ämnesordsåtervinning av 

skönlitteratur bibliotekariers erfarenheter av och uppfattningar om ämnesords-

återvinning genom ämnesordslistan Att indexera skönlitteratur som gavs ut av 

Svensk Biblioteksförening år 2004. Att indexera skönlitteratur har fått stor 

betydelse för hur skönlitteratur indexeras i Sverige, främst genom att Biblioteks-

tjänst indexerar utifrån den.30 

Skulle det vara möjligt att låta användarna välja metadata helt fritt? Låt oss 

nu titta närmare på nya koncept som kan komma att revolutionera indexeringen. 

2.2 Webb 2.0, Bibliotek 2.0 och taggning 

Bibliotekarien Jack M. Maness drar i en artikel slutsatsen att för biblioteken 

kommer Webb 2.0 att innebära  

a meaningful and substantive change in the history of libraries. The library’s collection will 
change, becoming more interactive and fully accessible. The library’s service will change, 
focusing more on the facilitation of information transfer and information literacy rather 
than providing controlled access to it.31    

 

                                                 
26 Sarti, 1999, s.62 [egen översättning]. 
27 Sarti, 1999, s. 62. 
28 Forsberg & Humlesjö, 2006, s. 66. 
29 Forsberg & Humlesjö, 2006, s. 66. 
30 Martinsson, Jon, 2007, Ämnesordsåtervinning av skönlitteratur: en intervjuundersökning av 

bibliotekariers erfarenheter, s. 2. 
31 Maness, Jack M., 2006, Library 2.0 theory: Web 2.0 and its implications for libraries, s. 11. 
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Vad är egentligen detta för fenomen som kommer att innebära sådana 

förändringar för biblioteken? Hur menar man att biblioteken ska förändras? 

Detta stycke förklarar hur begreppet Webb 2.0 och dess motsvarighet i 

biblioteksvärlden – Bibliotek 2.0 – har växt fram och vad de innebär.  Här får vi 

också en utförligare förklaring av vad taggning är för något samt en forsknings-

översikt.  

2.2.1 Från Webb 2.0… 

Konceptet Webb 2.0 gjordes populärt av Tim O’Reilly och Dale Dougherty år 

2004. De menade att de mest framgångsrika företagen, servicetjänsterna och 

teknikerna som överlevde IT-krashen i slutet på 1990-talet hade vissa gemen-

samma egenskaper, dessa är: ”collaborative in nature, interactive, dynamic and 

in the line between the creation and consumption of content”32. Det mest centrala 

i Webb 2.0 är användarna, som i Webb 2.0-tjänster genom interaktiv design kan 

bidra med, själva kontrollera och använda information. Den tidigare citerade 

Jack M. Maness beskriver Webb 2.0 som en ”revolution”33 av webben, och illu-

strerar konceptet som en webb fylld av dialoger snarare än en samling mono-

loger, som då den tidigare webben skulle kunna jämföras med. Informationen 

går tvåväga och inte enkelriktat; användarna kan interagera och blir inte enbart 

passiva mottagare. Konkreta exempel på tjänster som övergår till Webb 2.0 är 

t.ex. att personliga webbsidor blir bloggar (där bloggläsarna kan förmedla sina 

åsikter genom att t.ex. skriva kommentarer), encyklopedier blir Wikipedia (där 

användarna kollektivt producerar och redigerar innehållet) och taxonomier blir 

folksonomier (där användarna själva bestämmer ämnesord).34 Webb 2.0 är 

således dynamiskt istället för statiskt. Men vad innebär detta för biblioteken?  

2.2.2 … till Bibliotek 2.0 

Termen Bibliotek 2.0 (från engelskans Library 2.0) myntades av Michael Casey 

som gett det en bred definition. I boken Library 2.0 – A Guide to Participatory 

Library Service förklarar Casey och Laura C. Savastinuk att Bibliotek 2.0 

inkluderar:  

 en modell för konstant och meningsfull förändring 

 större inflytande (user empowerment) för biblioteksanvändarna genom 

interaktiv, användarbaserad service.  

 genom införandet av punkterna ovan, att söka förbättra servicen för 

nuvarande biblioteksanvändare och också nå ut till potentiella användare. 35  

                                                 
32 Maness, 2006, s. 1. 
33 Maness, 2006, s. 2. 
34 Maness, 2006,  s. 2 [egen översättning]. 
35 Casey, Michael E. & Savastinuk, Laura C., 2007, Library 2.0 – A guide to participatory library service, 

s. 5-6 [egen översättning]. 
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Casey & Savastinuk beskriver det fundamentala i Bibliotek 2.0 som ”user 

empowerment and constant change […] Library 2.0 is an attempt to focus our 

energies on two specific objectives – empowering the user and constant change 

– in order to keep up with the changing need of our users”36.  Den nya tekniken 

är inte det centrala i deras definition, utan är egentligen bara ett redskap, ”just a 

tool” för att nå ut till användarna. 37 Webb 2.0 kan sägas vara själva tänkandet där 

användarens synpunkter och deltagande är det centrala. 

Caseys definition har mött en del kritik då man menar att den egentligen inte 

tillför något riktigt nytt; att biblioteken i alla tider har förändrats för att kunna 

följa med användarna. Den tidigare citerade Jack M. Maness definierar Bibliotek 

2.0 som ”the application of interactive, collaborative, and multi-media web-

based technologies to web-based library services and collections”.38 Han menar 

att den här definitionen är mer användbar än t.ex. Casey & Savastinuks eftersom 

den sätter fokus på webbtjänster och på så vis undviker förvirring.   

2.2.3 Taggning och folksonomier 

Taggning är som nämnts ett exempel på en Webb 2.0 tjänst. Taggning innebär 

att användaren själv kan sätta taggar (fritt valda nyckelord) på t.ex. sina bilder, 

böcker, blogginlägg osv. Taggning är alltså en form av klassificering som sker 

när användaren själv indexerar ämnesord/taggar och knyter ihop dem. Jonathan 

Furner som forskar om taggning vid University of California listar taggningens 

utmärkande egenskaper taggning är: 

 

1. Användarorienterad (user-oriented). Taggarna i en samling är resultatet av det arbete 

som människor som visat ett stort intresse för den samlingen, till skillnad från 

professionella indexerare som tilldelats uppgiften.   

2. Ger makt (empowering). Människor som tidigare fått vänja sig vid att söka i databaser 

genom att försöka förutspå experternas ordval får möjligheten att dela med sig av sin 

kunskap om informationsresurser. 

3. Demokratisk (democratic). Vemsomhelst kan tagga, ingen utvald expertis. 

4. Billig (cheap). Taggare taggar frivilligt. 

5. Samarbetande (collaborative). Varje verks taggmoln är ett potentiellt resultat av flera 

användares taggningsarbete. 39 

6. Uppdelad (distributed). En ensam person behöver inte tagga alla verk i en samling, inte 

heller behöver ett verk taggas av alla användare.  

7. Dynamisk (dynamic). Beskrivningen av en given resurs kan ändras med tiden. 

                                                 
36 Casey &Savastinuk, 2007, s. 6.  
37 Casey &Savastinuk, 2007, s. 5.  
38 Maness, 2006, s. 3. 
39 Furner, Jonathan, 2007, User tagging of library resources: toward a framework for system evaluation, s. 

2 [egen översättning]. 
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8. Instruktiv (instructive). Användarna kan se andra taggar och lära sig om nya 

intressanta verkaspekter.  

 

Taggning jämförs och kontrasteras ofta mot traditionell klassifikation och taxo-

nomier. Termen folksonomi är en kombination av orden folk och taxonomi. Till 

skillnad från taxonomi bestäms inte metadatan i folksonomin av experter utan 

även av skapare och användare av materialet, liksom vi sett sker vid taggning. 

Det var just detta – att vem som helst, ”vanligt folk”, kan välja ämnesordet – 

som Thomas Vander Wal, som myntade folksonomibegreppet år 2004, ville göra 

synligt när han ersatte prefixet tax i ordet taxonomi med folk och bildade det nya 

begreppet. 40 Folksonomi kan därför kallas ”folkets taxonomi”.41 Det är viktigt att 

komma ihåg att i taggningsprocessen så får användaren fritt välja ämnesorden, 

detta är inte begränsat till en liten grupp av experter utan vem som helst kan 

formulera en tagg han/hon finner lämplig att beskriva ett dokument. Folksonomi 

kan på så vis kontrasteras mot kontrollerade ämnesordssystem som Svenska 

ämnesord eller amerikanska LCSH (Library of Congress Subject Headings) där 

ämnesorden bestäms av experter. På samma sätt kan också taggar, som fritt väljs 

av användare, kontrasteras mot de kontrollerade ämnesord som de professionella 

indexerarna väljer. Att ett ämnesord är ”kontrollerat” innebär att ”enbart vissa 

termer får användas vid indexering.”42 Listan över kontrollerade ämnesord inne-

håller ofta hänvisningar och kompletteras av riktlinjer.  

Begreppet folksonomi är problematiskt, tillräckligt problematiskt för att ut-

redas i en magisteruppsats av Benjamin Forsberg och Hans Mogren. I sin slu-

tanalys av begreppet konstaterar de att eftersom kontrollerad vokabulär saknas i 

folksonomier så saknas relationer mellan taggar (såväl hierarkiska som ”se 

även” och andra hänvisningar) vilket medför att ”de relationer som existerar är 

via dokument som är taggade med samma tagg, samt de relationer som använ-

darna gör mentalt.”43 En utmärkande egenskap hos folksonomier är att systemet 

är ”platt”, termerna är hierarkiskt ordnade.   

Även Harriet Aagaard och Miriam Nauri har utrett folksonomibegreppet och 

ger följande förslag till definition på vad en folksonomi är: ”Summan av alla fritt 

formulerade ’taggar’ som har använts för att beskriva dokument inom en viss 

domän, inklusive de latenta semantiska och logiska relationer som framträder 

vid analys av dessa taggar i relation till dokumenten.”44 I uppsatsen har jag valt 

att använda mig av denna definition. Folksonomin som undersöks i denna upp-

                                                 
40 Vander Wal, Thomas, 2007, Folksonomy > Folksonomy coinage and definition [2008-02-26].    
41 Aagaard, Harriet & Nauri, Miriam, 2007 Användarstyrda kataloger?: folksonomier i teori och praktik, s. 

3.  
42 Nauri, Mirim, 2006, Ämnesbeskrivning med kontrollerade ämnesord, föreläsning.  
43Forsberg, Benjamin & Mogren, Hans, 2007, Folksonomi – en förklaring i perspektiv av 

kunskapsorganisation, s. 81. 
44 Aagaard & Nauri, 2007, Användarstyrda kataloger?: folksonomier i teori och praktik, s. 2.  
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sats blir alltså den vokabulär av taggar som används för att beskriva dokument i 

domänen minabibliotek.se. 

Både utomlands och i Sverige har bibliotek börjat erbjuda användarna möj-

ligheten att tagga verken i bibliotekskatalogen. Ofta ses detta som ett led i 

Bibliotek 2.0-arbetet. I artikeln ”The Use of Folksonomies in Public Library 

Catalogues” utforskar professorn Louise Spiteri som är verksam vid Dalhousie 

University i Nova Scotia, Kanada, hur folksonomier kan vara användbara för 

bibliotek. Spiteri anser att folksonomier kan komplettera de kontrollerade äm-

nesorden i katalogen och på så vis skapa bättre förutsättningar för användarna att 

hitta det de söker med ett kanske mer naturligt språk. Folksonomier kan också 

användas för att skapa nätverk, eller communities, där likasinnade personer knyts 

ihop och kan utbyta information.45 

Spiteri är en av forskarna vars arbete vi ska titta närmare på i nästa stycke.   

 

2.2.4 Forskningsöversikt 

När det gäller forskning om taggning och folksonomier finns det inte så mycket 

material innan 2006. Det mesta av forskningen om taggar undersöker taggnings-

funktionerna hos webbplatserna flickr.com och del.icio.us. I Sverige har det un-

der de senaste åren författats en handfull magisteruppsatser som behandlar an-

vändardefinierad taggning i OPAC och folksonomier. Vi ska börja med att titta 

närmare på dem.  

I uppsatsen Social taggning – En studie av en webb 2.0 tjänst i OPAC un-

dersöker Johanna Granström hur en taggad OPAC kan se ut i praktiken genom 

att studera taggningstjänsten vid Ann Arbor District Library i Michigan, USA. 

En av slutsatserna hon drar av sin studie är att ”fiktionsverk taggas delvis an-

norlunda än faktaverk” samt att den sociala taggningen ”som en diakronisk 

språkpraktik komplettera[r] den professionella indexeringspraktiken som tradit-

ionellt fokuserat på den synkroniska aspekten av information”.46  

Camilla Eriksson Åhl, som liksom Granström framlagt sin uppsats vid In-

stitutionen för Biblioteks- och Informationsvetenskap i Borås, studerade i sin 

magisteruppsats PennTags – En kvantitativ empirisk studie av en read/write 

OPAC hur PennTags, taggningsfunktionen vid University of Pennsylvania, an-

vänds. I uppsatsen drar hon slutsatsen att vad gäller användandet av PennTags, 

så är ämnesområdet Språk och litteratur ”totalt dominerande” och mest frekvent 

taggat.47 Detta förklaras till stor del av att den mycket populära underavdel-

ningen Film återfinns just under Språk och litteratur. Eriksson Åhl undersöker 

också vad taggningen tillför de olika ämnesområdena och drar slutsatsen att i de 

                                                 
45 Spiteri, Louise, 2006, The use of folksonomies in public library catalogues, s.76 ff. 
46 Granström, Johanna, 2007, Social taggning: en studie av en webb 2.0 tjänst i OPAC, s. 47. 
47 Eriksson Åhl, 2007, PennTagsen kvantitativ empirisk studie av en read/write OPAC, s. 32. 
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mest taggade ämnesområdena så tillför nästan hälften av alla taggar de fördelar 

som taggning förväntas kunna tillföra (t.ex. högre grad av specificitet i index-

eringen och mer aktuella ämnesord) och 59 % tillför nya meningsfulla sök-

ingångar.48 

Gustav Almestad och Ran Jäger undersöker i sin uppsats Social bokmärkes-

hantering på webben – en studie av webbplatser med användardefinierad tagg-

ning hur olika webbplatsers taggningsfunktioner (bokmärkeshanterare) skulle 

kunna tillämpas i en biblioteksportal.  I undersökningen drar de slutsatsen att det 

finns många funktioner som skulle kunna vara tillämpbara i en biblioteksportal.49  

Marieke Guy och Emma Tonkin undersöker i artikeln Folksonomies – 

Tidying up Tags? hur folksonomierna hos webbplatserna flickr.com och 

del.icio.us fungerar. I artikeln drar de paralleller mellan hur folksonomier och 

språk utvecklas. Guy & Tonkin ser en fara i att försöka “städa upp” bland taggar 

och menar att man i längden riskerar att förlora värdefull metadata; ”by tidying 

up tags we are condoning the implementation of a destructive solution that may 

lose valuable metadata. […] do we really want a world where everyone speaks a 

collaboratively defined analogue to the Queen’s English?”50 Guy & Tonkin 

menar att det verkliga problemet med folksonomier ligger i att de på en och 

samma gång ska tjäna två syften; dels användarens personliga samling (the per-

sonal collection) och dels den allmänna gemensamma samlingen (the collective 

collection).51  

Pauline Rafferty och Rob Hidderley har undersökt hur tre olika modeller av 

indexering: expertledd, författargenererad och användarorienterad fungerar hos 

webbplatsen flickr.com där användare kan tagga bilder. I artikeln Flickr and 

Democratic Indexing: Dialogic Approaches to Indexing drar de slutsatsen att 

informationsspecialister är tveksamma till hur användarstyrda system kan 

fungera utan någon form kontroll och av ”representativ auktoritet”52. Social tagg-

ning kanske bara är ett steg mot mer användarinflytande, men egentligen inte 

klarar att stå på egna ben.  

Clay Shirky ser också taggningen som en process från den binära kategorise-

ringsprocessen mot en mer rimlig syn. Shirky menar att taggning i motsats till 

kontrollerade ämnesord är inkluderande. Det finns ingen auktoritet som ger 

topp–botten styrd kunskapssyn, istället kan alla vara med och med sin egen vo-

kabulär och tillsammans bygga en ”botten-top” vokabulär som på ett bättre sätt 

reflekterar hur användarna ser på världen. Shirky menar också att tvetydiga ord 

                                                 
48 Eriksson Åhl, 2007, s. 32. 
49 Almestad, Gustav & Jäger, Ran, 2007, Social bokmärkeshantering på webben – en studie av webbplatser 

med användardefinierad taggning, s.50. 
50 Guy, Marieke & Tonkin, Emma, 2006, Folksonomies: Tidying up tags?, s. 12. 
51 Guy & Tonkin, 2006, s. 11. 
52 Rafferty, Pauline & Hidderley, Rob, 2007, Flickr and democratic indexing: dialogic approaches to 

indexing. s. 408 [egen översättning].  
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ska tillåtas vara orörda eftersom det är genom just den här egenskapen som 

användarnas kunskapsrepresentation kommer fram.53  

   Biblioteksforskaren Adam Mathes menar att taggning kan vara 

fördelaktigt för användares sökstrategier eftersom taggarna ger flera inkörsportar 

till, och högre resultat vid, slumpsökningar än om man använder kontrollerad 

vokabulär. Just denna slumpartade egenskap hos taggning kompletterar sök-

ningar utan ett speciellt mål så kallad ”browsing” genom att ge träffar som 

användaren från början kanske inte tänkt sig skulle kunna ha värde.54 

Louise F. Spiteri, som tidigare nämnts, har forskat mycket om social tagg-

ning. I artikeln ”The Structure and Form of Folksonomy Tags: The Road to the 

Public Library Catalog” undersöker Spiteri den lingvistiska strukturen på taggar 

som samlats in från webbplatserna Del.icio.us, Furl och Technorati under en 

trettiodagarsperiod. Hon jämförde taggarna mot riktlinjer för hur kontrollerade 

vokabulärer ska skapas (National Informations Standard Organization – NISO) 

och fann att taggarna till stor del stämmer väl överens gällande riktlinjerna för 

t.ex. stavning. Problemområden som Spiteri identifierade inkluderar inkonse-

kvent användning av substantiv och tvetydiga taggar i form av homografer, 

förkortningar och akronymer. Spiteri drar ändå slutsatsen att om det finns rikt-

linjer för att skapa otvetydiga taggar och externa länkar till användbara referens-

källor så kan folksonomier vara ett kraftfullt och flexibelt verktyg för att öka 

användarvänligheten i bibliotekskataloger och uppmuntra andra användar-

aktiviteter.55  I artikeln ”The Use of Folksonomies in Public Library Catalogues” 

ser hon också möjligheten att folksonomier kan komplettera den kontrollerade 

vokabulären genom att ord som upplevs mer naturligt för användarna införs. Ett 

exempel som nämns är ordet Cooking som är mer användarvänligt än det 

kontrollerade ämnesordet Cookery.56 

Jonathan Furner vars forskningsarbete tidigare citerats i kapitel 2.2.3 

utvecklar i artikeln ”User tagging of library resources: Toward a framwork for 

system evaluation” resonemang kring ramverk för utvärdering av biblioteks-

system där taggning integreras med traditionella indexeringsmetoder. Furner 

försöker få svar på vilka faktorer som gör ett taggningssystem framgångsrikt. 

Han kommer bl.a. fram till att alltför få studier gjorts för att man ska kunna dra 

slutsatsen att de taggar användare ger ett verk är desamma som används när man 

försöker återfinna verket. Å andra sidan kanske inte detta bör vara det främsta 

kriteriet när man bedömer taggningstjänster eftersom användarna har många 

andra motivationer som driver dem att använda taggningstjänsterna,57 t.ex. att 

                                                 
53 Shirky, Clay, 2005, Ontology is overrated: Categories, links and tags. [2008-08-10]  
54 Mathes, Adam, 2004, Folksonomies – cooperative classification and communication through shared 

metadata. 
55 Spiteri, 2007, “The structure and form of folksonomy tags: the road to the public library catalog”, s. 13-

23. 
56 Spiteri, 2006, s.76. 
57 Furner, 2007, s.9. 
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dela med sig av sin kunskap om olika verk, rekommendera läsning, delta i 

bibliotekets aktiviteter eller helt enkelt för att man tycker det är ett under-

hållande sätt att fördriva tiden.58   

Harriet Aagard, katalogansvarig på virtuella enheten på Stockholms stads-

bibliotek och Miriam Nauri, Kungl.biblioteket, har också studerat folksonomier. 

I presentationen Användarstyrda kataloger?: folksonomier i teori och praktik tar 

de upp de viktiga frågorna: ”Vad är målet med att tillåta taggning i biblioteks-

kataloger? (för användarna, för katalogägarna)” och ”Hur motiverar man till 

taggning?” De presenterar två extrema sätt att se på taggar, där taggarna 

antingen ses som ”Sociala bokmärken” eller ”Rena katalogbidrag”:  

Sociala bokmärken 

Användare drivs av egoistiska motiv. 

Ger mervärde (i form av socialt nätverk, ordnade bokmärken osv.) 

Ger möjlighet att påverka andra användares syn på ett dokument. 

 

Rena katalogbidrag 

Användaren drivs av altruistiska motiv. 

Ger möjligen en egoboost, men inget övrigt mervärde. 

Ger möjlighet att påverka övriga användares syn på dokument.59 

 

Efter forskningsöversikten ska vi fördjupa oss lite och se möjligheterna i en 

populär webbplats där indexering av skönlitteratur kombineras med taggning. 

2.3 Library Thing 

Ett exempel på hur litteratur indexeras med hjälp av Webb 2.0 teknik är Library-

Thing. LibraryThing är en webbplats där vemsomhelst kan skapa sitt eget 

virtuella bibliotek i en katalog med bibliotekskvalitet. Efter en enkel registrering 

av användarnamn och lösenord är det mycket lätt att lägga till böcker i sin 

personliga katalog. Man behöver bara några ord från titeln, författarnamnet eller 

ISBN-numret så hämtar LibraryThing automatiskt korrekt data från 

Amazon.com, eller någon av de 690 anslutna bibliotekskatalogerna världen över 

(Libris finns t.ex. med). Den personliga katalogen visas i list- eller omslagsläge. 

Här kan användaren söka bland böcker, sortera, redigera bokinformation och 

lägga till taggar, betygsätta och skriva recensioner. Sidan med bokinformation 

ger uppgifter om andra som har samma bok i sin katalog och vad de tycker om 

den, vilka taggar och omdömen den fått och om den är samtalsämne i någon 

diskussionsgrupp.60  

                                                 
58 Furner, 2007, s.5.  
59 Aagard & Nauri, 2007, bild 17. 
60 LibraryThing, 2007, Rundtur [2008-08-07] 
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På den egna profilsidan kan varje användare välja vad han/hon vill att ska 

vara synligt och vilken personlig information om sig själv och sitt bibliotek man 

vill visa. Profilen länkar samman människor som delar samma böcker. 

LibraryThing har 435 000 användare och fler än 29 miljoner böcker i systemet. 

Varje användare kan skapa, söka bland, läsa och delta i olika grupper t.ex. 

deckargrupp. En blogg kan kopplas till LibraryThing, med mobiltelefon är det 

möjligt att kolla sin LibraryThing katalog när man står i bokhandeln.61   

Bibliotek som importerar från LibraryThing t.ex. Halmstad har Library-

Thing integrerad i katalogen med både svenska och engelska taggar. 

 

Nu när en utförligare bakgrund till ämnesområdet tecknats så är det dags att titta 

på de teoretiska utgångspunkterna, källmaterialet och hur undersökningen ska 

genomföras, detta är ämnet för nästa kapitel. 

 

 

 

                                                 
61 LibraryThing, 2007, Vad är LibraryThing? [2008-08-07] 
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3 Teori, källmaterial och metod  

Det här kapitlet inleds med ett avsnitt där de teoretiska utgångspunkterna som 

ligger till grund för undersökningen presenteras. Det handlar till stor del om 

språk i en social kontext; sociolingvistik, Jens Erik Mais semiotik för indexe-

ringprocessen och Birger Hjørlands resonemang kring domänanalys och ämnes-

begreppet.  

Efter att teoridelen utretts följer en presentation av källmaterialet som 

analyseras längre fram i undersökningsdelen. Avslutningsvis redovisas metod-

valet och hur analysen går till.   

3.1 Teoretiska utgångspunkter 

”Language without meaning is meaningless” har språkvetaren Roman Jakobson 

sagt. Och visst är det så att språk utan mening inte är särskilt meningsfullt. Men 

vad ger då språket mening? Vad ger ett ord mening? Detta studeras inom 

semiotiken. Eftersom uppsatsens undersökning går ut på att undersöka ord, som 

valts ut att representera ett helt verk så känns det naturligt att ha en semantisk 

utgångspunkt på studien. Teoretiker som kopplar semantik till informations-

vetenskap, indexering och dokumentrepresentation är bl.a. Jens-Erik Mai och 

Douglas Raber och John M. Budd, Michael Buckland, Lancaster och Birger 

Hjørland. Teoriavsnittet kommer att ha sin utgångspunkt i deras arbete och 

utvidgas från synen på det enskilda tecknet till den större sociala kontexten.   

3.1.1 Semiotik, tecken och indexering  

Lingvisten och strukturalisten Ferdinand Saussure såg ett tecken (sign) bestående 

av två delar: betecknare (signifier) och betecknad (signified). Betecknaren det 

skrivna eller uttalade ordet och det betecknade är själva konceptet/idén som 

betecknaren symboliserar. Ett ofta använt exempel för att illustrera detta är ett 

träd. Själva ordet TRÄD, bokstäverna eller ljuden som vi hör när det uttalas och 

den mentala idén  som vi ser framför oss bildar tillsammans ett tecken. 

Saussure poängterade att kopplingen mellan betecknare och betecknad är helt 

och hållet godtycklig och bygger på det kulturella sammanhanget. Därför kan 

alla betecknarna ”tree”, ”árbol”, ”craobh” och ”orne” ha samma betecknade, 

http://www.ic.arizona.edu/ic/mcbride/theory/tree.gif
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beroende på om sammanhanget är engelska, spanska, gaeliska eller Tolkiens 

påhittade alviska språk.  

Saussure delade in språket i två delar: langue och parole. Där langue är 

språket som ett system eller en struktur och parole är själva användandet av 

språket. En mening som uttalas på franska (parole) förstås bara av en person som 

är insatt språksystemet som vi kallar ”franska” (langue).62  

Man kan dra paralleller mellan Saussures teorier och en text och dess inne-

håll. Detta gör Douglas Raber och John M. Budd i artikeln ”Information as a 

Sign: Semiotics and Information Science” och konstaterar att precis som 

kopplingen mellan betecknare och betecknad är godtycklig så är kopplingen 

mellan en text och tolkningen, eller förståelsen, av innehållet godtycklig och 

beror på sammanhanget. Kopplingen uppfattas som naturlig eftersom språket 

förändras förhållandevis långsamt. På samma sätt kan en texts innehållsliga 

betydelse förändras över tid, och därför bör indexeringsspråk också uppdateras.63  

Saussure skiljer på synkronisk och diakronisk språkbeskrivning. 

Synkroniska aspekter betonar språket som ett system vid en viss tidpunkt, medan 

diakroniska aspekter betonar språkets utveckling över tid.  Raber & Budd menar 

att från ett semiotiskt perspektiv är information ett tvetydigt koncept eftersom 

ordet används för att representera både betecknare och betecknad, både text och 

innehåll.64  De ser text som den synkroniska aspekten på information och knyter 

an till Michael Bucklands ”information-as-thing”.65 När information ses som 

”föremål” är den mer hanterbar än när den diakroniska, föränderliga aspekten – 

information som innehåll, ett kognitivt fenomen – betonas. Den diakroniska 

aspekten är en dynamisk process som skiftar med det historiska och kulturella 

sammanhanget. För att överbrygga gapet menar de att semiotiken erbjuder 

möjligheten att se information som ett kulturellt fenomen.66  

Indexering syftar till att fastställa ett dokuments ämne och uttrycka ämnet i 

termer så att återvinning är möjlig och utgår från två olika förhållningssätt, 

antingen dokumentorienterat eller användarorienterat. Vid det dokument-

orienterade förhållningssättet fastställer indexeraren ämnet bara utifrån själva 

dokumentet, man utgår här från att dokumentets ämne kan fastställas oberoende 

av någon kontext. Det användarorienterade synsättet tar hänsyn till de potentiella 

användarnas behov och terminologi. Jens-Erik Mai menar att analysen av 

dokumentet bör breddas med ett domänorienterat synsätt så att sammanhanget 

och den potentiella användningen av dokumentet förs fram.67 Indexeraren bör ha 

förståelse för användarnas och domänens mål och användning för att kunna 

fastställa ett dokuments ämne.  

                                                 
62 Barry, Peter, 2002, Beginning theory: An introduction to literary and cultural theory, ss. 41-44. 
63 Raber, Douglas & Budd, John M., 2003, Information as a sign: semiotics and information science, s.509. 
64 Raber & Budd, 2003, s.511. 
65 Raber & Budd, 2003, s.514. 
66 Raber & Budd, 2003, s.519-521. 
67 Mai, Jens-Erik, 2005, Analysis in indexing: document and domain centered approaches, s.609. 



21 

 

I artikeln ”Semiotics and Indexing: an Analysis of the Subject Indexing 

Process” betonar Mai att indexeringsprocessen inte är en neutral och objektiv 

process, utan snarare tolkande och subjektiv. Indexering är därför starkt knutet 

till meningsskapande och språk. Mai använder sig bl.a. av Peirces teori om 

oändlig (unlimited) semiosis för att skapa ett ramverk för hur indexerings-

processen kan ses som en följd tolkningsprocesser. Oändlig semiosis kan 

förklaras som processen när ett tecken producerar ett annat tecken, som i sin tur 

producerar ett nytt tecken… Tolkningen av det första tecknet förändras till att bli 

det som förståelsen baseras på i nästa tecken, detta får till följd att en förståelse 

av något alltid kommer att baseras på en förståelse av något annat68.  

Mai menar att indexeringsprocessen består av tre tolkningsprocesser: 

1. Dokumentanalys (document analysis) 

2. Ämnesbeskrivning (subject description) 

3. Ämnesanalys (subject analysis) 

  

Dessa tre ger upphov till fyra olika ”tecken” som tolkas: 

1. Dokument (document) 

2. Ämnesöverblick (subject matter) 

3. Beskrivning av ämne (description of subject) 

4. Ämnesingång (subject entry) 

 

Vid indexeringsprocessens första steg, dokumentanalysen, utgår indexeraren 

från det första tecknet – dokumentet – och tolkar det. Sociala praktiker, t.ex. 

användargrupper och domäner, styr vilka tolkningar som kan användas. I det 

andra steget, ämnesbeskrivningen, är det indexerarens tolkning från det första 

steget, dvs. mentala bilden av ämnet, som är tecknet som tolkas. Detta leder fram 

till den formulerade beskrivningen av ämnet, som utgör tecknet som tolkas i 

indexeringsprocessens sista steg, ämnesanalysen. Mai liknar processen i det 

tredje steget vid en översättningsprocess från indexerarens språk till indexerings-

språket. Översättningen är en blandning av syntax, semantik och pragmatik. 

Samma sak sker alltså när indexerarens språk översätts till indexeringssystemet 

och bildar det fjärde tecknet – den färdiga ämnesingången.69 På det här sättet 

pågår alltså tolkandet i flera steg, en rad tolkningar sker där tolkarens kontext 

påverkar valet av ämnesord.  

Ordet domän har nu nämnts ett par gånger i samband med indexering, nästa 

stycke i teoriavsnittet tar upp Birger Hjørlands domänanalys och ämnesanalys. 

                                                 
68 Granström, 2007, s. 13. 
69 Mai, 2001, “Semiotics and indexing; an analysis of the subject indexing process”, s. 606-611. 
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3.1.2 Domänanalys och ämnesanalys 

Ett domänanalytiskt perspektiv prioriterar förståelse för användarbehov utifrån 

ett socialt perspektiv och informationssystems funktioner. Domänanalysen ser 

användare som tillhörande till olika kulturella eller sociala strukturer – 

kunskapsdomäner. Varje domän har sina specifika termer, strukturerar kunskap 

på olika sätt, använder dokument på olika sätt, och bör mötas efter sina förut-

sättningar. Språkvetenskaplig teori gör det möjligt att studera de termer som 

används inom en domän. Birger Hjørland menar att tecken och mening skapas i 

sociala sammanhang. När man ska ta reda på ett dokuments ämne så kan man 

antingen se ämnet som en egenskap som finns i själva dokumentet, eller det som 

den ”kunskapspotential dokumentet har för en viss användare”70. (Detta kan 

jämföras med dokumentorienterad och användarorienterad indexering som 

tidigare nämnts i samband med Mai.) Använder man den senare strategin så är 

identifieringen av ämnet beroende av identifieringen av potentiella användare. 

Hjørland menar att syftet med en ämnesanalys alltid är återvinning och att ett 

dokument inte bara har ett sant ämne, utan flera epistemologiska potentialer som 

prioriteras beroende på synsätt. Till exempel kan indexeringsspråket påverka 

ämnesanalysen genom att bibliotekarien/indexeraren färgas av ett visst system, 

och detta kan ha både positiva och negativa effekter.71  

3.2 Källmaterial 

I det här kapitlet beskrivs källmaterialet och hur analysen av taggarna och 

ämnesorden gått till.  

Taggarna som undersöks kommer ifrån Umeåbibliotekens onlinekatalog 

som finns på webbadressen www.minabibliotek.se. De kontrollerade ämnes-

orden som de jämförs med kommer från Svensk Biblioteksförenings två 

ämnesordlistor som är betydande för hur ämnesord katalogiseras i Sverige; Att 

indexera skönlitteratur: Vuxenlitteratur och Att indexera skönlitteratur: Barn- 

och ungdomslitteratur. Kapitlet inleds således med information om 

källmaterialet: Minabibliotek.se och Att indexera skönlitteratur. Efter detta följer 

en presentation om valet av metod samt hur datainsamlingen och analysen gått 

till rent praktiskt. 

                                                 
70 Nyström, Per, 2007, Domänanalys – ett metodologiskt alternativ, bild 7. Se även Hjørland (1997) t.ex.     

s.41 och s. 87-88 
71 Hjørland, Birger (1997) Information Seeking and Subject Representation: An Activity-Theoretical 

Approach to Information Science. Westport, Conn.:  Greenwood Press, s.39-43 
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3.2.1 Minabibliotek.se 

Minabibliotek.se är biblioteken i Umeåregionens gemensamma webbplats som 

skapats för att vara ”informativ, intuitiv, interaktiv och innovativ”. 72 Umeå-

regionen består av kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, 

Vindeln och Vännäs. Under det fleråriga arbetet med webbplatsen har man haft 

som mål att designa en webbplats med nya möjligheter till interaktivitet och 

kommunikation – att skapa ”en av Sveriges bästa och mest omfattande 

bibliotekswebbar”73. Webbplatsen är en del i Umeås kulturnämnds strävan att bli 

Europas kulturhuvudstad år 2014, men den ses inte minst som en ny, alternativ 

väg för att öka medborgardemokratin genom att vara en virtuell mötesplats för 

medborgarna dygnet runt. Minabibliotek.se erbjuder t.ex. användarna funktionen 

Vardagsrummet, som är Sveriges första bibliotekscommunity, eller nät-

gemenskap. Här kan man få kontakt med likasinnade och diskutera, chatta, 

skriva listor, dela med sig av fotografier med mera. På minabibliotek.se kan 

användaren söka efter böcker, tidskrifter, musik och filmer i bibliotekskatalogen. 

Från ”Mina sidor” kan man sköta lån, sätta betyg, ge nyckelord till och lista sina 

favoriter. Via webben kan användarna också se aktuella biblioteksnyheter, få 

lånetips, söka i databaser, ladda ner material, diskutera i forum, gå med i grupper 

och läsecirklar med mera. På webbplatsen betonas det interaktiva användar-

deltagandet och låntagarna uppmuntras att dela med sig av tips och ”i stort sett 

vad som helst!”74. I och med minabibliotek.se så ligger Umeåregionen mycket 

långt fram i bibliotek 2.0-arbetet. Nu är det inte hela webbplatsen som analys-

eras i denna uppsats, utan snarare de nyckelord som användarna ger dokument i 

och med denna nya funktion i katalogen, men det är ändå intressant att ge en bild 

av nyckelordens/taggarnas kontext. Vi ska nu titta närmare på varifrån de 

kontrollerade ämnesorden är hämtade.  

                                                 
72 Minabibliotek.se ”Om webbplatsen minabibliotek.se” 2008-03-17 
73 Minabibliotek.se ”Om webbplatsen minabibliotek.se” 2008-03-17 
74 Minabibliotek.se ”Om webbplatsen minabibliotek.se” 2008-03-17 
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3.2.2 Att indexera skönlitteratur 

Det finns två sätt för den professionella indexeraren att indexera skönlitteratur i 

Sverige. Man kan antingen använda 1) Svensk biblioteksförenings särskilda 

ämnesordlista för vuxenlitteratur, eller 2) använda Svenska Ämnesord.75     

Att indexera skönlitteratur är skapad av Specialgruppen för indexering av 

skönlitteratur som bildades inom Svensk Biblioteksförening år 2001 och består 

av tre delar: en handledning, en ämnesordlista för skönlitteratur för vuxna och en 

ämnesordlista för barn- och ungdomslitteratur. Det två ämnesordlistorna 

skapades av två olika arbetsgrupper, en för vuxenlitteratur och en för barn- och 

ungdomslitteratur. Genom ett allmänt upprop efter listor på Biblist samlade man 

in listor som man sedan valde orden ifrån. Några exempel på listor som 

användes vid arbetet är Edvin (Mölndals Stadsbibliotek), Stockholms stads-

biblioteks ämnesordlista och den tidigare nämnde finske forskaren Jarmo Sartis 

ämnesordlista Bella från finska Bibliotekstjänst för vuxenlitteraturen. För barn- 

och ungdomslitteraturen användes bl.a. Svenska barnboksinstitutets ämnesord-

lista, Kompass i bokskogen (Btj), Stockholms stadsbiblioteks ämnesordlista för 

barn- och ungdomslitteratur och Skattkammaren (Pedagogiska centralen i 

Malmö). 

Varje arbetsgrupp sammanförde listorna till en stor lista där orden sedan 

grupperades efter ämne och typ av ord. Sedan valde man ut relevanta ord och 

uttryck, bestämde ordformer och sorterade bort synonymer osv. ”Vid valet av 

sökord har ett levande språk eftersträvats, vardagliga ord har föredragit framför 

vetenskapliga termer.”76 Målgrupper för arbetet är ”vanliga biblioteksbesökare, 

såväl vuxna som barn och ungdomar, studenter, forskare liksom självfallet 

bibliotkspersonal”, vikten är dock lagd på ”de icke-professionella användarnas 

behov”.77 Liksom flera av indexeringsteoretikerna som beskrivits tidigare i 

uppsatsen t.ex. Pejtersen, Lancaster, Mai och Hjørland så ligger fokus på hur 

ämnesordet kan vara användbart för användaren: ”tanken på hur användaren kan 

tänkas söka […] måste vara vägledande”.78 

Barn- och ungdomsgruppen startade sitt arbete ett halvår senare än gruppen 

för vuxenlitteraturen och drog nytta av deras erfarenheter. 79 Båda grupperna har 

också samrått i arbetsprocessen, vilket man tydligt ser när indexeringssystemens 

övergripande strukturer jämförs här nedanför.  

 

Vuxenlistan består av 6 huvudfasetter (kategorier) och 22 grupper80: 

I. Genre 

                                                 
75 KB startsida > För bibliotek > Svenska ämnesord > Skönlitteratur [2008-04-14]  
76 Att indexera skönlitteratur – handledning s.9 
77 Att indexera skönlitteratur – handledning, s. 8 
78 Att indexera skönlitteratur – handledning s. 25 
79 Att indexera skönlitteratur – handledning. s.9  
80 Att indexera skönlitteratur – Skönlitteratur för vuxna – ämnesordlista  
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1. Genre 

II. Tid 

2. Tidsperioder och epoker 

III. Plats 

3. Geografi 

4. Miljöer 

IV. Ämne 

5. Människan 

6. Familj och relationer 

7. Skola, språk och undervisning 

8. Sjukdom och hälsa 

9. Ekonomi och näringsliv 

10. Politik och samhälle   

11. Brottslighet och sociala problem 

12. Krig och fred 

13. Historiska händelser och företeelser 

14. Folk och kulturer 

15. Religion och livsfrågor 

16. Naturligt och övernaturligt 

17. Kultur, media och nöjen 

18. Sport, fritid och resor 

19. Djur, natur och miljöfrågor 

20. Teknik och naturvetenskap 

V. Person 

21. Gestalter och huvudpersoner 

VI. Form 

22. Form 

 

Barn- och ungdomslistan skiljer sig från vuxenlistan genom att fasetterna Genre 

och Form har slagits ihop, och att flera grupper sammanslagits. Grupperna 

”Tidsperioder och epoker” och ”Historiska händelser” har slagits ihop, likaså har 

”Människa” och ”Sjukdom och hälsa”, ”Politik och samhälle” och ”Krig och 

fred” sammanslagits. ”Familj och relationer” kallas istället ”Familj och 

vardagsliv”, ”Skola, språk och undervisning” kallas ”Skola och läsning”. 

”Näringsliv” kallas ”Arbetsliv”. I barn- och ungdomslistan har också ”missbruk” 

lagts till i gruppen ”Brottslighet och sociala problem”.  Gruppen ”Naturligt och 

övernaturligt” kallas bara ”Övernaturligt”. ”Kultur, media och nöjen” blir 

”Kultur och medier” ”Sport, fritid och resor” blir ”Lek, sport och fritid” 

intressant att notera är att ”motiv” finns med i barn- och ungdomslistans 
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Personfasett, men saknas i vuxenlistan. Här visas ämnesordlistan för barn- och 

ungdomslitteraturs 5 huvudfasetter uppdelade på 18 grupper81: 

 

I. Genre 

1. Genre och form 

II. Tid 

2. Tidsperioder och historiska företeelser 

III. Plats 

3. Geografi 

4. Miljöer 

IV. Ämne 

5. Människan, hälsa och sjukdom 

6. Familj och vardagsliv 

7. Skola och läsning 

8. Lek, sport och fritid 

9. Kultur och medier 

10. Ekonomi och arbetsliv 

11. Missbruk, brottslighet och sociala problem 

12. Politik, krig och fred 

13. Folk och kulturer 

14. Religion och livsfrågor 

15. Övernaturligt 

16. Djur, natur och miljö 

17. Teknik och naturvetenskap 

V. Person 

18. Personer, gestalter och motiv 

 

Undersökningen är indelad efter fasetterna i vuxenlistan, för att bli lättöver-

skådlig och jämförbar.  Ämnesordlistan för skönlitteratur omfattade år 2004 

cirka 3.000 ämnesord ”jämte hänvisningar” och barn- och ungdomslistan cirka 

1.400 ämnesord.82 Eftersom Att indexera skönlitteratur har stor betydelse för hur 

skönlitteratur indexeras på svenska bibliotek är dessa ämnesordlistor lämpliga att 

jämföra användarnas taggar med.83 I april 2008 kompletterades listorna med nya 

skönlitterära ämnesord, vid jämförandet så har jag även använt dessa 

uppdaterade listor.84  

                                                 
81 Att indexera skönlitteratur – Barn och ungdomslitteratur 
82 Att indexera skönlitteratur – handledning s. 11 
83 Se t.ex. Martinsson (2007) s. 2 
84 Svensk biblioteksförenings webbplats 
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3.3 Metod 

Metoden är en jämförande språklig analys, eftersom undersökningen går ut på 

att studera ämnesorden och taggarna och undersöka vilka likheter eller skillnader 

som finns mellan ordvalen. Eftersom det är ett relativt litet underlag, så kan inga 

generella slutsatser dras av studien, men undersökningen leder ändå fram till ny 

kunskap om informationsåtervinning genom taggning och ämnesord.   

3.3.1 Datainsamling  

Studiens empiriska material består av taggar (nyckelord) från Umeåbibliotekens 

onlinekatalog. Taggarna som undersökts har samlats in genom att jag själv har 

bläddrat i onlinekatalogen och valt ut 35 stycken skönlitterära verk av vuxen-

litteratur som har taggats av användarna och 35 stycken verk av barn- och 

ungdomslitteratur. Detta resulterade i 283 taggar för vuxenlitteraturen och 187 

taggar för barn- och ungdomslitteraturen, efter att identiska kopior sorterats bort 

blev det 236 respektive 148 taggar kvar, det är dessa som undersökts. Som vi 

sett är den kontrollerade ämnesordlistan Att indexera skönlitteratur uppbyggd 

kring sex olika kategorier av metadata: genre, tid, plats, ämne, person och form. 

Vid urvalet har jag tänkt att verken ska skilja sig åt en del vad gäller dessa kate-

gorier, t.ex. att de representerar olika genrer, ämnen, platser osv. Eftersom 

Minabibliotek.se inte funnits så länge så är det naturligtvis ett begränsat antal 

verk som hunnit taggas. Man kan säga att nyutkommen litteratur som använ-

darna nyligen läst taggas mer frekvent. Det bör även nämnas att bland de mest 

använda taggarna återfinns ”Fantasy”, ”Deckare”, ”Mord” och ”Kärlek” vilket 

avslöjar en del om vilka genrer som taggas flitigast. Nedan visas ett viktat tagg-

moln över populära taggar hos minabibliotek.se där detta framgår. Taggmolnet 

inkluderar hela katalogen, alltså även facklitteratur, filmer och musik. Ju större 

stil, desto mer använd:  

 

alkoholism, Deckare, England, ensamhet, familj, Fantasy, Filmmusik, fotboll, 

försvinnande, humor, hämnd, indien, JFK, krig, kvinnor, Kärlek, London, magi, 

Mobbning, Mord, oscarsvinnare, otrohet, outsider, Palmemordet, relationer, resa, 

roadmovie, skandal, sorg, Stockholm, syskon, systrar, thriller, uppväxt, USA, Vampyr , 

våld, vänskap, äktenskap, äventyr85
 

 

Vid valet av verk har jag också försökt hålla könsfördelningen på verkens 

författare jämn; när det gäller vuxenlitteraturen är 18 verk författade av kvinnor 

och 17 av män. Verken kommer från både Sverige, Norden, Europa och andra 

världsdelar som Afrika, Asien och Amerika. De är såväl klassiker som nyheter. 

När det gäller barn- och ungdomslitteraturen är könsfördelningen på författarna 

                                                 
85 www.minabibliotek.se 2008-08-12 

http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=alkoholism
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=Deckare
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=England
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=ensamhet
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=familj
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=Fantasy
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=Filmmusik
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=fotboll
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=försvinnande
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=humor
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=hämnd
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=indien
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=JFK
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=krig
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=kvinnor
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=Kärlek
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=London
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=magi
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=Mobbning
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=Mord
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=oscarsvinnare
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=otrohet
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=outsider
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=Palmemordet
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=relationer
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=resa
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=roadmovie
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=skandal
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=sorg
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=Stockholm
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=syskon
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=systrar
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=thriller
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=uppväxt
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=USA
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=Vampyr%20
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=våld
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=vänskap
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=äktenskap
http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=10731&refid=1058&sokval=Etikett&query=äventyr
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inte lika jämn: 25 kvinnor och 10 män. Det finns helt enkelt inte så många 

taggade ”killböcker” med användbara taggar. Vad detta beror på kan man 

spekulera i, men det är inte syftet med den här uppsatsen. Alla 70 verk och deras 

taggar redovisas i bilaga 1 och 2. 

 

3.3.2 Analysen av taggarna 

Taggar för vuxenlitteratur och barn- och ungdomslitteratur har analyserats 

separat. Varje steg i analysen har först genomförts för vuxentaggarna, och sedan 

har motsvarande analys gjorts för barn- och ungdomstaggarna, för att få en hel-

hetsbild av samtliga taggar visas också resultatet för helheten; både barn- och 

vuxentaggarna sammantaget.  

Vid analysen delades taggarna först in i de sex olika kategorierna, eller 

indelningarna, som Att indexera skönlitteratur är uppbyggd kring (genre, tid, 

plats, ämne, person och form). På så vis gick det att se likheter och skillnader 

mellan taggarna och de kontrollerade ämnesorden samt hur de fördelade sig efter 

kategorierna. Ytterligare en kategori lades till då taggarna visade sig inkludera 

områden som ämnesordlistorna inte täcker. Detta är en ”Övrig” kategori som 

skulle kunnat kallas ”Läsupplevelse”.  

Efter den första indelningen delades taggarna för respektive kategori in i tre 

ytterligare kategorier:  

1. taggar som är kontrollerade termer och finns med i Att indexera 

skönlitteraturs ämnesordlista från 2004 eller den uppdaterade ordlistan 

från 2008.  

2. taggar som finns med i ämnesordlistan, men i ”felaktig” form/syntax 

eller vokabulär, t.ex. kock istället för den kontrollerade formen i plural: 

kockar, eller aspberger i stället för den kontrollerade formen: Aspbergers 

syndrom. Hit hör också termer som finns med i ordlistan med Se-

hänvisning, t.ex. svält → se hungersnöd. 

3. Taggar som inte återfinns överhuvudtaget i någon av Att indexera 

skönlitteraturs ordlistor. 

 

Efter denna indelning undersöktes på vilket sätt taggarna i punkt 2 och 3 skiljer 

sig från indexeringspraxis. Vad är det som skiljer taggarna åt från de kontrolle-

rade ämnesorden beträffande vokabulär, semantik och syntax? En tagg som får 

syntaxfel kan ha singularform i stället för plural, vara adjektiv istället för 

substantiv, och när det gäller namn på platser och personer – sakna stor bokstav.  

Låt oss nu titta på resultatet av analysen. 
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4 Undersökningen 

Uppsatsens huvudsyfte är att jämföra hur användarnas taggar skiljer sig åt från 

kontrollerade ämnesord när det gäller skönlitteratur för både vuxna och barn- 

och ungdomar. För att undersökningen på ett tydligt sätt ska kunna ge svar på 

dessa frågor är den indelad tematiskt efter de sex huvudfasetter som används i 

Att indexera skönlitteratur (vuxen): Genre, Tid, Plats, Ämne, Person och Form. 

Under varje kategori presenteras först vad som ingår i kategorin. Hur stor del av 

taggarna tillhör kategorin? Hur stor andel finns med som kontrollerade ämnes-

ord, finns med men har fel syntax/vokabulär, och hur stor del finns inte med 

alls? Av de ”Felaktiga”, vad skiljer dem från de kontrollerade ämnesorden? Av 

de som inte finns med, vad är det för typ av ord? Vad skiljer dem från de 

kontrollerade ämnesorden beträffande vokabulär, semantik och syntax? Finns 

det några skillnader mellan vuxen och barn- och ungdom? Detta är frågor som 

tas upp under varje kategori. Förutom de sex kategorier som Att indexera 

skönlitteratur använder så har ytterligare en kategori lagts till då det dykt upp 

taggar i materialet som inte kan placeras i någon annan kategori. Innan vi börjar 

se vad kategorierna visar inleds undersökningsdelen med ett kapitel som 

presenterar allmänna resultat som inte är bundna av kategorierna. Låt oss nu titta 

närmare på dem.   

4.1 Allmänt om taggarna 

383 taggar ingår i undersökningen; 236 för vuxenlitteratur och 148 för barn- och 

ungdomslitteratur. Det är dessa som utgör undersökningsmaterialet. När man 

tittar på hur många av dessa som finns med i Att indexera skönlitteratur som 

kontrollerade ämnesord så visar det sig att 42 % finns med, 33 % finns, men har 

annan syntax eller vokabulär t.ex. singular istället för plural, eller som se-

hänvisning och 25 % finns inte alls med (Diagram 1). 
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Finns med  

42% 
Syntx/vokab.

33% 

Finns ej  

25% 

Diagram 1: Andel av taggarna som återfinns i 

 Att indexera skönlitteratur 

Finns med  

45% Syntax/vokab. 

31% 

Finns ej 

24% 

Diagram 2: Andel av vuxentaggarna som återfinns i 

Att indexera skönlitteratur 

Tittar man på vuxentaggarna så återfinns drygt hälften av taggarna (45 %) som 

kontrollerade ämnesord i den form som taggats, 31 % finns med men har annan 

syntax/vokabulär och 24 % finns inte med alls. Jämför man detta med barn- och 

ungdomstaggarna så har de sistnämnda en större andel taggar med annan syntax 

och vokabulär och en större andel taggar som inte finns med de kontrollerade 

ämnesorden. Fördelningarna illustreras i Diagram 2 och 3 nedanför.   
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Finns med  

37% 

Fel 

form/syntax 

36% 

Finns ej 

27% 

Diagram 3: Andel av barn- och ungdomstaggarna som 

återfinns i Att indexera skönlitteratur  

Genre 

5% 
Tid  

2% 

Plats 

11% 

Ämne 

77% 

Person 

1% 

Form 

1% 
Annan 

3% 

Diagram 4: Samtliga taggar fördelade på kategorier 

 

 

När taggarna delas in efter kategorierna (fasetterna) som Att indexera 

skönlitteratur använder så visar sig Ämne vara den dominerande kategorin; 77% 

av alla taggar är ämnesbeskrivningar (75 % av vuxentaggarna och 81 % av barn- 

och ungdomstaggarna). Detta speglar det stora utrymmet och antalet grupper 

som kategorin Ämne har i Att indexera skönlitteratur. Den näst största kategorin 

är Plats med 11 % av alla taggar i undersökningen, följt av Genre med 5 % 

(Diagram 4).  
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Genre 

3% Tid  

3% 

Plats 

13% 

Ämne 

75% 

Person 

1% 

Form 

2% 

Annan 

3% 

Diagram 5: Vuxentaggarna fördelade efter kategorier 

Genre och 

form 

10% Tid  

0% 

Plats 

6% 

Ämne 

81% 

Person 

1% 

Annan 

2% 

Diagram 6: Barn- och ungdomstaggarna fördelade 

efter kategorier   

Tittar man på hur vuxentaggarna fördelar sig så är det en större andel taggar som 

beskriver Plats, Tid och Form jämfört med genomsnittet och barn- och 

ungdomstaggarna (Diagram 5). För barn- och ungdomstaggarna är Form- 

kategorin sammanslagen med Genre, men det ger inte utslag vid en direkt 

jämförelse med vuxenresultaten eftersom ingen tagg för att beskriva form fanns 

bland de taggarna. Till kategorin Annan hör de taggar som inte tillhör någon av 

kategorierna som används av Att indexera skönlitteratur. Ett exempel på en 

sådan tagg är Hjärtevärmare, som beskriver en personlig läsupplevelse. 3 % av 

vuxentaggarna har kategoriserats som Annan och 2 % av barn- och ungdoms-

taggarna. I nästa kapitel presenteras resultaten för av analysen för kategorin 

Genre.  
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Finns med  

20% 

Syntax/vokab 

40% 

Finns ej 

40% 

Diagram 7: Genre - totalt 

4.2 Genre 

”Till samma genre förs verk som kännetecknas av snarlika motiv, teman eller 

andra innehållsliga faktorer. […] Många gånger kan det behövas mer än en 

genre för att ge en bild av handlingen i ett och samma verk.”86 Vanliga exempel 

på genrer är deckare, historiska romaner, sagor, science fiction och fantasy. 

Fantasy är en mycket vanlig genre bland taggarna hos minabibliotek.se.  

Ser man till det analyserade materialet totalt så finns det 20 genretaggar. 20 

% finns med som kontrollerade ämnesord, 40 % finns med, men är skrivna i 

annan form eller med annan vokabulär och 40 % finns inte med överhuvudtaget. 

Detta illustreras nedan i Diagram 7.  

 

 

När taggarna för vuxenlitteraturen analyseras separat framkommer det att det 

finns 6 stycken genretaggar. Två av dem finns med i den kontrollerade ämnes-

listan så som de taggats; Deckare och Fantasy, två finns med, men har fel form: 

chicklit och äventyr. Två av taggarna finns inte i den kontrollerade ämnesord-

listan, dessa är promenadfantasy och tragedi.  Chicklit är felstavat och ska vara 

chicklitt och äventyr ska vara Äventyrsromaner. Taggen promenadfantasy syftar 

till vandringen som görs i Tolkiens Sagan om ringen trilogi. Taggen tragedi 

skulle ev. kunna komplettera ordlistan med en ytterligare semantisk mening.  

Bland barn- och ungdomstaggarna finns det mer än dubbelt så många 

genretaggar än bland vuxenlitteraturen; 14 stycken. 14 % av dessa finns som 

kontrollerade ämnesord, 43 % finns, men står i fel form resp. och 43 % finns inte 

med överhuvudtaget. Jämfört med motsvarande fördelning av vuxentaggarna är 

det en stor skillnad då fler barntaggar har fel form, eller finns inte med bland de 

kontrollerade orden. Resultaten visas i överskådligt diagrammen.  

                                                 
86 Att indexera skönlitteratur - Ämnesordlista för vuxna. s. 7 
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Finns 

med  

14% 

Syntax/vokab 

43% 

Finns ej 

43% 

Diagram 9: Genre - BARN- och UNGDOM  

Finns med  

34% 

Syntax/vokab 

33% 

Finns ej 

33% 

Diagram 8: Genre - VUXEN 

 

Barntaggar som återfinns bland de kontrollerade ämnesorden är Fantasy och 

Klassiker. Bland de taggar som har fel form finns t.ex. skräckis där exempelvis 

Rysare skulle ha kunnat användas, verklighet istället för verklighetsbakgrund 

och äventyr, istället för äventyrsromaner, dessa är alla exempel på skillnader i 

vokabulär. Som tidigare nämnts är det praxis att använda substantiv vid 

indexering, bland taggarna finns en del adjektiv, till exempel rolig istället för 

den kontrollerade termen Roliga böcker.  
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Finns med  

62% 

Syntax/vokab 

38% 

Finns ej 

0% 

Diagram 10: Tid (vuxen) 

4.3 Tid 

”Kronologiska ämnesord används för att beteckna en tidpunkt eller tidsrymd och 

utgörs av olika slags tidsangivelser och beteckningar för epoker. De används för 

att tala om under vilken tid och/eller epok innehållet i ett verk utspelas.”87 

Exempel på tidsperioder: 1700-talet, sekelskiftet 2000, 400-talet f Kr. Exempel 

på tidsepoker: Forntiden, Romantiken, Första världskriget (1914-1918), 1970-

talet. Tidsangivelser kan antingen bestå av siffror eller namngivna epoker t.ex. 

Medeltiden.88 

Bland barn- och ungdomstaggarna finns inga taggar som beskriver 

tidsaspekter för litteraturen, så det är bara vuxentaggar som kunnat analyseras 

under denna kategori. Det är totalt 8 taggar varav 5 finns som kontrollerade och 

3 har fel form 1600talet och 2000talet står utan bindestreck. Den sista taggen är 

viktoriansk som är ett adjektiv, i kontrollerad form skulle det ha stått 

Viktorianska epoken (1837-1901). 

 

 

 

 

4.4 Plats 

Beskrivningen som ges i kategorin Plats ”ger en inramning av verket genom att 

ange den plats eller miljö där handlingen tilldrar sig.”89 Hit hör grupperna 

Geografiska namn och Miljöer. Nationalencyklopedin är vägledande för alla 

geografiska namn och deras stavning. Till miljöer kan t.ex. Landsbygd, 

Arbetarmiljö, Religiös miljö och Finansvärlden höra. De beskriver omständig-

heter som bildar en bakgrund till handlingen. 

                                                 
87 Att indexera skönlitteratur – Ämnesordlista för vuxna. s. 11 
88 Att indexera skönlitteratur – handledning s. 11 
89 Att indexera skönlitteratur – handledning s. 11 
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Finns med  

82% 

Syntax/vokab 

15% 

Finns ej 

3% 

Diagram 11: Plats - totalt 

Finns med  

84% 

Syntax/vokab 

13% 

Finns ej 

3% 

Diagram 12: Plats - vuxentaggar 

Totalt undersöks 39 taggar som tillhör plats- kategorin, majoriteten av dessa 

(31 stycken) är vuxentaggar, så den totala fördelningen och vuxentaggarnas 

fördelning är nästan identiska (Diagram 11 och 12). Bland vuxentaggarna som 

inte följer indexeringspraxis och finns med som kontrollerade ämnesord så är det 

fyra stycken som har skrivits med liten bokstav (syntax) och en tagg – Mordor – 

som är en fiktiv plats i Tolkiens sagovärld, men som inte återfinns i 

Nationalencyklopedin och därför inte är godkänt som kontrollerar ämnesord. 

 

 

 

Bland barn- och ungdomstaggarna finns alla med som kontrollerade ämnesord 

eller står i fel syntax yorkshire (liten bokstav) eller har oriktig vokabulär; Rio 

som är en förkortning, troligen för Rio de Janeiro, men söker man på ”Rio” i 

Nationalencyklopedin90 så får man upp ett antal andra platser som börjar på Rio: 

Rio Grande, Rio de la Plata osv., termen är ospecifik.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90 Nationalencyklopedin ”Rio” 2008-08-11 
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Finns med  

75% 

Syntax/vokab. 

25% 

Diagram 13: Plats - barn- och ungdomstaggar 

Finns ej 

30% 

Syntax/vokab 

31% 

Finns med 

39% 

Diagram 14: Ämne totalt 

 

 

4.5 Ämne 

Kategorin Ämne omfattar mycket; mer än tre fjärdedelar av alla taggar som 

analyserats hör till den här kategorin. 39 % av ämnestaggarna finns som 

kontrollerade ämnesord, 31 % finns men har fel syntax/vokabulär och 30 % 

finns inte alls med, utan har en annan mening än de kontrollerade termerna 

(Diagram 14). För vuxentaggarna är motsvarande siffror 40 %, 27 % respektive 

23 % vilket innebär att barn- och ungdomstaggarna har en större andel tagg-

ämnesord med avvikande syntax och vokabulär än vuxenlitteraturen (Diagram 

15 och 16). Det stora materialet under den här kategorin kräver en lite djupare 

analys av materialet. Vi ska börja med att titta på vad det är för skillnader 

ämnesorden som har taggats med avvikande syntax- och vokabulär.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Finns med  

36% 

Syntax/vokab 

37% 

Finns ej 

27% 

Diagram 16: Fördelning kategori Ämne - barn- och 

ungdomstaggar 

Finns ej 

33% 

Syntax/vokab 

27% 

Finns med 

40% 

Diagram 15: Föredelning kategori Ämne - vuxentaggar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1 Syntax och vokabulär 

Det är sammanlagt 93 av de 299 ämnestaggarna (både vuxen- och barn- och 

ungdom) som avviker från de kontrollerade ämnesorden enbart genom syntax 

eller vokabulär. Av dessa 93 är 48 vuxen och 45 barn- och ungdomstaggar.  

När man tittar på vad det är för ”fel” inom syntax och vokabulär som 

utmärker taggarna framkommer det att det största ”felet” är att de skrivs i 

singularform istället för plural. Det näst vanligaste ”felet” är att synonymer 

används. ”Se-hänvisningar” är ett sätt att kontrollera synonymer i ett 

indexeringssystem. I analysen ingår synonymerna svält (Se: hungersnöd) och 



39 

 

33 

3 1 2 

10 

2 
0

5

10

15

20

25

30

35

Singular Obestämd
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ord
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Diagram 17: Ämne: Fördelning av "fel" på 

vuxentaggar som har annan syntax och vokabulär 

33 
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10
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20

25

30

35

Singular Obestämd

form

Substantiv

istf verb

Adjektiv Synonymer Ospecifikt

Diagram 18: Ämne: Fördelning av "fel" på barn- och 

ungdomstaggar som har annan syntax och vokabulär 

ungkarl (Se: Ensamstående män) från vuxentaggarna och fosterhem (Se: 

familjehem) och kamratskap (Se: Vänskap) från barn- och ungdomstaggarna. 

Ungkarl står dessutom i singular och återfinns därför också i singular-stapeln 

(Diagram 17). 

Ett annat ”fel” är att ämnesord som ska stå i bestämd form enligt praxis, 

företeelser som det bara finns en av, står i obestämd form, till exempel jul istället 

för Julen och åldrande istället för Åldrandet. Kategorin ”Adjektiv” innehåller 

adjektiv som taggats när substantiv är praxis t.ex. ond istället för Ondska. Under 

kategorin ”Ospecifikt” finns ämnesord som inte är tillräckligt specifika, t.ex. 

vuxentaggen aspberger istället för Aspbergers syndrom och barntaggen 

motstånd stället för Motståndsrörelser. Bland barn- och ungdomstaggarna före-

kommer ett fall där en tagg som är ett substantiv enligt praxis ska vara ett verb, 

det är taggen knyppling där den kontrollerade termen enligt den uppdaterade 

ordlistan från 2008 ska vara Knyppla.   
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Människan 

14% 

Familj och 

relationer 

26% 

Ekonomi och 

näringsliv 

21% 

Politik och 

samhälle 

21% 

Krig och fred 

3% 

Folk och 

kulturer 

2% 

Religion och 

livsfrågor 

2% 

Kultur, media 

och nöjen 

9% 

Sport, fritidoch 

resor 

2% 

Diagram 19: Vuxentaggar som inte finns som kontrollerade 

ämnesord fördelade på grupper inom Ämne. 

4.5.2 Semantik 

De flesta taggar som överhuvudtaget inte finns i Att indexera skönlitteraturs 

ämnesordlistor har en annan mening eller betydelse än de kontrollerade orden. 

Bland Ämne är det 57 vuxentaggar som hör hit. 23 av dessa har också syntax-

avvikelser som fördelar sig i stort sett identiskt som för de kontrollerade 

ämnesorden med syntax/vokabuläravvikelser; 21 stycken står i singular, en är 

adjektiv och en tagg är hopskriven. För barn- och ungdomslitteraturen ingår 33 

taggar här; 12 av dem står i singular och en tagg- omaka - är ospecifik.  

Som beskrivits i kapitlet om källmaterial finns det 16 grupper under Ämne 

för vuxenordlistan och för barn- och ungdomslistan är motsvarande siffra 13 

grupper. Taggarna som inte återfinns i någon form i de kontrollerade listorna har 

grupperats efter de ämnen de skulle ha tillhört om de varit kontrollerade. Detta 

för att se efter mönster om vad för taggar det är, och hur de kan komplettera de 

kontrollerade ämnesorden. För vuxentaggarna visade analysen (se Diagram 19 

och 20) att den största gruppen är ”Familj och relationer” följt av ”Ekonomi och 

näringsliv”, ”Politik och samhälle” och ”Människan”.  För barn- och ungdoms-

taggarna syns liknande resultat med ”Människan, hälsa och sjukdom” som 

största kategori och ”Familj” och ”Ekonomi” med hög andel. En skillnad är att 

”Lek sport fritid” och ”Folk och kulturer” är mer representerad ibland barn- och 

ungdomstaggarna. Till ”Folk och kulturer” hör folk som finns i fantasivärldar; 

bland vuxentaggarna finns Hober, återigen Tolkien, och folkslag bland barn- och 

ungdomstaggarna är daimoner, mugglare och mumintroll.  
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Människan, 

hälsa och 

sjukdom 

26% 

Familj och 

vardagsliv 

19% 

Ekonomi och 

arbetsliv 

13% 
Politik, krig och 

fred 

3% 

Skola och 

läsning 

10% 

Folk och 

kulturer 

10% 

Teknik och 

naturvetenskap 

3% 

Missbruk, 

brottslighet och 

sociala problem 

3% 
Lek, sport och 

fritid 

13% 

Diagram 20: Barn- och ungdomstaggar som inte finns som 

kontrollerade ämnesord fördelade på grupper inom Ämne. 

 

I den mest taggade gruppen bland vuxentaggarna: ”Familj och relationer” finns: 

ansvarslös, ansvarstagande, bytatillvaro, enstöring, förändring, gemenskap, 

hemligheter, intriger, lojalitet, mask, outsider, samlingsplats och skvaller. För 

motsvarande grupp för barn- och ungdomstaggarna finns: kompisar, mcgäng, 

omaka (vänner), samarbete, sammanhållning och valmöjligheter. Som vi ser är 

taggarna i den här gruppen överlag abstrakta begrepp.   

Bland ”Ekonomi och näringsliv” finns taggarna: shopping, shopaholic 

(person som handlar, särskilt dyra kläder, fast den inte har råd, shopping-

beroende) lyxfällan, lyxliv, privatekonomi, choklad, parfym, ring, lägenhet, 

delikatesser, fyrväktare och ekonomireporter. Bland barn- och ungdoms-

taggarna: trollstav, värdshus och två yrken: fyrvaktare och privatdetektiv. 

I gruppen ”Politik och samhälle” finns agitator, miljöminister, samvets-

konflikt, societet, arbetare, Göteborgskravallerna, makt, miljöpolitik, parti-

ledare, politik och talibaner och bland barn- och ungdomstaggarna katastrof. 

Gruppen ”Skola och läsning” har tre barn- och ungdomstaggar: Geografi, 

Geografilektion och samiska. Geografi och Geografilektion används båda för att 

beskriva Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige av Selma Lagerlöf.  

”Lek, sport och fritid” är en annan grupp som är något större bland barn- och 

ungdomstaggarna. Här finns taggar relaterade till fotboll: fotbollsmatch, 

fotbollsproffs och fotbollstränare samt taggen kollo. Morfin och stjärnfall är två 

andra taggar som inte finns med i Att indexera skönlitteratur. I gruppen ”Kultur, 

media och design” återfinns fem vuxentaggar: konstprofessor, TVserie, August-

prisvinnare, Nobelpristagare och rocknroll. Augustpriset och Nobelpriset finns 
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Finns med  

25% 

Syntax/vokab 

75% 

Diagram 21: Person - totalt 

som kontrollerade ämnesord, Augustprisvinnare och Nobelpristagare ses mer 

som en beskrivning av författarna. Det har nu blivit dags att titta närmare på 

nästa kategori: Person. 

4.6 Person 

I de flesta romaner figurerar en eller flera huvudpersoner och andra aktörer, som är 

av intresse för handlingen. Dessa personer är antingen verkliga eller uppdiktade, 

fiktiva. Det kan också röra sig om enskilda släkter, verkliga eller fiktiva.91  

 

Ett kontrollerat ämnesord som beskriver person anges i inverterad form: 

Wallander, Kurt (fiktiv person). Ofta är det enligt indexeringspraxis inte 

meningsfullt att använda fiktiva personers namn som ämnesord, undantag gäller 

personer som förekommer i flera romaner som poliser, detektiver och spioner, 

släkter, namn på kända karaktärer ur den klassiska litteraturen (Merlin, Sancho 

Panza) och andra som brukar omnämnas (Gollum).  

Bland taggarna som analyserats är det bara fyra taggar totalt som beskriver 

Person. Vuxentaggarna är Rembrandt, IsabelDalhousie och austen, och 

barntaggen är mumin. Formen på taggarna stämmer som vi ser inte enligt praxis. 

Alexander McCall Smiths fiktiva karaktär borde anges i inverterad form: 

Dalhousie, Isabel (fiktiv person), och Jane Austen och Mumin vill ha stor 

bokstav i sina namn: Austen, Jane och Mumin (fiktiv person).  

                                                 
91 Att indexera skönlitteratur. Ämnesordlista för vuxna. s. 56 
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Finns med  

25% 

Syntax/vokab 

50% 

Finns ej 

25% 

Diagram 22: Form (vuxen och totalt) 

4.7 Form 

”Ett verks form är den struktur eller teknik som kännetecknar dess upp-

byggnad.”92 Exempel på skönlitterära former är t.ex. noveller, lyrik, monologer, 

antologier och tecknade serier. I undersökningen är det fyra taggar som 

beskriver form, samtliga är vuxentaggar: Satir, Debutroman, drama och 

naturlyrik. Satir är ett kontrollerat ämnesord, Debutromaner (i pluralform) kom 

med i Att indexera skönlitteratur genom den uppdaterade ordlistan från april 

2008. Drama är en förkortning för det kontrollerade ämnesordet Dramatik. 

Naturlyrik finns inte med alls, så den taggen kompletterar ämnesorden i online-

katalogen.  

 

 

 

 

Vi har nu sett resultaten för de kategorier som används som praxis vid index-

ering av skönlitteratur i Sverige, men vid analysen har det under resans gång 

dykt upp taggar i materialet som inte platsar riktigt i någon av dessa kategorier, 

de har helt enkelt fått en egen kategori som jag har valt att kalla ”Ny kategori”, i 

nästa stycke presenteras taggarna som finns i den ”nya kategorin”. 

4.8 Ny kategori 

Läsupplevelse skulle vara ett lämpligt namn på denna nya kategori. Ser man till 

taggarna så har de alla egenskapen att de beskriver läsarens personliga upple-

velse av det skönlitterära verket. Totalt är det tio taggar som hör till denna 

kategori, åtta av dem är vuxentaggar och två är barn- och ungdomstaggar.  

 

                                                 
92 Att indexera skönlitteratur. Ämnesordlista för vuxna. s. 57 
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Vuxentaggar 

absurd 

bra 

Hjärtevärmare 

mångtydig 

sorglig 

sorgligt 

udda 

ÄrDeFrammeSnart 

 

Barn- och ungdomstaggar 

Nöjsam 

uttråkad 

 

I synnerhet taggarna absurd, bra, Hjärtevärmare, udda, nöjsam och uttråkad ger 

direkta beskrivningar av läsupplevelsen. Hjärtevärmare skulle kunna jämföras 

med Må bra- böcker. ÄrDeFrammeSnart är en användares reaktion på den långa 

vandringen i Sagan om ringen.   

Nu när den sista kategorin presenterats har det blivit dags att se hur 

undersökningsresultatet svarar mot uppsatsens inledande syfte och centrala 

frågeställningar, detta är ämnet för nästa kapitel.  
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5 Slutsatser och diskussion 

I detta kapitel redogör jag för slutsatserna som kommit fram baserat på under-

sökningen som redovisats i föregående kapitel.  

Huvudsyftet med undersökningen har varit att göra en jämförande 

undersökning av hur användarnas fritt valda taggar skiljer sig från de 

professionella indexerarnas kontrollerade ämnesord när det gäller skönlitterära 

verk. Detta har undersökts genom att taggar som använts för att beskriva skön-

litterära verk från minabibliotek.se har analyserats.  

Efter att slutsatserna av undersökningen presenterats följer en kort 

avslutande diskussion, och sist kommer stycket som ger idéer och tips för vidare 

studier i ämnet. 

5.1 Slutsatser 

I samband med att huvudsyftet tecknades i uppsatsens inledningskapitel så 

ställdes också fyra centrala frågeställningar som uppsatsen skulle besvara:  

 

 Följer taggarna som biblioteksanvändarna ger skönlitterära verk de 

kategorier som används vid professionellt svensk indexeringsarbete?   

 Följer taggarna de standarder för vokabulär, semantik och syntax som 

används vid indexeringsarbete? 

 Tillför taggarna något till dokumentrepresentationerna? I så fall vad? 

 Finns skillnader mellan taggarna för vuxen och barn- och ungdoms-

litteraturen? 

Det är dessa frågor som vi ska få svar på. Frågeställningarna har delats i fyra 

underkapitel för att det ska bli tydligt vilken av dem som besvaras.  

5.1.1 Följer taggarna som biblioteksanvändarna ger skönlitterära 

verk de kategorier som används vid professionellt indexerings-

arbete? 

Taggarna följer i stor utsträckning de kategorier (eller fasetter) som används för 

den kontrollerade ämnesordlistan; 42 % av alla taggar finns med i den 

kontrollerade listan i exakt samma form som de taggats och 25 % av taggarna 
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finns inte med i Att indexera skönlitteratur över huvud taget. En väl nämnvärd 

skillnad är att ytterligare en kategori fick läggas till för att täcka taggarnas 

beskrivningar av personlig läsupplevelse. Den nya kategorin utgör 3 % av alla 

taggarna och hit hör till exempel Bra, Nöjsam och Hjärtevärmare.  

5.1.2 Följer taggarna standarderna för vokabulär, semantik och 

syntax som används vid indexeringsarbete? 

När det gäller standard för vokabulär, syntax och semantik så undersöktes 

särskilt kategorin Ämne. 77 %, eller 257 av 383, analyserade taggar hör till den 

kategorin. Av dessa 257 skulle 70 % vara identiska med kontrollerade termer om 

det inte vore för att de har annan syntax eller vokabulär. De vanligaste 

skillnaderna när syntax jämförs är att taggarna står i singular i stället för plural, 

att obestämd form används när det ska vara bestämd eller att taggen är av ”fel” 

ordklass. När det gäller vokabulär återfinns många synonymer i taggsystemet. I 

Att indexera skönlitteratur kontrolleras synonymer med hjälp av ”Se-

hänvisningar”, detta är inte möjligt i taggsystemet. Bland taggarna hittar vi 

exempelvis ungkarl utan en hänvisning till det kontrollerade ämnesordet 

Ensamstående män och kamratskap utan hänvisning till det kontrollerade ordet 

Vänskap. Användaren som klickar på taggen kamratskap kan missa böcker om 

samma ämne, eftersom taggen inte leder fram till de verk som taggats vänskap. 

När det gäller vokabulären återfinns även ospecifika taggar, exempelvis Rio som 

kan syfta på många olika platser och barntaggen motstånd. Semantiken har 

delvis besvarats i och med att en ny kategori fick läggas till för ord med nya 

betydelser som Att indexera skönlitteratur inte täcker. Av de 257 taggar som hör 

till kategorin Ämne fanns 30 % inte med i Att indexera skönlitteratur. En 

skillnad som upptäcktes när dessa taggar delades in efter grupperna under ämne 

var att många av orden var abstrakta begrepp som till exempel sammanhållning, 

samarbete, förändring, ansvarslös och bytatillvaro. Kanske känner användarna 

ett behov av mer abstrakta begrepp i katalogen? I handledningen till Att indexera 

skönlitteratur står det att ämnesorden som hör till den här kategorin ”återger 

bokens tema och specifika inriktning så konkret som möjligt”93. Detta verkar 

vara ett område där taggningen gör det möjligt för användarna att lägga till fler 

abstrakta begrepp, om de så vill. Ett annat semantiskt exempel är taggen 

talibaner som ännu inte finns med i Att indexera skönlitteratur. Liksom vid 

andra webb 2.0 system (exempelvis Wikipedia) så hinner inte kontrollerade 

system uppdateras lika snabbt som nya ord börjar användas. Detta är ett exempel 

på hur taggningen skulle kunna tillföra något som ett komplement till det 

kontrollerade systemet, detta menade också flera av forskarna, exempelvis 

Spiteri.       

                                                 
93 Att indexera skönlitteratur – handledning s.25 [egen betoning]. 
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5.1.3 Tillför taggarna något till dokumentrepresentationerna? I så 

fall vad? 

Som vi redan konstaterat tillför taggarna något; den nya kategorin av ämnesord 

för läsupplevelse och fler abstrakta och aktuella begrepp. Taggarna ger även 

användarna möjlighet att hitta sökord som inte finns som reglerade ämnesord, 

till exempel har taggen ”fyrväktare” taggats både i vuxen och barn- och 

ungdomslitteraturen. Ytterligare exempel är taggarna ”tragedi” och ”naturlyrik” 

som bidrar till att beskriva verks genre och form, detta styrker det Nielsen säger 

om att användare är intresserade av att veta hur ett verk är skrivet. Taggningen 

kan ses som ett sätt att ta hänsyn till skönlitteraturens konnotativa aspekter, ett 

steg mot att ta hänsyn till användarnas egna tolkningar av skönlitterära verk i 

indexeringen. Forskare som Begthol och Nielsen är oense om detta verkligen är 

möjligt, men en rimlig slutsats utifrån resultatet i uppsatsen är att användarna 

själva tycker att taggar som ”samarbete”, ”sammanhållning”, ”ansvarslös” och 

”bytatillvaro” tillför något i beskrivningen av verken.  

  

5.1.4 Finns det skillnader mellan taggarna för vuxen och barn- och 

ungdomslitteraturen?  

När det gäller kategorierna skiljer sig inte vuxentaggarna och barn- och 

ungdomstaggarna mycket åt, förutom för Tid och Form, där barn- och 

ungdomstaggarna inte återfinns. Överlag har barn- och ungdomstaggarna mer 

avvikande/felaktig syntax och vokabulär när man jämför med praxis för den 

kontrollerade ämnesordlistan.  

5.2 Diskussion 

Man kan fråga sig vad indexeringssystem är till för, i denna uppsats utgår jag 

från tanken att indexeringens syfte är att fastställa ett dokuments ämne och 

uttrycka ämnet på ett sådant sätt att återvinning är möjlig. I teorikapitlet 

presenterades teorier om hur processen att tolka vad som är ämne och hur ämnet 

sedan representeras går till. Som flera av teoretikerna menade är det viktigt att 

tänka sig in i och ta reda på vad användarna kan tänkas se i ett verk när det 

tilldelas kontrollerade ämnesord. Jens Erik Mai ser indexeringsprocessen som en 

följd tolkningsprocesser där tolkningen av ett dokument utgår från den mentala 

bilden av ämnet som tolkaren har.94 Dessa tolkningsprocesser påverkas av 

tolkarens kontext och synsätt. En traditionell dokumentorienterad indexerare 

utgår från kontrollerade ämnesordlistor för att översätta från sitt språk till färdiga 

                                                 
94 Mai, Jens-Erik, 2005, Analysis in indexing: document and domain centered approaches, s.609. 



48 

 

termer, medan en användare som taggar utgår direkt ifrån sig själv, användarens 

egen domän och valet av ämnesord/tagg skiljer sig åt mellan dessa 

utgångspunkter. På det här viset kan den nya kategorin med taggar som 

Hjärtevärmare förklaras, dessa kommer direkt från användarnas domän och har 

inte blivit färgade av ett indexeringssystem. Birger Hjörland menar att ett 

dokument inte bara har ett sant ämne utan flera, och när det inte bara är ett 

system som styr tolkningen och översättningen av dokumentet tillåts flera 

tolkningar komma fram och indexeringen blir bredare.95 Såväl Mai som Hjörland 

efterlyser ett mer användarorienterat förhållningssätt till indexeringsprocessen 

där de potentiella användarna är i fokus. Taggning gör det möjligt för varje 

användare att på ett smidigt sätt kunna kommunicera till de professionella 

indexerarna, och andra användare, vilka aspekter av verket han/hon tycker är 

viktiga. I och med taggningen vill jag mena att indexeringen har nått en annan 

dimension där användarens analys och översättning av vad verket handlar om får 

en central roll, och den professionella indexeraren har fått en genväg till 

användarnas domän.  

Clare Begthol menar att det bara är konkreta, denotativas fakta som ska 

beskrivas så länge det inte finns en systematisk, genomstuderad metod för att 

analysera och definiera vad ett skönlitterärt verk handlar om.96 Min tro är att det 

aldrig kommer att finnas en sådan metod, eftersom varje människa är unik och 

gör sin egen tolkning. Ett verk som för en person handlar om ett visst ämne kan 

för en annan vara raka motsatsen beroende på sinnesstämning och vilka 

glasögon betraktaren har på sig. Utöver detta kan personer förändras över tid och 

se saker på nya sätt. Att låta användarna bidra till indexeringen är på så vis även 

ett led i den demokratiska processen, de får större inflytande i och med att alla 

får en chans att ge sin tolkning, bidra med sina taggar. Uppsatsen styrker Louise 

Spiteri i att folksonomier kan komplettera det kontrollerade ämnesorden, genom 

att till exempel tillföra mer aktuella ämnesord.97 Uppsatsen backar också upp det 

Forsberg & Humlesjö kom fram till nämligen att användarna i större 

utsträckning väljer att använda konnotativa ord som taggar.98 Liksom Sarti menar 

är det viktigt att använda såväl proffs som användare i indexeringen.99 Taggar 

som ”Hjärtevärmare” och ”Augustprisvinnare” har sin plats i, och är goda 

exempel på hur taggningen bidrar till, indexeringsprocessen. Sedan finns det 

andra exempel som taggen ”bra” som inte säger mycket, i sådana fall är ett bättre 

sätt att betygsätta boken som man kan göra på minabibliotek.se.  

I tider när den nya tekniken på ett inte tidigare skådat vis medför stora 

förändringar och möjligheter är det viktigt att minnas att systemen ska vara till 

                                                 
95 Hjørland, 1997, s.39-43. 
96 Beghtol, 1994, s. 131-134. 
97 Spiteri, 2007, s. 13-23. 
98 Forsberg & Humlesjö, 2006, s. 37. 
99 Sarti, 1999, s. 62. 
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för användarna och inte tvärtom. Det ultimata vore en balans mellan användare 

och system. Systemet är till för användarna, med det måste ändå finnas vissa 

ramar för att det ska kunna fylla sin funktion. Uppsatsen visar att 

Minabibliotek.se är ett exempel på ett lyckat system som gör skönlitteratur mer 

lättillgänglig och fångar läsintresset. 

5.3 Förslag på vidare studier 

Att användarna bidrar till innehållet i katalogen kan verka oprofessionellt och 

ansvarslöst, hur ska det gå till? Det kan vara bra att fundera över vad målet är 

med att tillåta taggning i bibliotekskataloger. Vad är målet för använ-

darna/bibliotekspersonalen? Under arbetets gång har jag flera gånger känt att det 

vore intressant att få veta mer om vilka det är som taggar? Är det fler kvinnor än 

män, eller tvärtom? Varför taggar man? Hur kan man motivera flera att börja 

tagga? Nu när arbetet med Bibliotek 2.0 går snabbt framåt och man kan skriva 

recensioner och boktips, hur upplever användarna taggarna?  Man skulle kunna 

jämföra Jens-Erik Mais indexeringsprocess med processen när en användare 

taggar. Traditionell indexering utgår från ämnesordlistor, men hur tänker de som 

taggar? Tänker man enbart på att uttrycka sin egen upplevelse, eller tänker man 

även i ett större perspektiv på att bidra till att andra användare ska kunna hitta 

samma dokument? Här finns många frågor att söka svar på i framtida projekt.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att göra en jämförande undersökning av hur 

användarnas fritt valda taggar skiljer sig från de professionella indexerarnas 

kontrollerade ämnesord när det gäller skönlitterära verk. Alltfler bibliotek 

erbjuder användarna att tagga verk i katalogen, och det antas att taggningen kan 

komplettera de kontrollerade ämnesorden. Men vad är det egentligen för ord 

som användarna lämnar efter sig? 

Undersökningen bygger på fyra frågeställningar som handlar om likheter 

och skillnader mellan taggarna och de kontrollerade ämnesorden både när det 

gäller de kategoriindelningar som är praxis för indexering på svenska bibliotek, 

nämligen: Genre, Tid, Plats, Ämne, Person och Form och när det gäller 

standarder för syntax, vokabulär och semantik. Uppsatsen undersöker också ifall 

taggarna tillför något till dokumentrepresentationerna, och i så fall vad för något. 

Slutligen jämförs också om det finns skillnader mellan taggarna från 

skönlitteratur för vuxna jämfört med skönlitteratur för barn- och ungdomar.  

För att kunna få ökad förståelse av indexering och skönlitteratur så tar jag 

hjälp av kända indexeringsteoretiker som bl.a. Frederick W. Lancaster, Annelise 

Mark Pejtersen och Jens-Erik Mais semiotiska ramverk för 

indexeringsprocessen.  

Ämnesorden som taggarna jämförs med kommer från den svenska 

kontrollerade ämnesordlistan för indexering av skönlitteratur: Att indexera 

skönlitteratur. Taggarna kommer från onlinekatalogen hos minabibliotek.se, 

som är biblioteken i Umeås gemensamma webbplats där man arbetar mycket 

med Bibliotek 2.0 och användardefinierad katalog, med taggning, betygsättning, 

recensioner med mera.  

Undersökningen av 383 taggar visar att påvisar tendenser att taggarna till 

stor del följer de kategorier som används enligt praxis; endast 3 % av taggarna 

kan inte placeras under någon av kategorierna hos Att indexera skönlitteratur. 

Detta leder till att en ny kategori ämnesord som bäst beskrivs som Läsupplevelse 

får läggas till i undersökningen. När syntax, vokabulär och semantik jämförs så 

är den mest återkommande skillnaden användandet av singular i stället för 

plural, och återkommande synonymer. Det visar sig att taggningen tillför mer 

abstrakta termer till vokabulären och en ny kategori. Barn- och ungdoms-

taggarna visar sig generellt ha fler syntax- och vokabuläravvikelser än vuxen-
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taggarna samt i mindre inga taggar i kategorierna Tid och Form.  Generellt sett 

visar sig taggarna på ett mycket bra sätt komplettera den kontrollerade 

ämnesorden, och flera gånger tillföra ord som säkert är framtida kandidater till 

att platsa i Att indexera skönlitteratur. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Vuxenlitteratur vars taggar har analyserats  

Adichie, Chimamanda Ngozi: En halv gul sol 

Taggmoln: 1960talet, biafrakriget, kolonialism, krig, Kärlek, Nigeria, otrohet, svält, 

syskon, tjänare 

 

Enquist, Per Olov: Musikanternas uttåg 

Taggmoln: 1903, agitator, arbetare, arbetarrörelsen, Bureå, humor, mask, rädsla, 

socialism, sågverk, utanförskap 

 

Esquivel, Laura: Kärlek het som chili  

Taggmoln: Kärlek, matlagning, mexiko, passion, systrar 

 

Ewing, Barbara: Frihetens pris  

Taggmoln: 1849, kolera, London, Viktoriansk 

 

Fielding, Helen: Bridget Jones dagbok 

Taggmoln: chicklit, humor, London, romantik 

 

Fowler, Karen Joy: Jane Austen-klubben 

Taggmoln: austen, bibliotekarie, Läsecirkel, relationer, romantik, skilsmässa 

 

Gardner, Katy: Att förlora Gemma 

Taggmoln: bantning, Debutroman, Delhi, försvinnande, indien, resa, resor, vänskap, 

äventyr 

 

Gavalda, Anna: Tillsammans är man mindre ensam  

Taggmoln: ensamhet, gemenskap, Hjärtevärmare, kock, lägenhet, mormor, 

Paris, sjukdom, stamning, utbrändhet, åldrande 

 

Green, Jane: I dina kläder  

Taggmoln: byta_tillvaro, England, förändring, hemmafru, journalist, London, USA 

 

Guillou, Jan: Ondskan  
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Taggmoln: bra, internatskola, misshandel, Mobbning, Pennalism, uppväxt 

 

Haddon, Mark: Den besynnerliga händelsen med hunden om natten 

Taggmoln: autism, deckargåta, hund, Swindon, Wiltshire 

 

Harris, Joanne: En doft av apelsin 

Taggmoln: förräderi, mat, outsider, syskon 

 

Holst, Hanne-Vibeke: Kronprinsessan  

Taggmoln: 2000talet, Danmark, feminism, Göteborgskravallerna, intriger, Jylland, 

makt, miljöfrågor, miljöminister, miljöpolitik, minister, politik, regering, 

TVserie, äktenskap 

 

Hornby, Nick: Om en pojke  

Taggmoln: ansvar, ansvarslös, ansvarstagande, depression, humor, London, lögner, 

mognad, pojke, tönt, ungkarl, uppväxt, vänskap 

 

Hosseini, Khaled: Flyga drake  

Taggmoln: Afghanistan, Kabul, lojalitet, pojkar, skuldkänslor, svek, talibaner, 

uppväxt, våldtäkt, vänskap 

 

Kinsella, Sophie: En shopaholics bekännelser 

Taggmoln: chicklit, dubbelliv, ekonomi, ekonomireporter, kreditkort, lyxfällan, 

privatekonomi, shopaholic, shopping 

 

Lahiri, Jhumpa: Den indiske tolken  

Taggmoln: invandrare, kulturkrock, Kulturkrockar, rotlöshet, USA 

 

Larsson, Stieg: Flickan som lekte med elden  

Taggmoln: asperger, Deckare, hacker, journalist, trafficking, utsatthet, övergrepp 

 

Lessing, Doris: Ljuvaste dröm 

Taggmoln: familj, framtidsdrömmar, konflikter, Kärlek, London, motsättningar, 

Nobelpristagare, relationer, snyltare, solidaritet 

 

Läckberg, Camilla: Isprinsessan  

Taggmoln: Mord, skvaller, småstad, systrar 

 

McCall Smith, Alexander: Kärlek, vänskap och choklad 

Taggmoln: choklad, delikatesser, detektiv, Edinburgh, IsabelDalhousie, Kärlek, 

Organdonation, Skottland, vänskap 
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McCullers, Carson: Balladen om det sorgsna kaféet 

Taggmoln: byhåla, Kärlek, könsöverskridande, personlighetsutveckling, samlingsplats, 

Sydstaterna 

 

McLarty, Ron: Jag minns att jag sprang  

Taggmoln: alkoholism, begravning, cykel, cykling, familjehemligheter, leksaksfabrik, 

Maine, medelålders, sorg, trafikolycka, USA 

 

Nilsson, Per: Svenne: en (o)möjlig berättelse 

Taggmoln: Nynazism, partiledare, politik, rasism, upplopp 

 

Niemi, Mikael: Populärmusik från Vittula  

Taggmoln: Augustprisvinnare, bastu, framtidsdrömmar, musik, norrbotten, Pajala, 

religion, rock, rockband, skola, Tornedalen, uppväxt, 

uppväxtskildring 

 

Olsson, Linda: Nu vill jag sjunga dig milda sånger 

Taggmoln: Dalarna, enstöring, familjehemligheter, granne, Hjärtevärmare, 

landsbygd, relationer, sorg, sorglig, sorgligt, tragedi, vänskap 

 

Petterson, Per: Ut och stjäla hästar 

Taggmoln: 1948, far, farochsonrelation, fäbod, minnen, Norge, sommar, son 

 

Rice, Eva: Den bortglömda konsten att bevara en hemlighet 

Taggmoln: 1954, 1955, hemligheter, Idol, London, lyxliv, rock, rocknroll, 

skuldkänslor, societet, svartsjuka, trollkarl, Ungdom, ungdomar 

 

Smith, Zadie: Om skönhet  

Taggmoln: aktivist, Boston, drama, familjefejd, konst, konstprofessor, motsättningar, 

otrohet, Rembrandt, USA 

 

Steinbeck, John: Vredens druvor  

Taggmoln: depressionen, fattigdom, jordbruk, Kalifornien, Oklahoma, solidaritet, USA 

 

Süsking, Patrick: Parfymen 

Taggmoln: Mord, outsider, parfym, Synestesi, udda, utanförskap 

 

Tabucchi, Antonio: Påstår Pereira  

Taggmoln: diktatur, ensamhet, Journalistik, politik, portugal, samvetskonflikt 
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Tolkien, J.R.R.: Ringens brödraskap. (Ringarnas herre del 1)  

Taggmoln: Fantasy, Hober, magi, Mordor, ring 

 

Tolkien, J.R.R.: De två tornen. (Ringarnas herre del 2) 

Taggmoln: Fantasy, Hober, PromenadFantasy, ÄrDeFrammeSnart 

 

Winterson, Jeanette: Fyrväktaren  

Taggmoln: fyr, fyrväktare, föräldralös, mångtydig, präst, Skottland, symbolik 

 

Xingjian, Gao: När jag köpte ett spinnspö åt farfar  

Taggmoln: absurd, humor, Kina, naturlyrik, satir 

Bilaga 2: Barn- och ungdomslitteratur vars taggar har 

analyserats 

Anclair, Malin: Ibland regnar det 

Taggmoln: Väder 

 

Angerborn, Ingelin: Önstestjärnarn 

Taggmoln: förvandling, hund, stjärnfall, önskan 

 

Dahl, Roald: Matilda 

Taggmoln: humor, mod, äventyr, övernaturligt 

 

Edwardsson, Åke: Samurajsommar 

Taggmoln: barndomsskildring, fantasi, kamratskap, kollo, mod, motstånd, samuraj, 

sommar, sommarläger, vänskap 

 

Funke, Cornelia: Bläckhjärta  

Taggmoln: hemlighet, högläsning, äventyr 

 

Funke, Cornelia: Tjuvarnas herre 

Taggmoln: bröder, föräldralös, gatubarn, Italien, listighet, privatdetektiv, 

sammanhållning, Venedig, vänskap, äventyr 

 

Gahrton, Måns: Ronny & Julia tror på tomten 

Taggmoln: baka, jul, julgran, tomte 

 

Hagerfors, Lennart: Över häcken 

Taggmoln: humor, samarbete, utflykt, valmöjligheter 
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Horowitz, Anthony: Korpens port 

Taggmoln: fosterhem, ondska, skräckis, spänning, yorkshire 

 

Jansson, Tove: Farlig midsommar (Mumin) 

Taggmoln: Fantasy, katastrof, mumin, äventyr 

 

Jansson, Tove: Pappan och havet (Mumin) 

Taggmoln: Fantasy, fyrvaktare, mumin, mumintroll, rastlöshet, rädsla, uttråkad, 

ångest, äventyr, ö 

 

Jones, Diana Wynne: Guldkragen 

Taggmoln: Fantasy, krig, makt, syskon, vänskap, äventyr 

 

Kaaberböl, Lene: Silverhästen  

Taggmoln: Fantasy, Feministisk, häst, värdshus 

 

Krog, Niklas: En magikers styrka 

Taggmoln: magi, magiker, monster, ondska, trollkarl 

 

Laestadius, Ann-Helén: SMS från Soppero 

Taggmoln: förälskelse, identitet, same, samiska, sms, vänskap 

 

Lagerlöf, Selma: Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige 

Taggmoln: Geografi, geografilektion, gås, klassiker, resa, sedelärande, äventyr 

 

Lind, Mecka: Dojjan Bengtsson 

Taggmoln: Brasilien, fotboll, fotbollsproffs, Rio, vänskap 

 

Lindgren, Astrid: Bröderna Lejonhjärta 

Taggmoln: drake, döden, god, ond, ondska, paradiset, syskon 

 

McAllister, Margaret: Urchin och de dansande stjärnorna 

Taggmoln: ekorre, Fantasy, föräldralös, hjälte, maktkamp 

 

Magorian, Michelle: En liten kärlekssång 

Taggmoln: England, krig, Kärlek, mod, relation, relationer, Ungdom 

 

Nilsson-Brännström, Moni: Salmiak och Spocke  

Taggmoln: kompisar, ledsenhet, låtsaskompisar, Mobbning, verklighet 
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Nopola, Sinikka: Risto Rappare och hemska korven  

Taggmoln: Budapest, humor, knasig, korv, rolig 

 

Oates, Joyce Carol: Efter kraschen tog jag mig samman bredde ut mina vingar 

och flög 

Taggmoln: morfin, osäkerhet, skuldkänslor, smärta, sorg, trafikolycka, trauma 

 

Oljelund, Pernilla: -noll koll –full kontroll 

Taggmoln: humor, knasig, kompisar 

 

Paolini, Christopher: Eragon  

Taggmoln: Drakar, Fantasy, öken 

 

Pullman, Philip: Guldkompassen  

Taggmoln: daimoner, Fantasy, isbjörn, kidnappning, Kärlek, magi, Nordpolen, 

norrsken 

 

Rodman, Philbrick: Den mäktige  

Taggmoln: gäng, jätte, Mobbning, omaka, outsider, självkänsla, vänskap 

 

Rowling, J.K.: Harry Potter och dödsrelikerna  

Taggmoln: Fantasy, häxor, magi, mugglare, mystik, Nöjsam, ondska, 

sommarlov, trollkarlar, trollstav 

 

Sage, Angie: Alkemisten 

Taggmoln: läkekonst, magi, spöke 

 

Stalfedt, Pernilla: Maskboken mittemellan 

Taggmoln: mask, shopping 

 

Trenter, Laura: Puman  

Taggmoln: hämnd, Mobbning, mystik, Puma 

 

Trenter, Laura: Pappa polis 

Taggmoln: läskig, mcgäng, polis, vittne 

 

Wahldén, Christina: Glasögonklubben 

Taggmoln: djur, förort, kompisar, marsvin, rån, utpressning 

 

Wessnert, Gudrun: Spetshäxan 

Taggmoln: fattigdom, historiskt, hår, knyppling, Änglamakeska 
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Widmark, Martin: Fotbollsmysteriet 

Taggmoln: detektiv, fotboll, fotbollsmatch, fotbollstränare 
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