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Abstract: The purpose with this thesis is to research what function the 

National Library Catalogue of Sweden (LIBRIS) has as an 

information resource for Chinese language material. How is 

LIBRIS used as an information resource seen from the point 

of view of a users specific language need. This will be 

exemplified through an empirical survey of three user groups 

with different prerequisites concerning their knowledge in 

Chinese. Group A were beginners and had studied Chinese 

for one year. Group B were advanced students who were 

studying their third year of Chinese. Group C consisted of 

students with Chinese as their mother tongue. How does 

Swedish students who study Chinese and Chinese students, 

both at Lund University, search Chinese language material in 

LIBRIS?  

 

I gave the participants a list with eight titles of Chinese 

books written in Chinese characters and asked them to 

retrieve them in LIBRIS. Their sessions at the computer 

were recorded with the screen capture program iShowU. In 

that way I was able to study their navigation and searches 

very thorough. After each search session I interviewed them 

regarding their thoughts and feelings about the search 

process. 

 

My empirical study shows that there is a clear need to revise 

and improve the retrieval function of Chinese language 

material and the display of Chinese characters in the result 

lists and within bibliographic records.   

 

My method is based on empirical research through a set of 

qualitative observations and semi structured interviews. 
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“[…] Romanization of bibliographic data is not good practice. The cataloger who can handle 

non-Roman scripts must master a complex set of rules for converting these to the Latin 

alphabet. The user interested in reading Library materials in non-Roman scripts knows the 

foreign writing systems but not necessarily the library’s rules for converting non-Roman 

scripts to the Latin alphabet.”
1
 

 

 

 

 

“I believe it is the public’s general and deeply rooted habit to read English language materials 

in the roman script, Arabic language materials in the Arabic script, Thai language materials in 

Thai script, etc. To be effective a catalog must provide the public access to these materials via 

the scripts in which they habitually read them even if it means some sacrifice of system and 

simplicity.”
2
 

 

 

 

 

“[…] transliterated names may be desirable as added access points for staff and others 

unfamiliar with the original script but they are no substitute for access via the original script 

in a catalog code having the convenience of the catalog user as its first objective […].”
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Weinberg 2008, s. 32 

2
 Agenbroad 2006, s. 24 

3
 Ibid., s. 30 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

 

Icke-latinsk skrift i våra bibliotekskataloger är ett område som blir mer och mer aktuellt 

eftersom Sverige är mångkulturellt och har i sin befolkning människor från många olika 

bakgrunder med många olika språk som sitt modersmål. Begreppet icke-latinsk skrift 

innefattar alla alfabet och skriftsystem som inte använder sig av det latinska alfabetet. Det 

handlar om en mängd olika skrifter på en mängd olika språk som, grekiska, jiddisch, 

hebreiska, kinesiska, japanska, koreanska, hindi, arabiska, persiska, kyrillisk och många fler. 

Jag har under flera år studerat och arbetat med kinesiska och har därför valt att utgå från just 

kinesiska som ett exempel på icke-latinsk skrift i det här arbetet. Sveriges nationella 

bibliotekskatalog LIBRIS är i dag unicodeanpassad och har på så sätt möjlighet att hantera de 

flesta av världens språk både i romaniserad form och i originalskrift.  

 

Det här är något som jag har varit intresserad av under en längre tid men efter att jag lärde 

mig katalogisera kinesiskt material för nästan sju år sedan blev jag väldigt engagerad i hur 

icke-latinsk skrift hanteras i bibliotekskataloger. Jag följde med spänning 

unicodeanpassningen av LIBRIS 2006 och hade stora förhoppningar på den. Tyvärr hände 

väldigt lite utöver möjligheten att lägga till icke-latinsk skrift i den bibliografiska posten vid 

katalogisering och möjligheten att vid import från andra bibliotekskataloger behålla fälten 

med icke-latinsk skrift. Det fanns fortfarande inga möjligheter att söka med tecken och 

visningen av tecknen i LIBRIS, var då som nu, undangömt flera klickningar in i posten. På så 

sätt är tecknen svåra att hitta för de användare som verkligen har användning av dem. 

 

Katalogisering går ut på att göra en bibliografisk beskrivning av ett objekt, oftast ett 

dokument. Den bibliografiska posten är en representation av objektet. Syftet är att användare 

ska kunna hitta, identifiera, välja, få tillgång till (navigera och upptäcka) de objekt de 

behöver.
4
 När en katalogisatör skapar en bibliografisk post av en bok på till exempel kinesiska 

eller arabiska är det genast flera faktorer denne måste ta ställning till: Vilket 

transkriptionssystem ska användas? Vilka språkliga regler ska följas? och så vidare. Utifrån 

hur katalogisatören formar den bibliografiska posten påverkas användarens möjlighet att 

återvinna informationen.  

 

Den kinesiska undertiteln i uppsatsen, 找得到吗? är inte en parallelltitel utan betyder ungefär 

“Fann du vad du sökte?”.  

 

Även om jag i den här uppsatsen utgår från det kinesiska språket är jag övertygad om att den 

med fördel kan läsas av alla som har ett intresse för hur icke-latinsk skrift hanteras i 

bibliotekskataloger och då speciellt i LIBRIS.  

 

1.2. Problemformulering 

 

Jag vill undersöka LIBRIS funktion som informationsresurs för material skrivet med icke-

latinsk skrift. Jag vill se hur LIBRIS används som informationsresurs utifrån användares 

specifika språkbehov.  

                                                 
4
 Funktionella krav på bibliografiska poster 2006, s. 12 ; RDA: Resource Description and Access 2009, s. 1 
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I det här fallet kommer språket begränsas till kinesiska och exemplifieras genom att en 

empirisk undersökning av tre användargrupper med olika språkliga förutsättningar genomförs. 

Undersökningen kommer att fokusera på deltagarnas informationsåtervinning av kinesiskt 

material.  

 

Uppsatsens plats inom Biblioteks- och informationsvetenskapen ligger inom området som 

fokuserar på bruket av informationssystem utifrån ett användarperspektiv, dvs. interaktiv 

informationsåtervinning.  

 

Anledningen att jag valde det här uppsatsämnet var att jag ville veta hur användare med 

kinesiska språkkunskaper faktiskt använde LIBRIS och deras uppfattning av detta. Jag förstod 

att jag inte kunde förlita mig på enbart mina egna erfarenheter som kommer av ett ”inifrån” 

perspektiv där jag i flera år katalogiserat kinesiskt material i LIBRIS. Jag vill med denna 

användarundersökning belysa de begränsningar och möjligheter som finns för användare som 

söker efter kinesiskt material i LIBRIS. 

  

1.2.1. Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken effekt LIBRIS villkor och gränssnitt får på 

användarnas informationsåtervinning av kinesiskt material. Kinesiska används här som ett 

exempel på icke-latinsk skrift. Hur ser förhållandet mellan LIBRIS och kinesiska ut? Enligt 

LIBRIS har man nu ”möjlighet att söka på den originalskrift (kyrillisk, kinesisk, arabisk etc.) 

som ligger dold i många posters 880-fält.”
5
 Är detta giltigt för kinesiskan och på vilket sätt 

påverkar det användarnas informationsåtervinning? 

 

1.2.2. Frågeställningar 

 

Frågeställningarna innefattar vilken effekt LIBRIS villkor och gränssnitt fått för användarnas 

informationsåtervinning av kinesiskt material. För belysa detta kommer jag att utgå från 

frågorna: 

 

 

1) Hur påverkar LIBRIS villkor användarnas informationsåtervinning av kinesiskt 

material? Villkor definierar jag här som de möjligheter som LIBRIS erbjuder som 

system, dvs. inklusive dess gränssnitt och katalogisatörernas möjligheter att beskriva 

kinesiskt material i de bibliografiska posterna.  

 

2) Hur söker svenska studenter som studerar kinesiska och kinesiskspråkiga studenter 

kinesiskt material i LIBRIS? 

 

Med delfrågorna: 

 

a) hur ser deras sökstrategier ut? 

b) vilka sökfunktioner eller avgränsningar använder de (snabbsökning, utökad sökning, 

boolesk etc.)? 

c) hur lyckosamma är de? 

                                                 
5
 Ur ett utskick på MARC21KAT-listan den 2010-03-18 av Christer Larsson på KB 
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1.2.3. Avgränsningar 

 

Vad gäller urval av deltagare har jag av flera skäl valt att använda mig av studenter vid Lunds 

universitet. Den största anledningen är att det hade varit väldigt svårt att utöka 

undersökningen till flera universitet eller högskolor som undervisar i kinesiska och hantera 

observationer och intervjuer inom den tidsram som ryms i arbetet för en magisteruppsats. I 

Lund har jag dessutom haft goda relationer med lärare som hjälpt mig komma i kontakt med 

studenter. Den här avgränsningen gör att jag inte kommer att kunna dra några generella 

slutsatser för de resultat jag finner. Studenter vid andra universitet och högskolor som studerar 

kinesiska kan t.ex. ha andra former av undervisning och därmed andra förutsättningar.  

 

Jag har valt att begränsa det här arbetet till att undersöka studenter men det hade varit minst 

lika relevant och intressant att se hur lärare och forskare eller för den delen även allmänheten 

söker i LIBRIS. I det här fallet har jag valt studenter eftersom de var en större urvalsgrupp 

och jag trodde det skulle bli lättare att få tillräckligt många deltagare. Eftersom LIBRIS är 

Sveriges nationella söktjänst med material främst från universitets-, högskole- och 

forskningsbibliotek ansåg jag inte att allmänheten skulle vara representativa användare av 

tjänsten även om det hade varit intressant. 

 

Mängden studenter vid Lunds universitet som skulle kunna söka efter kinesiskt material i 

LIBRIS är relativt liten men däremot är den inte homogen utan spridd på många av 

universitetets ämnen. De grupper som jag antog hade störst anledning att söka efter kinesiskt 

material i LIBRIS var studenter som studerar det kinesiska språket och studenter som har 

kinesiska som modersmål. Därför valde jag att fokusera på dessa grupper. 

 

1.3. Disposition 

 

Efter att ovan i kapitel 1 ha gått igenom min problemformulering som berör sökning av icke-

latinskt material i LIBRIS kommer jag i kapitel 2 ge en introduktion till kinesiska språket och 

bakgrund till katalogisering av kinesiskt material. Kapitel 3 är en redovisning av tidigare 

relevant forskning där mitt fokus har varit på empiriskt material för att sätta min egen 

undersökning i en kontext. Litteraturen i sig behandlar främst kinesiska och dess relation till 

OPAC:ar och informations återvinning. I kapitel 4 kommer jag att beskriva min teoretiska 

grund som är baserad på Iris Xies interaktiva IR modell och andra relevanta teoretiska 

begrepp. I kapitel 5 ger jag en beskrivning av min metod som består av kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer och observationer av hur deltagarna söker efter kinesiskt material. 

Urvalet består av tre grupper med fem studenter från Lunds universitet i varje grupp. Grupp A 

består av svenska studenter som läst kinesiska i cirka ett år, Grupp B är svenska studenter som 

läste sitt tredje år kinesiska och Grupp C består av studenter med kinesiska som modersmål. 

Kapitel 6 innehåller en beskrivning av hur kinesiska och icke-latinsk skrift har hanterats och 

hanteras i framför allt en svensk bibliografisk miljö. Här finns även ett mer tekniskt avsnitt 

om katalogisering i MARC och till sist en avdelning om sökning av kinesiskt material i 

LIBRIS. Kapitel 7 är en resultatredovisning av mitt empiriska arbete där jag går igenom hur 

deltagarna har sökt, vilka sökstrategier och användarmönster som kunde urskiljas. Vidare 

beskriver jag vilka olika sökfunktioner och avgränsningar de använder, om de är lyckosamma 

i sina sökningar, vad de tycker om LIBRIS och vilka förändringar de önskar. Jag avslutar 

uppsatsen med kapitel 8 där jag diskuterar mina frågeställningar i förhållande till resultaten 

och understryker mina huvudsakliga slutsatser. 
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2. Introduktion, bakgrund och villkor 
 

En del av syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilken effekt LIBRIS villkor och 

gränssnitt får på användarnas informationsåtervinning av kinesiskt material. För att göra detta 

är det nödvändigt att beskriva den nuvarande praktiken. Jag kommer börja med en historisk 

bakgrund till användandet av icke-latinsk skrift i bibliografisk miljö fram till idag. Sedan ger 

jag en kortare beskrivning av det kinesiska språket. 

 

2.1. Icke-latinsk skrift i bibliografisk kontext  

 

Datoriseringen för bibliotekskatalogerna som började på 1960-talet med Machine Readable 

Cataloging (MARC) och katalogiseringsnätverket Online Computer Library Center (OCLC) 

var ett stort steg framåt för Information Retrieval utvecklingen (IR-utvecklingen) vad gäller 

västerländska språk men var tyvärr mindre bra till att börja med för icke-latinsk skrift.
6
 På 

korten i kortkatalogen kunde den bibliografiska informationen skrivas och tryckas med både 

originalskrift/tecken och i transkriberad form efter behov. Tecknen och transkriberingen 

kunde skrivas parallellt på kortet vilket var väldigt tydligt och användarvänligt. Ett exempel 

ser ni på Figur 1 nedan. 

   

 
Fig. 1: Från Kungliga biblioteket i Köpenhamns gamla kortkatalog. Det här kortet är från 

1940-talet. Används med tillåtelse av Bent Lerbæk Pedersen, Det Kongelige Bibliotek, 

Orientalsk Afdeling, Köpenhamn. 

 

Under resten av 1900-talet styrdes de flesta kommersiella västerländska bibliotekskataloger 

av att de bara kunde stödja tecken från American Standard Code for Information Interchange 

(ASCII) vilket uteslöt användandet av icke-latinsk skrift.  

                                                 
6
 Barnett 2010, s. 7f. 
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1983 startade dock Research Libraries Group (RLG) katalogisering med kinesiska, japanska 

och koreanska (CJK) vilket möjliggjorde utbyte av katalogposter med icke-latinsk skrift 

genom RLGs Research Libraries Information Network (RLIN).
7
 Sättet man katalogiserade på 

är samma som vi gör i LIBRIS idag, vad vi kallar Modell A.
8
 

 

På 1990-talet utvecklades Unicodestandarden som skulle innebära genombrottet för 

hanteringen av icke-latinsk skrift i bibliotekskatalogerna. Det tog däremot en viss tid innan 

producenter och utvecklare av bibliotekssystem hade implementerat den nya standarden. 

Library of Congress (LC) uppdaterade sitt system 2005 men det tog ända till 2007 innan hela 

Unicode Universal Character Set (UCS) accepterades i MARCposter.
9
  

 

Som Weinberg skriver så förändrades typen av litteratur som publicerades under den här 

perioden. Tidigare låg fokus på att argumentera för eller emot bibliografiska poster helt utan 

icke-latinsk skrift, diskussioner om olika bibliotekssystem för att hantera olika icke-latinska 

språk, eller hur man transkriberar olika språk. Under 1990-talet och in på början av 2000-talet 

blev litteraturen, allt mer i takt med att Unicode framstod som framtidens standard, mer 

fokuserad på tekniska lösningar med detaljerade diskussioner för hur man skulle hantera icke-

latinsk skrift i bibliotekssystemen.
10

   

 

2.2. Kinesiska  

 

Kinesiska är ett språk som tillhör den sinotibetanska språkfamiljen. Det finns ett tiotal olika 

dialektgrupper i Kina. De som ingår i mandarin (nordkinesiska) talas av ungefär 2/3 av 

befolkningen. Standardkinesiska är den del av mandarin som talas runt Beijing och är den 

officiellt erkända varianten både i Kina och på Taiwan. Standardkinesiska talas av ungefär 

hälften av Kinas befolkning. Det är ett tonspråk vilket innebär att varje stavelse är 

betydelseskiljande precis som våra konsonanter och vokaler. Varje stavelse har fem olika 

uttalsmöjligheter: 1:a ton, jämn hög ton; 2:a ton, stigande ton; 3:e ton, fallande och sen 

stigande ton; 4:e ton, fallande ton; 5:e ton, obetonad. Skriftspråket består av tecken och 

kommer att diskuteras mer utförligt nedan. I kinesiskan använder man sig inte av mellanrum 

mellan ord eller tecken. I modern kinesiska finns bara uppdelningar vid interpunktion och 

brytning för nya stycken. Ett exempel på mening är: 生活在邓小平时代 Shēnghuó zài Dèng 

Xiǎopíng shídài. 

 

Ett klassiskt exempel på betydelseskillnader beroende på toner är:  

 

妈 (mā), "mamma" – jämn hög ton   

麻 (má), "hampa" – stigande ton  

马 (mǎ), "häst" – fallande och sen stigande ton 

骂 (mà), "skälla", "banna" – fallande ton 

吗 (ma), frågepartikel – obetonad 

 

 

                                                 
7
 http://www.oclc.org/research/partnership/history.htm 

8
 Se sid. 25 för mer information. 

9
 Barnett 2010, s. 9 

10
 Weinberg 2008, s. 29 
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Exempel: 

Skäller mamma på hästen? 妈骂马吗? Mā mà mǎ ma? 

Skäller hampan på mamma? 麻骂妈吗? Má mà mā ma? 

 

2.2.1. Tecken 

 

Kinesiskan har ungefär 50 tusen tecken men det är bara ungefär 10 tusen av dessa som 

används i modernt språkbruk. För att läsa en dagstidning behöver man kunna ca 3-4 tusen 

tecken. Som jag skrev ovan ska nybörjar studenter som i Grupp A efter ett års studier kunna 

ca 1 tusen tecken.  

 

I Kina med alla dess olika dialekter är det just skriftspråket som är den sammanhållande 

länken. Nästan alla dialekter använder sig av samma skriftspråk och kan således förstås av de 

flesta även om tecknen uttalas olika i olika dialekter.  

 

Det finns två uppsättningar av kinesiska tecken, de traditionella som används främst på 

Taiwan, Hongkong och Macao och de förenklade som används främst i Kina och Singapore. 

Här är ett exempel med ordet flyga som transkriberas som fēi i pinyin. Oförenklat ser det ut så 

här 飛 och förenklat så här 飞.  

 

Den kinesiska skriften är en morfemskrift, där varje tecken normalt består av ett morfem. De 

kinesiska tecknen har två beståndsdelar, den ena, radikalen, är en betydelsebärande del och 

den andra en fonetisk del. Den betydelsebärande delen ger en vink om tecknets semantiska 

betydelse medan den fonetiska delen visar hur tecknet ska uttalas.
11

   

 

2.2.2. Pinyin 

 

Hanyu pinyin
12

 har varit Kinas nationella standard för transkribering av kinesiska sedan 1958 

och bygger på den nordkinesiska dialekten runt Beijing. Transkribering av kinesiska innebär 

ett överförande av kinesiskans skrifttecken till latinska bokstäver genom att man representerar 

kinesiskans standarduttal av ett tecken med latinska bokstäver. 1982 antog Internationella 

standardiseringsorganisationen (ISO) pinyin som internationell standard för transkribering av 

modern kinesiska, (ISO 7098:1982, ISO 7098:1991 2. ed.). Sedan 1 januari 2009 är pinyin 

även Taiwans nationella standard för transkribering av kinesiska. Taiwan använde sig av 

tongyong pinyin mellan 2000 till 2008.
13

 

 

Reglerna för pinyin kan sägas bestå av två delar, nämligen 1: Hànyǔ pīnyīn fāng’àn (Schema 

över Hanyu pinyins fonetiska system, 汉语拼音方案)
14

 och 2: Hànyǔ pīnyīn zhèngcífǎ jīběn 

guīzé (Grundläggande rättskrivningsregler för pinyin, 汉语拼音证词法基本规则). De båda 

är officiellt antagna nationella regler.  

 

 

                                                 
11

 Svantesson 1991, s. 62 
12

 Hanyu pinyin kommer hädanefter refereras till som pinyin om inget annat skrivs. 
13

 http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2008/09/18/2003423528 
14

 http://www.china-language.gov.cn/126/2008_2_1/3_126_3278_0_1201864229916.html 

http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2008/09/18/2003423528
http://www.china-language.gov.cn/126/2008_2_1/3_126_3278_0_1201864229916.html
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2.2.3. Ortografi 

 

Hànyǔ pīnyīn zhèngcífǎ jīběn guīzé (Grundläggande rättskrivningsregler för pinyin, 汉语拼

音证词法基本规则).
 15

 Enligt denna text ska pinyin sammanskrivas i ord utifrån de regler 

som föreskrivs. Pinyin ska förses med tonmarkeringar för att förenkla läsning. Andra delar 

reglerar hur man skriver kinesiska namnformer t.ex. Zhāng Yìmóu, 张艺谋. Geografiska 

beteckningar skrivs avskilt från platsnamnet och båda skrivs med versaler, t.ex. Běijīng Shì, 

北京市. 

 

2.3. Kinesiska i bibliografisk kontext 

 

I bibliografiska sammanhang som i LIBRIS, LC, WorldCat osv. har man valt att inte 

katalogisera transkriptionen av tecken med toner vilket ibland är problematiskt. 

Transkriberingen: ”Ma ma ma” skulle då kunna betyda både ”Hampan skäller på mamma” 

och ”Mamma skäller på hästen”. Det här är dock ett mindre problem så länge möjligheten att 

söka med tecken finns. 

 

Att olika kinesiska dialekter uttalar tecken olika gör det problematiskt i bibliotekskataloger 

som bara tillhandahåller sökning i transkriberad form, pinyin. Långt ifrån alla kineser kan 

pinyin, som bygger på den nordliga Beijing dialekten. Många har stora svårigheter med zh, ch 

och sh där h tas bort och som ofta då förväxlas med z, c och s. Sammansmältningen av dessa 

sker även i standard kinesiskan men det går långsamt.
16

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
15

 http://www.china-language.gov.cn/126/2008_2_18/3_126_3304_0_1203318585406.html 
16

 DeFrancis 1984, s. 59 

http://www.china-language.gov.cn/126/2008_2_18/3_126_3304_0_1203318585406.html
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3. Tidigare forskning 
 

Jag har i min litteraturgenomgång framförallt fokuserat på tidigare relevant forskning med 

empiriska resultat för att kunna sätta min egen undersökning i en kontext. Litteraturen har jag 

ackumulerat under en längre tid där jag sökt i LIBRIS, onlinedatabaser som t.ex. LISA, 

uppsatsdatabaser osv. Mina professionella nätverk med deras epostlistor och webbsidor har 

också gett viktigt material. Jag har medvetet valt att använda mig av litteratur som behandlar 

någon form av icke-latinsk skrift, och då framför allt kinesiska, i relation till OPAC:ar och 

informationsåtervinning.   

 

Det har producerats två magisteruppsatser med inriktning på hantering av icke-latinsk skrift i 

bibliotekens flerspråkiga bibliotekskataloger de senaste 8 åren. Den tidigaste är skriven av 

Elisabet Risberg, Internationella biblioteket i Stockholm, med titeln Originalskrift i 

flerspråkiga bibliotekskataloger. Den skrevs 2003 när LIBRIS bibliotekssystem, Voyager
17

 

ännu inte övergått till Unicode. Uppsatsen lägger stor tyngd på Unicode och de möjligheter 

författaren tror att en unicodeanpassad bibliotekskatalog har för att hantera icke-latinsk skrift. 

Risberg ger en gedigen historisk genomgång av problematiken runt företeelsen romanisering i 

bibliotekskataloger. I uppsatsen undersöker Risberg, med ett användarperspektiv, hur 

informationsåtervinningen i två unicodeanpassade bibliotekskataloger fungerar.  

 

Risbergs slutsats är att romanisering av icke-latinsk skrift i bibliografiska poster är ett 

problem för informationsåtervinningen av dessa. Hon anser att lösningen är att beskriva 

dokumenten i dess originalskrift och behandla alla dokument lika. Detta skulle höja 

informationsåtervinningen och göra biblioteket mer användarvänligt. 

 

Den andra uppsatsen är från 2006 och skriven av Maria Sjöberg och Anna Striberger, med 

titeln Den flerspråkiga bibliotekskatalogen: hantering av icke-latinsk skrift på biblioteken. 

Här ligger också fokus på Unicode men när den här uppsatsen skrevs hade implementeringen 

av Unicode i LIBRIS genomförts. Sjöberg och Striberger valde att lägga tyngdpunkten på hur 

ansvariga bibliotekarier uppfattade möjligheterna med Unicode för deras egen 

bibliotekskatalog. 

 

Sjöberg och Striberger kommer fram till att det finns ett klart behov av att anpassa 

bibliotekens service för användare som inte har svenska som modersmål och speciellt för 

användare som talar språk med icke-latinsk skrift. 

 

Till skillnad från Risberg samt Sjöberg och Striberger fokuserar jag på ett enskilt språk med 

icke-latinsk skrift, nämligen kinesiskan. Unicode är inget jag kommer att undersöka på djupet 

även om det blir nödvändigt att ge viss introduktion för en förståelse av dagens situation. Till 

skillnad från Risberg, som använder sig själv som användare, och Sjöberg och Striberger, som 

fokuserar på bibliotekspersonalens perspektiv, kommer min empiriska undersökning fokusera 

på hur de användargrupper som jag beskriver nedan söker i LIBRIS. Och därmed 

kompletterar min uppsats både Risberg samt Sjöberg och Stibergers studier. 

 

En annan uppsats jag tittat på är Utvärdering av den nationella söktjänsten LIBRIS skriven av 

Emil Fröderberg 2009. Det är hans examensarbete för civilingenjörsexamen med LIBRIS som 

uppdragsgivare. Fokus ligger på hur den normala användaren använder LIBRIS.  

                                                 
17

 Det är företaget Ex Libris som erhåller bibliotekssystemet Voyager, vilket för närvarande även används av 

bland annat Library of  Congress. 
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Fröderberg har som jag gjort en observation som följts av en intervju. I observationen har han 

använt sig av ett screen captureprogram och uppmuntrat deltagarna att resonera högt samtidigt 

som de svarat på frågorna. Grupperna han observerade var studenter, bibliotekarier, forskare 

och utvecklare (från gruppen utvecklare av LIBRIS).  

 

Fröderberg kommer i sin undersökning bland annat fram till att LIBRIS har vissa problem 

med effektiviteten hos användarna och systemets inlärbarhet. Gruppen studenter har dessutom 

svårt att se informationen i högermarginalen och problem med att använda 

inställningsfunktionerna. Användarna var dock på det stora hela positiva till LIBRIS utseende 

som de tyckte var snyggt, tydligt och överskådligt. 

 

Min vinkel kompletterar Fröderbergs i och med att jag tillkommer med en undersökning från 

en speciell användargrupp med speciella förutsättningar. Fröderbergs observationer innehåller, 

vad jag kan se, bara sökningar på västerländska språk.    

 

Rapporten ALCTS Non-English Access Working Group on Romanization: Report, 2009 

behandlar situationen för hanteringen av originalspråk i bibliotekskataloger i främst USA. 

American Libraries Centre for Technical Solutions (ALCTS) är en avdelning under American 

Library Association (ALA), deras rapport ger en kort historik av romaniseringen av icke-

latinsk skrift och ger konkreta förslag på hur biblioteken ska hantera icke-latinsk skrift i 

bibliografiska poster av MARC 21 format. Det är två modeller som har undersökts, Modell A: 

Fält med originalskrift paras ihop med transkriberade parallellfält (880-fält). Det är så vi 

hanterar icke-latinsk skrift i LIBRIS nu., Modell B: ”Simple multiscript records”. Den 

bibliografiska posten återspeglar materialet och skrivs enbart med originalskrift om så är fallet. 

De flesta i arbetsgruppen anser ”that although a gradual move towards the use of Model B for 

current cataloging is probable, we should continue current practice for some time longer as we 

prepare for the transition”.
18

 Redan idag finns det en blandning av Modell A poster och 

Modell B poster i OCLCs WorldCat men även LIBRIS har enstaka poster av Modell B.    

 

Det enda nyare material jag funnit som direkt avhandlar hur en flerspråkig bibliotekskatalog 

bäst stödjer användningen av icke-latinsk skrift är Investigating multilingual, multi-script 

support in Lucene/Solr library applications, 2010 av Barnett et al. Rapporten är utgiven av 

Yale University Library och är i första hand avsedd att fungera som underlag för 

vidareutveckling av deras egen bibliotekskatalog Yufind men mycket av den är relevant även 

för min undersökning. Förutom att de ger en överblick av dagens situation för flerspråkiga 

bibliotekskataloger har de även gjort en global survey sprid inom CJK-communityn
19

.   

 

De konstaterar i deras studie av CJK-communityn bestående av bibliotekarier, fakultet och 

studenter att 94 % starkt håller med om att icke-latinsk skrift är önskvärt i upptäckt, träfflistor 

och post visning.
20

 Vidare skriver de i sin slutsats att original skrift borde visas parallellt med 

dess romaniserade variant både i träfflistor och i individuella poster. De skriver även att 

verktyg för att underlätta sökningar så som auto-suggestion och stavnings korrigering för 

icke-latinsk skrift är önskvärda men sekundära jämfört med mer grundläggande discovery och 

visnings funktioner.
 21

 

 

                                                 
18

 ALCTS Non-English Access Working Group on Romanization: Report 2009, s. 5 
19

 CJK är en engelsk förkortning av Chinese, Japanes and Korean (kinesiska, japanska och koreanska) 
20

 Barnett 2010, s. 4 
21

 Ibid., s. 5f. 
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Clément Arsenault, associate professor och prefekt för l’École de bibliothéconomie et des 

sciences de l’information (EBSI), Université de Montréal, har med sin avhandling Word 

division in the transcription of Chinese script in the title fields of bibliographic records, 2000, 

och flera artiklar kontinuerligt under lång tid ägnat sig åt flerspråkiga informationssystem, 

transkribering av kinesiska m.m. Han har länge varit en förespråkare för att inkludera icke-

latinsk skrift i bibliotekskataloger istället för att enbart använda sig av transkribering och om 

man transkriberar kinesiska bör man använda aggregerad pinyin. 

 

Till skillnad från mig har Arsenault systematiskt jämfört hur olika transkriptionssystem i 

bibliografiska poster påverkar användarnas informationsåtervinning. Hans metoder har till 

största del varit kvantitativa med en teknisk inriktning på IR-forskning. Jag använder mig till 

viss del av de resultat han lagt fram för att komplettera min kvalitativa undersökning om 

användares upplevelse av att söka efter kinesiskt material i LIBRIS.  

 

Arsenaults avhandling Word division in the transcription of Chinese script in the title fields of 

bibliographic records, 2000, artikeln med samma namn från 2001 och artikeln Pinyin 

Romanization for OPAC retrieval- Is everyone being served?, 2002 bygger alla tre på den 

data som samlades in från experimentet för hans avhandling. Experimentet där 30 studenter 

med kinesiska som modersmål blev indelade i tre olika grupper för att med olika 

transkriptionssystem söka efter 40 titlar skrivna på kinesiska med tecken. Grupp ett sökte med 

särskriven pinyin (stavelse för stavelse), grupp två sökte med aggregerad pinyin (pinyin 

sammanskrivet efter ord) och den tredje gruppen sökte med Wade-Giles
22

.  

 

Avhandlingen och artikeln med samma namn har slutsatsen att aggregerad pinyin i titelfält 

ökar effektiviteten av informationsåtervinning på titelsökningar i OPAC:ar. 

 

I artikeln Pinyin Romanization for OPAC retrieval- Is everyone being served?, 2002 kommer 

mer nyanserade resultat. Hur lyckade sökningarna var varierade mellan 71 % och 91 % 

beroende på romaniserings grupp och sökmetod. Här visas att romaniseringsfel står för 1/3 till 

hälften av de misslyckade sökningarna. Den största felgruppen var fonetisk transkribering där 

problematiska ljudgrupper var z/c, zh/ch, j/q s/sh och n/ng (till exempel chen istället för zhen, 

fu istället för hu).
23

 

 

Arsenault kommentera resultatet från hans undersökning med att en stor del av de 

misslyckade sökningarna direkt kan härledas ur romaniseringsfel i söksträngarna skrivna av 

deltagarna. Hans huvudsakliga slutsats är att användandet av romanisering som den primära 

återvinningstekniken i OPAC:ar fortfarande är problematiskt för slutanvändaren. Därför 

skulle det vara önskvärt att undersöka möjligheten att hitta andra sätt att återvinna information, 

mest troligt teckenbaserad, som alternativ för återvinning av kinesisk språkiga poster i 

OPAC:ar.
 24

 

  

Ytterligare en artikel som diskuterar behovet av icke-latinsk skrift i biblioteks kataloger är 

Romanization is not enough av James E. Agenbroad, en tidigare systemanalytiker från LC. 

Här argumenterar Agenbroad för, precis som titeln ger uttryck för, att det inte räcker att bara 

ha transkriberad information i den bibliografiska posten.  

                                                 
22

 Wade-Giles är ett transkriptionssystem för kinesiska språket som tidigare hade stor spridning och användes vid 

framför allt amerikanska bibliotek med Library of Congress i spetsen fram till 2001.   
23

 Arsenault 2002, s. 48 
24

 Ibid., s. 49 
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En av anledningarna till detta är att transkriberad information till största del är okänd för de 

användare som söker efter material på dessa språk. För effektiv informationsåtervinning krävs 

att originalskriften är sökbar och synlig. Agenbroad visar i den här artikeln att han är 

anhängare av den ovan diskuterade Modell B för att kunna minimera skapandet av redundant 

data som är tidsödande och kostsamt. Han skriver att dubbleringen av information ”is done to 

assist record recipients whose systems lack means to display nonroman characters.”
25

 

Informationen bör skrivas helt i originalskrift och vid behov kan man använda “software that 

can create romanized fields from text in other scripts.”
26

 

 

Bella Hass Weinbergs kapitel Cataloging in Non-Roman Scripts: from radical to mainstream 

practice, 2008 från boken Radical cataloging: essays at the front ger en historisk översikt av 

hur man hanterat och hanterar icke-latinsk skrift i bibliotekskataloger. Weinberg är Professor 

vid Division of Library and Information Science, St. John's University. Hon skriver att det 

som tidigare kunde sägas bero på tekniska begränsningar handlar nu betydligt mer om ett 

anglocentristiskt - till skillnad från ett multikulturellt - synsätt. I kinesiska, ryska, koreanska, 

israeliska bibliotekskataloger är det exempelvis ofta inga problem att söka efter material 

skrivet med latinsk skrift.  
 

Weinberg ger också en beskrivning av det paradigmskifte som håller på att ske där det inte är 

frågan om icke-latinsk skrift ska finnas med i den bibliografiska beskrivningen utan hur man 

nu ska förhålla sig till romanisering av den beskrivningen.  

 

Det finns tydliga tecken på att problematiken med romanisering håller på att minska. Yoko 

Kudo beskriver i sin artikel A Study of Romanization Practice for Japanese Language Titles 

in OCLC WorldCat Records, 2010 om problematiken och felmarginalen i användandet av 

romanisering av japanska i WorldCat-poster. Hon kommenterar att ”As increasing numbers of 

libraries offer vernacular script-based access to non-Roman language resources, the role of 

Romanization for information retrieval may be less critical than it used to be”.
27

 

 

Här är det också intressant att visa en del av reaktionen på utbytet av katalogreglerna Anglo-

American Cataloging Rules (AACR2) mot den nya katalogiserings standarden Resource 

Description and Access (RDA) som i Sverige kommer att ersätta Katalogiseringsregler för 

svenska bibliotek (KRS). Michelle Seikel skriver i sin artikel No more romanizing: the 

attempt to be less Anglocentric in RDA, 2010 att RDA explicit föredrar användandet av icke-

latinsk skrift före användandet av romaniserade former men hon är ändå inte övertygad om att 

regelverket är tillräckligt tydligt och går tillräckligt långt. Hon skriver ”the RDA guidelines 

may not go far enough to encourage global use and to break away from the anglocentricity of 

AACR2, once and for all”.
28

 

 

Jeong, Kim och Ku’s artikel Spaces in Korean Bibliographic Records: To Be, or Not to Be 

visar på de stora skillnader som även finns bland de språk vi i biblioteksvärlden gärna 

behandlar som grupp, CJK. Wooseob Jeong är universitetslektor på The School of 

Information Studies, University of Wisconsin-Milwaukee och har länge varit engagerad i 

informationsåtervinning av icke-latinska språk, då framför allt CJK. Författarna visar att i 

katalogiseringen av koreanskt material kräver LCs regler mellanslag mellan alla lexikala delar 

både i originalskrift och i translittererad form.  

                                                 
25

 Agenbroad 2006, s. 30 
26

 Ibid., s. 31 
27

 Kudo 2010, s. 279 
28

 Seikel 2010, s. 747 
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Deras resultat visar att det här är ett stort problem för koreanska användare som normalt inte 

är vana vid att ha mellanslag mellan delarna. Författarna förslår att tecknen bör indexeras 

tecken för tecken där mellanslag inte har någon påverkan på återvinningen.  

 

I min valda litteratur pekar de empiriska resultaten entydigt på behovet av att kunna söka, visa 

och browsa med icke-latinsk skrift i bibliotekens OPAC:ar. Risberg
29

 samt Sjöberg och 

Striberger
30

 visar på hur icke användarvänligt det är att inte använda icke-latinsk skrift, 

Arsenault
31

 påvisar i sin undersökning att romaniseringsfel står för 1/3 till ½ av alla 

misslyckade sökningar och Weinberg
32

 påpekar att det snarare handlar om anglocentrism än 

avsaknad av tekniska lösningar. 

 

Däremot är det mer varierat hur de olika aktörerna förhåller sig till romanisering i 

bibliografiska poster. Precis den aspekten trycker Weinberg
33

 på när hon påpekar att det inte 

längre handlar om icke-latinsk skrift utan hur vi kommer förhålla oss till romaniseringens vara 

eller icke vara. I ALCTS rapport
34

 ses Modell B med enbart icke-latinsk skrift i posterna som 

framtiden det stöds också av Agenbroad
35

 som påpekar att det är kostnadsmässigt ohållbart att 

dubblera den bibliografiska informationen och förespråkar dataprogramlösningar med 

automat romanisering vid behov. I Barnett et al.s rapport
36

 är däremot nästan alla överens om 

att det behövs bibliografisk information både på icke-latinsk skrift och romaniserad form.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 Risberg 2003 
30

 Sjöberg & Striberger 2006 
31

 Arsenault 2003 
32

 Weinberg 2008 
33

 Ibid. 
34

 ALCTS Non-English Access Working Group on Romanization: Report 2009 
35

 Agenbroad 2006 
36

 Barnett 2010 
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4. Teori 
 

Iris Xie går i sin artikel Information Searching and Search Models igenom olika sökmodeller 

och en hel del fokus ligger på relationen till OPAC:ar. Hon ger även en historisk bakgrund till 

dagens sökmodeller som hon delar in i två grupper. I den första gruppen tar hon bland annat 

upp Kuhlthaus och Ellis modeller för att illustrera informationssökningsprocessen medan hon 

i den andra gruppen med bland annat Ingwersens och Järvelins, Belkins och Vakkaris 

modeller visar på de faktorer som har inflytande på processen. I sin slutsats säger hon att “the 

newer digital environments call for the need to search for multimedia information and 

information in different languages”.
37

 Vilket jag i liten skala hoppas kunna bidra med genom 

den här uppsatsen.  

 

En klassisk bok om ämnet informationssökning är Gary Marchioninis bok Information 

seeking in electronic environments som visar på de förändringar informationssökningen har 

genomgått i och med den elektroniska världens intåg. I fokus ligger interaktionen mellan 

människa och maskin/gränssnitt där Marchionini har ett uttalat användarperspektiv. 

 

Jag har valt att använda mig av Iris Xies interaktiva IR modell
38

 för att analysera mitt 

empiriska material. Modellen identifierar komponenter för informationssökning och 

återvinning på makronivå men blottlägger även informationssökningsstrategier, förändringar i 

dessa, och de faktorer som leder till valet av och förändringar i informationssökningsstrategier 

på mikronivå.  

 

Xies modell är anpassad för en betydligt större och bredare undersökning än min egen varför 

jag endast kommer att använda delar av den. För att underlätta förståelsen av de delar jag 

använder kommer här nedan en kort beskrivning av modellen i sin helhet. 

 

Med hjälp av den här modellen kommer jag kunna placera in min undersökning i ett 

sammanhang och analysera de olika deltagarnas sökningar, sökstrategier och 

användarmönster ner på mikronivå. Modellen tar även in personliga informationsstrukturer så 

som domänkunskap, systemkunskap och IR-kunskap som påverkande faktorer. I den här 

modellen anses användare och IR-systemet (LIBRIS) vara partners i 

informationssökningsprocessen (ISP) där gränssnittet är interaktionspunkten för användarna. 

Xie skriver att ”when users interact with IR systems, they actually interact with the cognitive 

structures of different players involved in the interface, system and content-building 

process”.
39

 Alla dessa delar passar väl in på mitt empiriska material.  

 

Informationssökning refererar här till beteenden på mikronivå vid interaktion med Online 

Public Access Catalogues (OPAC:ar). Dessa beteenden kan karakteriseras på olika nivåer 

inkluderande: 1) taktiker/drag, 2) sökstrategier, 3) användarmönster och 4) sökmodeller. 

Taktiker eller drag är de beteenden på mikronivå som användarna visar i sin sökprocess. Mer 

specifikt kan man tala om att en taktik är ett enskilt drag som utvecklar sökprocessen. 

Sökstrategier är en kombination av flera taktiker eller drag för hela sökningen. Xie talar här 

om multipla dimensioner som exempelvis intentioner, resurser, metoder osv. 

Användarmönster handlar om att identifiera mönster av frågeformuleringar och 

omformulering baserad på analyser av t.ex. transaktioner i IR-system.  

                                                 
37

 Xie 2010, s. 2601 
38

 Planned-situational interactive IR model 
39

 Xie 2008, s. 226 f. 
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Sökmodeller är illustrationer av mönster av informationssökningar och sökprocessen. Xies 

modell identifierar också faktorer som inverkar på sökprocessen. 

 

Xie hävdar att användarmål och uppgift är de drivande krafterna bakom människors 

informationssökande. Hon pratar om fyra olika nivåer av användarmål: 1) långsiktigt mål, 2) 

ledande sökmål, 3) nuvarande sökmål och 4) interaktiv intention. Interaktiv intention är de 

delmål som användaren måste uppnå för att lyckas med det nuvarande sökmålet.
40

 En viktig 

aspekt med de olika målnivåerna är att de påverkar hur användare interagerar med IR-

system.
41

 Vidare finns det tre typer av kunskap som är nödvändiga för effektiv 

informationssökning, dessa är: 1) IR-kunskap, 2) domänkunskap och 3) systemkunskap. IR-

kunskap definieras här som IR-kunskap relaterat till IR-färdigheter i webbmiljö, alltså mer 

övergripande kunskaper om sökningar online. Erfarna användare tenderar att prestera bättre 

än noviser.
42

 Domänkunskap i den här kontexten är relaterad till sökuppgiften som jag gav 

deltagarna och kan utifrån det sägas vara kunskap i och om kinesiska. Systemkunskap är i det 

här fallet kunskap om LIBRIS som IR-system och hur det fungerar. Xie skriver ”No doubt, 

experienced users apply better strategies and perform better than novice users in the ISP.”
43

 

Men samtidigt skriver hon också att det kunde bevisas att domän expertis påverkade 

sökbeteenden, strategier och sökprestanda.
44

 

 

Planerings- och situationsaspekter avgör valet av, och förändringar av, 

informationssökningsstrategier. Xie talar om tre typer situationer: 1) rutin, 2) problematisk 

och 3) störande. En rutinsituation innebär att allt går enligt planerna och situationen löses utan 

att mer information behöver inhämtas. I en problematisk situation räcker användarens 

kunskap inte till för att lösa situationen. Här behövs en omorganisering av gammal kunskap 

eller inhämtande av ny för att lösa situationen. En störande situation innebär att något stör 

användaren från att fullfölja sin uppgift. Störningen är ofta tillfällig och användaren 

återvänder till uppgiften.
45

  

 

För min analys kommer jag i första hand ta med mig Xies tre typer av kunskap som är 

nödvändig för effektiv informationsåtervinning och de tre typerna av situationer.  

 

Utöver aspekterna från Xies modell så har jag två områden där jag använder mig av flera 

begrepp för att få en teoretisk grund att stå på. Dessa områden är vad jag kallar 

transkriptionsproblematiken och informationssökningsteori. Transkriptionsproblematiken 

innehåller flera aspekter. Ett underliggande antagande för min uppsats, som stöds av tidigare 

forskning, är att transkriberad bibliografisk information inte kan ersätta de kinesiska tecknen. 

Transkribering av relevant information berikar bibliografiska poster med kinesiska tecken 

men kan inte ersätta dem. Men måste man använda någon form av transkribering bör det följa 

språket så naturligt som möjligt, för kinesiskan är det aggregerad pinyin. Huang och Haynes 

skriver ”Regarding the issue of word division, there is no doubt that aggregation of syllables 

into words should greatly benefit library users by raising the reading ability of Chinese titles 

in the Pinyin mode.”
46

  

 

                                                 
40

 Xie 2000, Xie 2002, Xie 2008 & Xie 2010 
41

 Xie 2010, s. 2600 
42

 Xie 2008, s. 225f. 
43

 Xie 2010, s. 2595 
44

 Ibid. 
45

 Xie 2008, s. 243-248 ; Xie 2010, s. 2600  
46

 Huang & Haynes 2004, s. 40 
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Det andra området rör informationssökning utanför Xies modell. Genom exempel med 

resultat från andra undersökningar med informationsåtervinning av kända objekt kan jag sätta 

perspektiv på mitt eget resultat. Abrahamsson och Berg skriver att i genomsnitt lyckas 70-

80% av alla sökningar efter kända objekt i en bibliotekskatalog.
47

 I Arsenaults experiment var 

den genomsnittliga procenten av lyckade sökningar efter kända objekt mellan 84,9-90,6% 

vilket är avsevärt högre än Abrahamsson och Berg.
48

 Arsenaults experiment har till stor del 

utförts på samma sätt som min egen. Abrahamsson och Berg använder begreppet känt objekt i 

vidare bemärkelse än Arsenault. 

 

Drabenstott diskuterar just den här företeelsen och förklarar den med att sökningar efter känt 

material är så pass grundläggande att användare inte reflekterar över det. Så om en sökning 

ger noll träffar är det inte konstigt om användaren drar slutsatsen att den inte finns i 

katalogen.
49

 Vilket också hjälper till att förstärka de så kallade ”false positives” som myntades 

av Hildreth
50

 och har undersökts vidare av bl.a. Drabenstott
51

. Där användare ger ett positivt 

omdöme oavsett vilket resultat sökningarna har gett. 

 

Vad jag kan se ger inte Arsenault någon information om hur många sökningar som görs per 

titel/session. Det diskuterar däremot Yu och Young
 52

 som visar på att användare i genomsnitt 

gör två sökningar per session i bibliotekskataloger. 

  

Sammanfattningsvis har jag i den här delen beskrivit Xies modell och de delar jag tar med 

mig för min analys är Xies tre typer av kunskap, 1) IR-kunskap, 2) domänkunskap och 3) 

systemkunskap, som är nödvändig för effektiv informationsåtervinning och de tre typerna av 

situationer, 1) rutin, 2) problematisk och 3) störande. Dessutom har jag beskrivit ett antal 

centrala begrepp som jag använder mig av från två olika områden nämligen, 

transkriptionsproblematiken och informationssökningsteori. Sammantaget utgör de här 

delarna grunden för min vidare analys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47

 Abrahamsson & Berg 2007, s. 9 
48

 Arsenault 2002, s. 48 
49

 Drabenstott 1991, s. 73 
50

 Hildreth 2001 
51

 Drabenstott 1991, s. 67 
52

 Yu & Young 2004, s. 171 
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5. Metod och genomförande 
 

Jag genomförde ett antal kvalitativa semistrukturerade intervjuer
53

 och observationer av hur 

deltagarna söker efter kinesiskt material i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS. 

Deltagarnas session i LIBRIS filmades och sparades för vidare analys med hjälp av screen 

captureprogrammet iShowU. Programmet gör en inspelning av vad som sker på skärmen 

samtidigt som den även spelar in eventuellt ljud. Efter observationen intervjuade jag 

deltagarna om hur de upplevde sökandet i LIBRIS och gav dem möjlighet att kommentera 

förloppet.  

 

Mina kvalitativa semistrukturerade intervjuer och observationer består både av min egen 

observation av händelseförloppet och en inspelning av deltagarnas sökningar, 

knapptryckningar och musrörelser med hjälp av screen captureprogrammet iShowU. 

Observationerna och intervjuerna utfördes i Humanistlabratoriet på Språk- och 

litteraturcentrum, Lunds universitet med teknisk support av Stefan Lindgren, 

forskningsingenjör. 

 

Mitt val av metoder återspeglar min önskan att få fler olika typer av data för att belysa mina 

problemformuleringar. Valet att filma observationerna med ett screen captureprogram ansåg 

jag vara av största vikt. I en observationssituation trodde jag det skulle bli svårt att komma 

ihåg allt av vikt. Möjligheten att utföra intervjuer och observationer i Humanistlabratoriet på 

Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet var också en av faktorerna till mitt metodval. 

Humanistlabratoriet garanterade mig nämligen ett avskiljt rum med bästa förutsättningar för 

ljud- och filmupptagning och support med tekniken. Semistrukturerade intervjuer valde jag 

främst för att jag ville lämna utrymme till deltagarna att fritt formulera sina tankar och åsikter 

om sökningarna och systemet. Jag använde inte olika bestämda svarsalternativ eftersom de 

skulle ha begränsat mina resultat. 

 

Under perioden 2010-03-16 till 2010-06-07 utförde jag totalt 20 observationer och intervjuer. 

På grund av tekniska problem med screen captureprogrammet iShowU kunde endast 15 av 

dessa observationer användas.
54

 

 

Användarna blev informerade om att det inte var dem jag ville testa utan hur systemet 

fungerar utifrån deras perspektiv och att jag använde mig av kvalitativa metoder. LIBRIS 

belyses genom mina deltagares sökningar, uttalande och skriftliga svar på direkta frågor.   

 

Det ska tilläggas att både boktitlar på kinesiska och frågorna till den efterföljande intervjun 

var gjorda för ett LIBRIS där man inte kunde söka med kinesiska tecken. Precis när jag 

började göra min datainsamling upptäckte jag till min förvåning att det till viss del gick att 

söka med tecken vilket det inte hade gjort bara två veckor tidigare.
55

 Jag hade då fem 

deltagare i rad inbokade och jag valde att fortsätta. Efter första dagens observationer och 

intervjuer gick jag igenom mitt val av boktitlar och frågor och tog beslutet att behålla både 

boktitlar och frågor i sitt ursprungliga skick. Möjligheten att söka med tecken var så pass 

begränsad att det enligt min bedömning inte skulle ha gjort någon större skillnad om jag 

ändrade boktitlarna eller inte. 

                                                 
53

 Bryman 2002, s. 301f. 
54

 iShowU slutade i dessa fall att fungera utan förvarning och det inspelade materialet försvann utan att sparas. I 

alla fem fall var det observations delen som blev obrukbar. 
55

 Den officiella informationen om detta skickades ut 2010-03-18 av Christer Larsson på KB, alltså två dagar 

efter att jag börjat med mina undersökningar. 
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5.1. Urval 

 

Jag valde att observera och intervjua tre grupper av studenter vid Lunds universitet. Varje 

grupp innehöll 5 studenter. De två första grupperna bestod av svenska studenter
56

 som läste 

eller hade läst kinesiska. Grupp A bestod av studenter som läst ett år kinesiska på heltid (60 

ECT-poäng) och Grupp B var studenter som var inne på sitt tredje år och läste på 

kandidatkursen, (150-180 ECT-poäng). Grupp C bestod av studenter med kinesiska som 

modersmål som läser olika ämnen vid Lunds universitet.  

 

Efter att ha läst ett år kinesiska, som Grupp A, kan de tillräckligt för att med vissa hjälpmedel 

kunna söka efter kinesiskt material i LIBRIS. Enligt deras kursplan ska de ”kunna använda 

grundläggande grammatiska konstruktioner i tal och skrift på rikskinesiska” och ”kunna 

identifiera och skriva ca 1000 skrifttecken”.
57

 Grupp B ska enligt kursplanen efter att ha läst 

kandidatkursen i kinesiska ”kunna utföra informationssökningar inom ämnet samt analysera 

och kritiskt tolka informationen” och ”kunna använda referenslitteratur på kinesiska”.
58

 Jag 

hade också själv satt som kriterium att de skulle ha läst kinesiska minst en termin vid ett 

kinesiskt universitet för att ytterligare bekräfta deras kunskaper i kinesiska. Grupp C med 

kinesiska som modersmål läste alla på någon form av Masterutbildning vilket förutsätter 

minst en Bachelor i något ämne. Det får stå som riktmärke för deras allmänna akademiska 

kunskaper. 

 

Urvalet av studenter utgick delvis från ett bekvämlighetsurval.
59

 Jag hade genom mina 

kontakter med lärare i kinesiska fått tillåtelse att under lektioner och via e-mail presentera min 

undersökning för de svenska studenterna och fråga om det är någon som var intresserad av att 

delta. Samma sak gällde för en del av de kinesiska studenterna, jag var i kontakt med lärare 

vid Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier vid Lunds universitet som har en 

Masterutbildning i Asienstudier där många av studenterna är kinesiskspråkiga. Jag fick 

relativt enkelt ihop studenter till alla grupper men på grund av tekniska problem vid 

observationerna och intervjuerna var jag tvungen att åter kontakta studenter för att få 

ytterligare deltagare. Jag använde mig slutligen av ett snöbollsurval för att få de sista 

deltagarna, där jag lät de kinesiskspråkiga studenterna rekommendera andra studenter.
60

   

 

5.2. Observationer 

 

Observationerna
61

 bestod av en initial fråga om hur deltagaren söker efter kinesiska böcker i 

vanliga fall följd av åtta boktitlar skrivna med kinesiska tecken som deltagaren ombads finna i 

LIBRIS. De åtta boktitlarna var utvalda för sin variation i hur man kan transkribera titeln till 

pinyin, dvs. hur man sammanskriver efter ord och i övrigt följer reglerna för transkribering till 

pinyin, om de var katalogiserade med tecken mm.  

 

Alla titlar var inte katalogiserade med tecken, en av boktitlarna var delvis fel transkriberad 

och ytterligare en fanns inte alls i LIBRIS, detta för att se hur deltagarna skulle hantera den 

situationen. Alla deltagare blev informerade om att majoriteten, men inte alla, av titlarna 

                                                 
56

 Läs: som har svenska som modersmål 
57

 Kursplan för: KINA20, Modern kinesiska: Nybörjarkurs, Lunds universitet 
58

 Kursplan för: KINK11, Kinesiska: Kandidatkurs, Lunds universitet 
59

 Bryman 2002,  s. 114 f. 
60

 Ibid., s. 115f. 
61

 För dokumentet i sin helhet se Bilaga 1 
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fanns att finna i LIBRIS och att det var upp till dem att avgöra när de ville sluta söka. Jag var 

också tydlig med att informera om att det inte på något sätt handlade om ett test av deras 

kunskap vare sig i kinesiska eller informationssökning utan att det var en undersökning för att 

se hur LIBRIS som informationssystem kunde hantera alla typer av användare.  

 

Jag tillhandahöll Wenlin, som är ett elektroniskt lexikon, ett kinesisk-engelskt lexikon i 

bokform samt talade om för deltagarna hur tecken som de inte kände till skulle 

uttalas/transkriberas.
62

 Jag visade hur de kunde söka med tecken och pinyin med den 

datorutrustning som användes vid observationerna. Detta för att försäkra att alla kunde 

använda de inmatningsmetoder som datautrustningen erbjöd.
63

  

 

Observationerna utfördes vid en dator där ett flertal olika standardinmatningsmetoder för 

kinesiska fanns att tillgå, det som användes mest är det som visas på Figur 2 nedan (ITABC). 

Det bygger på att man som användare skriver in pinyin och programmet visar de möjliga 

alternativen av kinesiska tecken. Man kan välja att skriva in pinyin stavelse för stavelse, vilket 

ger många alternativ eller skriva ihop (aggregera) två eller flera stavelser för ord eller fraser. 

För att skriva in tecknen är det nödvändigt att känna till hur de transkriberas i pinyin. Man kan 

även klistra in en kopierad text med kinesiska tecken men deltagarna i min undersökning hade 

enbart tillgång till titlarna i icke-elektronisk form vid observationstillfället.  

 

 

 

 
Fig. 2: Inmatningssystem för kinesiska, ITABC 

 

5.3. Intervjuer 

 

Intervjuerna gjordes i samband med observationerna och bestod av 10 frågor.
64

 Dessa var 

främst utformade med syfte att få kunskap om deltagarnas tidigare erfarenhet av LIBRIS och 

deras tankar och funderingar kring sökningarna, som de precis avslutat, av kinesiskt material i 

LIBRIS. Frågorna nummer 0-6 har jag till stor del kunnat kvantifiera och schemat återfinns i 

bilaga 4 och 5. Frågorna besvarades skriftligt och till viss del muntligt. Intervjuerna spelades 

in med iShowU plus att jag själv tog anteckningar under tiden.  

                                                 
62

 För att förtydliga så innebär transkribering till pinyin att man utifrån det kinesiska uttalet av ett tecken överför 

det till latinska tecken. Det innebär t.ex. att 中文, transkriberas zhōngwén i pinyin.  
63

 De flesta av de kinesiska deltagarna använde i vanliga fall helt andra system. 
64

 För hela intervjuformuläret se Bilaga 2 
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I första hand har jag använt mig av deltagarnas egna skriftliga svar och kompletterat, om jag 

ansett att det behövts för att klargöra en eller annan företeelse, med citat tagna från 

inspelningarna med iShowU eller från mina egna anteckningar.  

 

Jag valde att inte transkribera intervjuerna från iShowU på grund av min utgångspunkt i 

deltagarnas egna skriftliga svar. Jag anser att en transkribering av inspelningarna i sin helhet 

inte hade höjt kvaliteten av analysen nämnvärt.    

 

5.4. Analysens utformning 

 

För att kunna analysera de inspelade observationerna utarbetade jag med hjälp av Xies 

interaktiva IR modell ett frågeschema. Jag hade sett vissa tendenser till sökstrategier under 

observationerna och ville undersöka detta. Frågorna behandlade om de fann titeln, totalt antal 

sökningar per titel, om de sökte med tecken eller pinyin. Sökning med tecken eller pinyin fick 

tilläggsfrågorna om deltagarna sökte på hela titeln, undertiteln, en del av titeln eller med 

nyckelord. Till gruppen pinyin noterade jag även om de aggregerade/sammanskrev stavelser 

till ord eller om de särskrev stavelse för stavelse. Det sista jag tittade på var om de på något 

sätt använde sig av möjligheten att avgränsa eller gå djupare in i LIBRIS efter att de gjort sin 

första sökning. Det här frågeschemat applicerade jag på varje sökning och förde in resultaten i 

ett excelark för vidare analys. 

 

Det framgick snabbt att den tid deltagarna behövde för att söka fram titlarna skiljde sig 

markant åt från deltagare till deltagare. När detta uppdagats inkluderade jag tid som 

ytterligare en faktor att ta hänsyn till vid analysen. 

 

För intervjuerna analyserade jag frågorna 0-6 utifrån den kvantifierade sammanställningen för 

sig. Sedan jämförde jag deltagarnas svar med resultaten från observationernas frågeschema 

för att undersöka hur de stod i relation till deras sökningar. Frågorna 7-9 har gett subjektiva 

beskrivningar av deltagarnas upplevelse av att söka efter kinesiskt material i LIBRIS, om det 

är något som är speciellt bra eller dåligt och slutligen om de tycker det finns något som skulle 

göra sökningarna lättare. Dessa svar, såväl skriftliga som muntliga, har jag sammanställt och 

jämfört med deltagarnas övriga svar och resultaten från observationerna.     

 

I den här delen har jag gått igenom premisserna för min undersökning genom att behandla 

metod, urval, observationer, intervjuer och analys. Nästa uppgift blir att sätta 

undersökningsmaterialet i en kontext. 
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6. Undersökningskontext 
 

För att förstå dagens situation, och mycket av historien, behövs en beskrivning av 

katalogisering av icke-latinsk skrift. Katalogiseringen går inte att beskriva utan att förklara 

MARC-formatet som möjliggör utbyte av bibliografiska poster mellan olika 

bibliotekskataloger. Den sista delen i kapitlet blir en beskrivning av hur LIBRIS fungerar vid 

sökning av kinesiskt material.  

 

LIBRIS bibliotekssystem Voyager unicodeanpassades 2006 och sedan dess har det varit 

möjligt att registrera icke-latinsk skrift. Däremot uppmanades de katalogiserande biblioteken 

att inte göra egna registreringar utan enbart importera poster med icke-latinsk skrift fram till 

2008. Det har heller inte varit möjligt för användare att söka icke-latinsk skrift i LIBRIS fram 

till mars 2010.
65

 Möjligheten att söka icke-latinsk skrift i katalogiseringsklienten har dock 

varit möjlig för bibliotekarier sedan unicodeanpassningen 2006. 

 

För att få veta vilka regler som gäller för katalogisering, transkribering och translitterering av 

icke-latinsk skrift i LIBRIS kontaktade jag per e-post Anders Cato, dåvarande 

katalogiseringschef på KB. I Catos svar framkommer att vi i Sverige normalt följer LCs 

regler
66

 för hantering av icke-latinsk skrift förutom grekiska och de språk som använder sig av 

kyrilliska (ryska, serbiska, vitryska, bulgariska, ukrainska, makedonska m fl.).
67

  

 

Majoriteten av det kinesiska materialet i LIBRIS har dock inte katalogiseras efter LCs regler. 

LC bytte år 2001 transkriptionssystem för kinesiskan från Wade-Giles till pinyin. Vid bytet 

valde de att behålla nästan samma regler för pinyin som för Wade-Giles.
68

 LCs regler för 

katalogisering av kinesiskt material säger att namnformer som personnamn, geografiska namn 

ska skrivas samman som t.ex. Beijing, Deng Xiaoping, Zhang Yimou osv. Allt annat ska 

särskrivas stavelse för stavelse. Kritiken mot LCs regler bygger mycket på att det är svårt att 

få en bra informationsåtervinning med särskriven pinyin. I och med att man i bibliografiska 

sammanhang inte skriver ut toner blir andelen homonymer i det kinesiska språket enormt stort. 

Pinyin transkriberat stavelse för stavelse ger bara cirka 408 olika stavelser.
69

 Sökning med 

pinyin blir då ett väldigt trubbigt sökredskap. Ett annat problem är sammanskrivningen av 

vissa namnformer vilket också ger effekter vid sökning av material. Det gör att den första 

titeln i bilaga 1 enligt LC skulle skrivas: Sheng huo zai Deng Xiaoping shi dai. För en 

användare som inte vet att 邓小平 är ett namn som ska skrivas Deng Xiaoping och inte t.ex. 

dengxiao ping blir det problem vid en sökning utan tecken.  

 

Sverige, som större delen av Europa och Australien
70

, har en tradition av att transkribera 

kinesiskt material med aggregerad pinyin. Den praxis som följs i Sverige nu skapades någon 

gång i slutet av 1990-talet eller början av 2000 av Svenska Nätverket för Asien Bibliotekarier 

(SNAB)
71

.  

 

                                                 
65

 Officiellt skickades information om det ut 2010-03-18 men som jag skrivit tidigare var funktionen påslagen 

minst två dagar tidigare. 
66

 http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html 
67

 E-post från Anders Cato 17/3 2009 
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 Arsenault 2001, s. 16f. 
69
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SNAB som var aktivt mellan 1998-2003 hade representanter från de ledande biblioteken med 

kinesiska samlingar i Sverige bland annat Asienbiblioteket vid Stockholms universitet, 

Asienbiblioteket vid Lunds universitet, Östasiatiska museets bibliotek, Uppsala 

universitetsbibliotek, Göteborgs universitetsbibliotek och Internationella biblioteket. 2004 

startade Nordiska institutet för Asienstudier (NIAS) en biblioteksgrupp med namnet, Nordic 

NIAS Council (NNC) Library Group där alla bibliotek uppräknade ovan förutom Östasiatiska 

museets bibliotek och Internationella biblioteket är medlemmar.
72

 Den här typen av 

frågeställningar diskuteras nu istället där. 

 

De svenska biblioteken skiljer sig från LC genom att de både sammanskriver pinyin efter ord 

och särskriver titelfältet i ett 740-fält. Anledningen till att sammanskriva pinyin är för att det 

är det naturliga sättet att i talspråk sätta samman ord och det är också det som gäller enligt 

Grundläggande rättskrivningsregler för pinyin som beskrevs ovan i delen om kinesiska. Enligt 

muntliga uppgifter har vi i Sverige aggregerat pinyin i LIBRIS miljö sedan införandet någon 

gång på 1980-talet.
73

 Tillägget av ett 740-fält med helt särskriven pinyin var en idé av Inga 

Nyman Ambrosiani, Stockholms universitetsbibliotek, som antogs i slutet av 1990-talet eller 

början av 2000-talet i samband med möjligheten att importera poster från bland annat LC.  

 

Genom att också helt särskriva huvudtiteln, oavsett om det innehåller namnformer eller inte, 

stavelse för stavelse i ett sökbart 740-fält ökar man markant möjligheten till en effektiv 

informationsåtervinning. Användare som är vana vid LCs regler fångas till stor del upp och 

även många felskrivningar som i exemplet nedan, Figur 3, taget från deltagare a5s sökning. 

 

 
 

Fig. 3: Exempel på sökning av deltagare a5 

 

Anledningen till att den här sökningen ger träff är för att posten innehåller ett 740-fält där 

titeln i pinyin är helt särskriven: Huo yu bing yi ge bei da guai cai de chou ti wen xue. Den i 

kombination med 245-fältets: Huo yu bing : yi ge Beida guaicai de chouti wenxue gör att en 

sökning med pinyin kan kombineras på flera olika sätt och ändå ge önskat resultat.  

                                                 
72

 www.nias.ku.dk 
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 Efter samtal med flera bibliotekarier ur NNC Library Group 8-9 juni 2011. 

http://www.nias.ku.dk/
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Man kan t.ex. söka på bei ti da wenxue chou och ändå finna rätt titel. De flesta bibliotek 

verkar använda sig av det elektroniska lexikonet Wenlin för att kontrollera hur de kinesiska 

orden ska sammanskrivas i pinyin. Wenlin följer Hànyǔ pīnyīn zhèngcífǎ jīběn guīzé 
74

.  

 

6.1. MARC  

 

MARC står för Machine Readable Cataloging och skapades i slutet av 1960-talet av LC och 

implementerades där 1968. Syftet var att skapa en gemensam standard för att representera och 

utbyta bibliografisk information i maskinläsbar form. Tanken var att utbytet skulle spara tid 

och pengar genom att biblioteken skulle ta hjälp av varandras arbete. MARC har, om än med 

mindre lokala varianter, varit den dominerande standarden för utbyte av bibliografisk 

information i mer än 40 år. MARC-formatet används av bibliotek i hela världen och finns 

över 50 olika varianter. Den senaste versionen, MARC 21 utvecklades under slutet av 1990-

talet och 2007 accepterades hela Unicode Universal Character Set (UCS) vilket möjliggör 

bibliografisk beskrivning även av material på de flesta icke-latinska språken. 

 

MARC-formatet bygger på en uppdelning av olika numrerade fält. Varje fält består av en 

tresiffrig kod som identifierar och beskriver fältets funktion. Exempelvis är 245-fältet vigt åt 

titelinformation, den fältbeteckningen ger datorn besked om vad som finns i fältet. 

 

Fälten består av en tresiffrig kod i omfånget 000-945 och är grupperade i block efter fältets 

första siffra
75

: 

 

0XX  Kontrollinformation, nummer, koder 

1XX  Huvuduppslag 

2XX  Titel, utgåva, publikationsinformation 

3XX  Fysisk beskrivning 

4XX  Serieuppgifter 

5XX  Anmärkningar 

6XX  Ämnesord 

7XX  Biuppslag annat än ämnesord eller serie 

8XX  Seriebiuppslag, beståndsuppgift, elektronisk adress 

9XX Lokala anmärkningar (Används ej för katalogisering i LIBRIS) 

 

 

Vid katalogisering i LIBRIS är de vanligaste fälten i MARC-posten
76

: 

 

020  Internationellt standardboknummer (ISBN) 

040  Katalogiserande instans, bibliotekets sigel 

082 DDK-klassifikation 

084  SAB-klassifikation 

100  Huvuduppslag, personnamn (författare) 

245  Titel och upphov (inkluderar deltitlar osv.) 

250  Upplaga 

260  Utgivning, distribution etc. (ort, förlag och år) 
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300  Fysisk beskrivning 

440  Serieuppgift 

650  Ämnesord 

700  Biuppslag personnamn (författare) 

 

Ett 245-fält med titel och upphov kan exempelvis se ut så här: 

 

245 1 0 ‡a Word division in the transcription of Chinese script / ‡c Clément Arsenault 

 

6.2. Katalogisering av material i icke-latinsk skrift          

 

LIBRIS är Unicodeanpassat och möjligheten att registrera originalskrift har funnits sedan 

2006. Registreringen ska då göras med parallellregistrering via länkfält 880 med hjälp av 

länkdelfält ‡6 enligt MARC21-standard, Modell A. 880-fältet har benämningen ”Uppgift i 

icke-latinsk skrift” i LIBRIS Formathandbok för katalogisering.
77

 Metoden innebär att den 

transkriberade/translittererade latinska skriften läggs in i ”normalfälten” (100, 245, 260 etc.) 

och originalskriften i 880-fält.
78

 

 

880-fälten länkas sedan samman med hjälp av delfält ‡6 som används i bibliografiska poster 

som har olika typer av skriftarter, exempelvis kinesiska tecken och pinyin (latinsk skrift). 

Delfält ‡6 ska alltid inleda respektive fält för att en korrekt visning av informationen ska 

kunna vara möjlig. 

 

 Länksyntax anges enligt mönstret: 

 

 ‡6<länkfält>-<sekvensnummer>[/<skriftartskod>/<kod för höger-till-vänster-

orientering>]: 
79

 

 

Länkfält är fältnumret på det sammanhörande fält (t.ex. 245 som i exemplet nedan).  

Länkfältet ska följas av ett bindestreck (-) och därefter det tvåsiffriga sekvensnumret. 

Sekvensnumret läggs till i stigande ordning vart efter nya fält läggs till, t.ex. 01, 02, 03 …. 

Sekvensnumret på de sammanlänkade fälten ska vara samma, som i exemplet nedan. Om ett 

880-fält står ensamt utan ett tillhörande fält ska dess sekvensnummer vara 00. 

 

Exempelvis: 

 

245 1 0 ‡6 880-02 ‡a Zhongguo liudong renkou wenti / ‡c Cai Fang zhu 

880 1 0 ‡6 245-02/$1 ‡a 中国流动人口问题 / ‡c 蔡昉著 

 

I exemplet ovan finns det mer informationen i 880-fältets delfält ‡6. Efter sekvensnumret 

läggs koden för skriftart in, i det här fallet $1 för kinesiska. Om språket hade varit t.ex. 

hebreiska eller arabiska hade även en kod för höger-till-vänster-orientering lagts in direkt 

efter skriftartskoden. 
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Sekvensnumret följs alltid av ett snedstreck (/) och en tvåställig skriftartskod i fält 880. 

Följande koder är definierade: 

   

(3 : arabiska  

(B : latinsk  

$1 : kinesiska, japanska, koreanska  

(N : kyrilliska  

(2 : hebreiska  

(S : grekiska  

 

Om det finns flera skriftarter i ett och samma 880-fält är skriftarten som förekommer först i 

fältet den som bestämmer skriftartskoden. Figur 4 nedan är ett exempel på hur en 

bibliografisk post med 880-fält kan se ut. 

 

 
 

Fig. 4: Bibliografisk post tagen ur Voyagers katalogiserings klient. 

 

På den här bilden syns tydligt relationerna mellan normalfälten och 880-fälten med länkdelfält 

‡6 som sammanbindare. Att det är en svensk post ser man att pinyin är sammanskrivet efter 

ord och att det i det här fallet har kompletterats med två 740-fält där huvudtiteln med 

undertitel/alternativtitel har särskrivits helt.  
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6.3. Sökning av kinesiskt material i LIBRIS 

 

Sedan mars 2010 ska man enligt KB kunna söka på kinesiska i LIBRIS. Man kan söka på hela 

huvudtiteln, deltiteln eller båda tillsammans men eftersom kinesiskan inte har några 

mellanslag mellan tecknen verkar LIBRIS läsa en titel som ett ord.
80

 Det betyder att en 

användare måste söka på hela titeln eller så blir det inga träffar. Möjligheten finns att trunkera 

med stjärna (*) men först efter att användaren skrivit in minst tre tecken, precis som med 

bokstäver.
81

 Ett exempel på detta ser ni på Figur 5 nedan.
82

 

  

 

 
 

Fig. 5: Exempel på sökning med tecken. 
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Om användaren lyckats söka fram titeln med tecken (överst inringad på Figur 6 nedan) möts 

denne av en sida med titelinformation transkriberad i pinyin. Användaren kan inte någonstans 

utifrån tecken avgöra om det är korrekt titel i och med att information med tecken saknas.  

 

 
 

Fig. 6: Sökning av deltagare b1 

 

Det finns två sätt att se informationen med tecken, båda innebär att användaren från 

vyn ”översikt” (se Figur 6) väljer fliken ”detaljer” (markerad med en ring på Figur 7 nedan). I 

vyn ”detaljer” finns då den bibliografiska informationen längst ner på sidan skriven med 

tecken. Det andra sättet är att välja fliken ”MARC” vilket visar MARC posten med all 

bibliografisk information.   
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Fig. 7: Exempel på sökning av b1 

 

Tecknen som befinner sig längst ner på sidan ”detaljer” (se Figur 7) är små i storleken vilket 

gör dem svårlästa. I valet av storlek har de på LIBRIS med största sannolikhet inte tagit 

hänsyn till att kinesiska tecken behöver större utrymme jämfört med latinska bokstäver.
83

  

 

Vi kan även se att de olika fälten med tecken inte har någon beskrivning, förutom texten 

ovanför den: ”Titel m.m. i originalskrift”.  

 

Den transkriberade bibliografiska informationen förtydligas med exempelvis 

texten ”författare” inom parentes efter författarnamnet, titeln markeras genom att vara i fetstil 

och typsnittet större än övrig text och texten ”Förlag, utgivningsår, omfång ...” före dessa 

uppgifter vilket gör den mer lätttolkad.  
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Modell B 

 

I ALCTS Non-English Access Working Group on Romanization: Report konstateras det, som 

nämnts tidigare, att det nu (och inför den närmaste framtiden) finns två reella alternativ till 

hur vi hanterar icke-latinsk skrift i våra katalogposter, Modell A som innebär transkriberad 

information med icke-latinskskrift i länkfälten 880, alltså en dubblering av posten eller 

Modell B som innebär att posten skrivs på det språk objektet den beskriver är skriven på, 

alltså t.ex. kinesiska.
84

  

 

Redan nu finns det ett antal poster av Modell B i LIBRIS där den viktigaste bibliografiska 

informationen är skriven endast på kinesiska med tecken och ibland medföljer en engelsk titel. 

Dessa är i nuläget bara sökbara genom att man söker på hela den kinesiska titeln eller om man 

känner till den engelska titeln. Det handlar i många fall om elektroniskt material som förs in 

med SFX i LIBRIS, se exempelvis Figur 8 nedan.
85

 

 

 
 

Fig. 8: Exempel på elektroniskt material på kinesiska införd med SFX i LIBRIS. 

 

 

I den här delen har jag beskrivit undersökningskontexten där KB:s anvisningar inte följer 

svensk praxis för katalogisering av kinesiskt material. En genomgång av MARC formatet och 

hur man katalogiserar material med icke-latinsk skrift, speciellt kinesiska, följdes av en 

beskrivning av hur man kan söka kinesiskt material i LIBRIS. Sammanfattningsvis kan man 

säga att det finns flera olika tekniska begränsningar för hur man kan söka efter kinesiskt 

material med kinesiska tecken i LIBRIS där det mest påtagliga är att man måste söka på hela 

den kinesiska titeln, eller trunkera, för att få träff. 
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7. Resultatredovisning 

7.1.  De tre deltagargrupperna 

 

De tre olika grupperna med studenter i min undersökning ser olika ut i sin struktur. Grupp A 

med nybörjarstudenter var till stor del även nybörjare vid universitetet och hade inte haft så 

mycket kontakt med LIBRIS. Alla utom en hade varit med om en biblioteksintroduktion och 

denne var den ende som inte var bekant med LIBRIS. Dock var bekantskapen minst i den här 

gruppen med ett genomsnitt på 1,4 där det högsta 11 var mycket bekant med LIBRIS. Det var 

bara en av deltagarna som tidigare sökt material i LIBRIS, både kinesiskt och svenskt. 

Kunskaperna i kinesiska låg i genomsnitt på 2,9 där 11 var expert.  Det var relativt stor 

spridning i hur lätt eller svårt det var att hitta titlarna, genomsnittet blev 4,9 med den som 

tyckte det var lättast på 2 och den som tyckte det var svårast på 9. Alla utom en deltagare 

föredrog att pinyin sammanskrevs efter ord.  

  

Grupp B där studenterna läst flera år vid universitetet och där alla hade eller snart skulle börja 

med sin kandidatuppsats var bekantskapen till LIBRIS förhållande vis liten, med undantag för 

en student som var mycket bekant med LIBRIS. Det skall ses i förhållande till att tre av dem 

hade sökt litteratur i LIBRIS tidigare och två av dessa även sökt kinesisk litteratur. Två av 

deltagarna hade varit på någon form av biblioteksundervisning och alla utom en var bekanta 

med LIBRIS. Bekantskapen varierade dock mellan 0,5 och 8,5 med ett genomsnitt på 2,4. 

Kunskaperna i kinesiska var här i genomsnitt 5,6 men borde nog vara lite högre förutom att en 

deltagare var så ödmjuk i sin bedömning av sina kunskaper i kinesiska att denne satte sig som 

0,5 vilket drog ner genomsnittet. Alla utom en deltagare föredrog att pinyin sammanskrevs 

efter ord. 

 

Studenterna i grupp C med kinesiska som modersmål studerade alla på någon form av 

Masterutbildning vilket betyder studier på avancerad nivå. Deras Bachelor (kandidat) hade 

avslutats i Kina. Den här gruppen är vana vid akademiska studier på både engelska och 

kinesiska. Tre av dem hade haft en biblioteksintroduktion och samma tre hade även tidigare 

sökt litteratur i LIBRIS. Det var också den här gruppen som kände sig mest bekant med 

LIBRIS men också den som i genomsnitt fann det svårast att hitta de sökta titlarna. Alla fem 

kände till LIBRIS (5,4). De hade alla kinesiska som sitt modersmål. Ingen av dem hade 

tidigare sökt kinesiskt material i LIBRIS men alla utom en hade sökt annan litteratur. På 

frågan om de tyckte det var lätt att hitta titlarna i LIBRIS satte de sig alla runt mitten, ingen 

ansåg det väldigt-lätt och ingen väldigt-svårt, ett genomsnitt blev 5,6 av 11. Alla föredrog att 

pinyin sammanskrevs i ord.  

 

Biblioteksundervisning eller biblioteksintroduktion kan betyda flera olika saker. Vid 

fakulteten för Humaniora och Teologi där studenterna som läser kinesiska studerar ges alla 

studenterna varje termin biblioteksundervisning. En biblioteksintroduktion erbjuds alla 

nybörjarstudenter och inkluderar just en introduktion till biblioteket och de resurser och 

möjligheter som det erbjuder. En genomgång av den lokala bibliotekskatalogen och LIBRIS 

har länge varit mer eller mindre obligatorisk. Studenterna vid Centrum för Öst- och 

Sydöstasienstudier blir också erbjudna en biblioteksintroduktion i början av deras 

Mastersprogram.  

  

Jag tog med frågan om de medverkat i biblioteksundervisning eller tagit del av en 

introduktion som en kontrollinformation för att se om det påverkade sökningarna och 

resultaten.  
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Om vi tittar på resultaten så finns det en klar tendens till att de som inte medverkat hade bättre 

genomsnittsresultat än de som medverkat. Genomsnittsresultatet för dem som inte medverkat 

i en biblioteksundervisning var 5,8 och för dem som medverkat var resultatet 4,1. De fem 

sämsta hade haft undervisning och de tre bästa hade inte haft undervisning. Generellt kan jag 

säga att kännedomen och användandet av LIBRIS ökade med den akademiska nivån men det 

verkar inte ha påverkat antalet funna kinesiska titlar. Det var helt klart andra variabler som var 

avgörande för att söka efter kinesiskt material i LIBRIS. 

 

7.2. Sökning 

 

Hur de har sökt varierar väldigt mycket från deltagare till deltagare men vad jag uppfattar som 

den stora skillnaden är att deltagarna i Grupp B har varit mest lyckosamma därför att de har 

haft betydligt större variation i sina sökningar på grund av sina kunskaper i kinesiska. Med 

utgångspunkt i Xies modell och de tre typer av kunskap som är nödvändiga för en effektiv 

informationssökning så är det helt klart domänkunskapen, kunskapen om det kinesiska 

språket, som har haft avgörande betydelse. Det var däremot inte vilken kinesiska som helst 

utan kinesiska inlärt som främmande språk med goda kunskaper i pinyin som var det 

avgörande. Deras avancerade kunskap om det kinesiska språket och hur man kan tänkas 

använda det vid sökning av information oavsett om sökningarna tillåter tecken eller pinyin 

fällde utslaget. Deltagarna använde i genomsnitt klart minst tid, gjorde flest sökningar och 

fann flest titlar. När de hittat en titel gick de snabbt och ofta rutinmässigt vidare till nästa men 

stötte de på problem ändrade de snabbt sökmetod och växlade ofta mellan sökningar med 

pinyin och med tecken väl medvetna om språkets begränsningar i den här typen av kontexter.  

 

Det är också den domänkunskapen som skiljer Grupp B från Grupp C. Om nu kunskapen om 

kinesiska var den mest positiva inverkan borde rimligtvis den gruppen med kinesiska som 

modersmål vara väldigt bra, men så var inte fallet. Eftersom definitionen ovan kräver stor 

kunskap om pinyin utesluter den formen av domänkunskap en stor del av det kinesiska 

språkets modersmålstalare som många saknar de kunskaper i pinyin som det innebär. 

 

Deltagarna i Grupp A hade dåliga förutsättningar för att få bra resultat. Domänkunskapen var 

relativt låg, bara en i gruppen hade tidigare sökt i LIBRIS så systemkunskapen var också låg 

och IR-kunskapen var låg hos gruppen som helhet. Utifrån deras förutsättningar klarade de sig 

väldigt bra.    

 

7.2.1. Sökningar, sökstrategier och användarmönster 

 

För att på ett mer systematiskt sätt kunna bearbeta de inspelade observationerna utarbetade jag 

ett frågeschema som utgick från Xies interaktiva IR modell model som jag applicerade på var 

och en av dem. Jag försökte ta fasta på de beteenden som jag under observationerna kunde se 

inverkade på sökningarna och deltagarnas uppfattning om sökningarna. Jag tyckte mig se 

vissa tendenser till sökstrategier som jag ville studera vidare. På så sätt valde jag att utöver 

frågor som om de fann titeln eller inte, antal sökningar osv. att se om de sökte med tecken, 

pinyin, engelska eller svenska.  

 

Tecken eller pinyin var i absolut majoritet och dessa fick tilläggsfrågorna om deltagarna sökte 

på hela titeln, deltiteln (om det fanns), en del av titeln eller nyckelord. Till gruppen pinyin 

noterade jag även om de aggregerade/sammanskrev stavelser till ord eller om de särskrev 
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stavelse för stavelse. Det sista jag tittade på var om de på något sätt använde sig av 

möjligheten att avgränsa eller gå djupare in i LIBRIS efter att de gjort sin första sökning. 

Många av deltagarnas sökningar hade mer karaktär av trial-and-error än något annat. Däremot 

har jag inte underlag för att varken bekräfta eller dementera Xies påstående att “The trial-and-

error strategy is also a popularly applied strategy because people generally are not willing to 

use help features of IR systems.”
86

 Klart är att den deltagare som försökte använda sig av 

LIBRIS hjälpsidor inte fann någon relevant information som kunde hjälpa honom i hans 

sökningar. 

 

I övrigt resulterade appliceringen av frågeschemat i att jag kom fram till tre övergripande 

sökstrategier hos deltagarna. Sökstrategi nr 1 innebär att deltagarna enbart sökte med tecken 

och till största del sökte de genom att skriva ut hela titeln. Den här strategin användes av sju 

deltagare. Sökstrategi nr 2 innebär att deltagarna till största del utförde sina sökningar i 

transkriberad form med pinyin. Den här strategin användes endast av en deltagare. Sökstrategi 

nr 3 innebär att deltagarna blandade sina sökningar med både tecken och pinyin. Den här 

strategin användes av sju deltagare. Här under kommer en mer detaljerad genomgång av de 

olika deltagarnas val av sökstrategi. 

 

I Grupp A var det tre deltagare, a1, a2 och a4, som använde sig av sökstrategi 1. Alla tre 

deltagarna sökte enbart på hela titlarna och de gjorde fler sökningar än en bara när de själva 

upptäckt att de skrivit fel tecken någonstans. Sökstrategi 3 användes av två deltagare, a3 och 

a5. Deltagare a3 följde ett relativt tydligt mönster där de fyra första titlarna söktes med tecken, 

titel fem började sökas med tecken men övergick till att sökas med pinyin och engelska. 

Sedan söktes de tre sista titlarna alla bara med pinyin. Efter sista titeln återgick deltagaren till 

titel två och fann den med pinyin. Deltagare a5 var mer nyanserad men började de tre första 

titlarna med pinyin och bytte till tecken på titel tre. På titel fyra, fem och sju blandades tecken 

och pinyin men mest pinyin. På titel sex och åtta användes bara tecken. Deltagaren började 

med att titta på LIBRIS hemsida och försökte se hur den fungerade eftersom denne aldrig 

använt den tidigare och blev den ende som gick in på utvidgad sökning. 

 

Sökningarna i Grupp B var väldigt blandade men två av deltagarna var konsekventa. 

Deltagare b2 som bara sökte på hela titeln med tecken, och oftast bara en sökning per titel, 

och deltagare b3 som med undantag för titel tre bara sökte med aggregerad pinyin. Sökstrategi 

3 användes här av tre deltagare, b1, b4 och b5. Deltagare b1 började alltid att söka med tecken 

men sällan hela titeln utan mer keywordssökningar. Deltagare b4 började söka sex av titlarna 

med tecken men därefter sökte denne med pinyin, svenska och engelska utan för mig synligt 

mönster. Dennes pinyinsökningar var nästan lika många som teckensökningarna och de var 

aggregerade. Teckensökningarna gjordes på hela titeln i all fall utom två keywordsökningar 

på titel fem. Deltagare b5 börjar att söka de fem första titlarna med pinyin och de tre sista med 

tecken. Sökningarna var effektiva, alla titlar som gick att finna fann deltagaren och den enda 

gång denne gjorde fler än två sökningar efter samma titel var på titel fem som inte fanns i 

katalogen. Alla dennes sökningar med pinyin var särskrivna.  

 

Sökstrategi 1 användes i Grupp C av tre deltagare, c1, c3 och c5 som sökte med tecken men 

de sökte varierat. Deltagare c1 var mer lik trion i Grupp A och sökte alla titlar på hela titeln 

men kompletterade med sökningar på delar av titlarna och hela deltiteln. C3 sökte bara på 

hela titeln två gånger och då bara för att de i sig bestod av ett ord, titel tre och åtta. Dennes 

uttalade sökstrategi var just att söka som han brukade göra och det innebar keyword sökning 
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vilket förklarar det dåliga resultatet. Den sökstrategin gav endast två funna titlar. Deltagare c5 

sökte som deltagare c1 med tecken och mest hela titlarna men sökte även vid några tillfällen 

med engelska sökord. Sökstrategi 3 användes av två deltagare, c2 och c4. Deltagare c2 

började alla sökningar utom en, titel fem, med en eller flera teckensökningar och gick vidare 

till pinyin om inte titeln återfanns. Sökte de tre första titlarna bara med tecken därefter blandat 

pinyin och tecken. Varierande sökning med bra resultat. Deltagare c4 började alla sökningar 

utom en, titel tre, med en eller flera teckensökningar och gick vidare till pinyin om inte titeln 

återfanns. Alla i Grupp C hade ett klart fokus på att söka med tecken, pinyin användes av 

vissa om titeln inte återfanns med tecken. Alla utom deltagare c1 började att söka på hela 

titeln, eller hela huvudtiteln, med enstaka undantag av deltagare c2 och c4.  

 

Något annat som var speciellt för Grupp C var hur de sökte på den andra titeln. Alla fem 

deltagarna sökte på huvudtiteln, 火与冰, fyra av dem gjorde det som första sökning den femte 

som andra sökning. Det var bara två av de andra som sökte den med tecken. De måste ha känt 

igen den som en pregnant titel som borde ge resultat vid en sökning. Av ren nyfikenhet sökte 

jag i WorldCat och LCs onlinekatalog för att se resultatet i större samlingar. I WorldCat blev 

det 11 träffar och vår titel var den andra i listan. I LCs katalog blev det två träffar och vår titel 

kom först. En sökning i WorldCat med pinyinvarianten huo yu bing gav 2260 träffar och jag 

hittade inte vår titel på de tre första sidorna. Samma sökning i LC gav bara 64 träffar och vår 

titel hamnade på andra plats. Poängen med den här redogörelsen är att visa på de kinesiska 

studenternas sökstrategi och att den i deras vardag är relevant.
87

  

 

7.2.2. Sökfunktioner, avgränsningar och liknande  

 

Jag kan konstatera att sju deltagare använde sig av någon av de sökfunktioner, avgränsningar 

eller möjligheter att gå djupare in i LIBRIS och för att få mer information som LIBRIS 

tillhandahöll. Dessa fördelade sig på fem olika funktioner. Den absolut mest använda och den 

enda funktionen som konkret hjälpte deltagare finna titlar var den alternativa sökningen där 

LIBRIS ger förslag på sökord precis under sökrutan med ”Menade du:”. Vid två tillfällen 

hjälpte detta deltagare att finna titlar. Den här funktionen var väldigt synlig och det bidrog 

med största sannolikhet till att den användes av så många av deltagarna. Nästa funktion var 

det många av deltagarna som letade efter men bara två av dem fann den, möjligheten att 

bekräfta att titeln som söktes överensstämde med titeln visad med tecken. Det görs, som 

beskrivs ovan, i vyn ”detaljer”.  

 

Flera av deltagarna uttryckte en osäkerhet över att de inte kunde jämföra sin sökning med 

tecken med resultaten som de fick eftersom titlarna inte står med tecken i LIBRIS. Två av 

deltagarna använde sig av funktionen ”avgränsa träffmängd” i högermarginalen i LIBRIS, en 

till språk och en till författare. Funktionen ”utökad sökning” användes av en deltagare vid två 

tillfällen. Den funktionen som användes minst var att ändra textstorleken, vilket heller inte 

fungerade som tänkt. Deltagaren ville ändra storleken på tecknen i sökrutan vid söktillfället 

detta gick inte att ändra på i LIBRIS inställningar.  

 

En av orsakerna till att bara två av deltagarna gjorde några avgränsningar från 

högermarginalen är vanan att det ofta är reklam där. Fröderberg skriver att ”Problemet 

härstammar från faktorn bekanthet, många är vana vid att Internetsidor använder 

högermarginalen till reklam och annonser och bryr sig därmed inte om att läsa vad som står 
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där. Det appliceras sedan på LIBRIS vilket gör att användarna går miste om en stor del av 

funktionaliteten i katalogen”
88

 

 

Titel nr 3, 伞 San, togs med just för att se hur deltagarna använde sig av begränsningar vilket i 

det här fallet inte gav något resultat. Att titeln består av ett tecken ser kanske lite konstigt ut 

men det betyder paraply eller paraplyet.
89

 Sökte deltagarna med tecken fick de bara en träff. 

Sökte de däremot med pinyin på San i det allmänna sökfältet fick de 30967 träffar i LIBRIS. 

Det är en ohanterlig mängd träffar men om man sedan avgränsade träffmängden till kinesiska 

i högerkanten eller valde ”gruppering” språk i överkanten hade San varit den första titeln i 

listan. Det hade också varit möjligt att ha använt ”utökad sökning” och avgränsat ”språk” till 

kinesiska med samma resultat. 

 

Ingen av deltagarna gjorde några avgränsningar under sökningen och alla fann titeln genom 

att söka med tecken. De som började sin sökning med pinyin tvekade kanske någon sekund 

och tittade runt på sidan men alla valde som andra steg att söka titeln med tecken.  

 

Den enda boktitel som inte fanns i LIBRIS nr 5, 张艺谋的电影世界 Zhang Yimou de 

dianying shijie, valdes av liknande anledning. Poängen med att ha med en titel som inte fanns 

i LIBRIS var att jag ville se hur de avgränsade, hur de gick vidare och i så fall hur långt. Jag 

valde medvetet att ta med en titel som innehöll ett känt namn, den kinesiske regissören Zhang 

Yimou, för att sökningarna skulle kunna inkludera olika material typer som t.ex. video och 

även kunna vara på flera språk. Allt det här för att det skulle ge mening att avgränsa 

sökningarna. Det gav resultat och här gjorde fem av deltagarna avgränsningar. Flest använde 

sig av funktionen ”Menade du” där olika varianter av Zhang Yimous namn gavs som förslag. 

De två användningarna av funktionen ”avgränsa träffmängd” gjordes också här. 

 

7.2.3. Lyckosamma 

 

Abrahamsson och Berg skriver att i genomsnitt lyckas 70-80 % av alla sökningar efter kända 

objekt i en bibliotekskatalog.
90

 Arsenault skriver dock att i hans undersökning lyckades 84,5-

90,6 % finna de sökta titlarna på kinesiska. 

 

I min datainsamling blev genomsnittet för lyckade sökningar 68,5 % vilket är precis under 

Abrahamsson och Berg men bra mycket mindre än Arsenaults
91

. De flesta användare tar för 

givet att de vet hur man ska söka därför är det heller ingen som frågar efter hjälpguider eller 

dylikt. Det finns inte i deras begreppsvärld. Som deltagare b3 sa: ”Den finns inte heller” ”men 

varför har ni inte den?” Drabenstott diskuterar just den här företeelsen och förklarar den med 

att sökningar efter känt material är så pass grundläggande att användare inte reflekterar över 

det. Så om en sökning ger noll träffar är det inte konstigt om användaren drar slutsatsen att 

den inte finns i katalogen.
92

 

 

Översikten av datainsamlingen visar att det genomsnittliga antal funna titlar för alla tre 

grupper är 4,8 av 7 möjliga men de gick från 4,2-6 där Grupp A och C båda fann 4,2 titlar i 

snitt och Grupp B fann 6 i snitt. I genomsnitt gjorde deltagarna ungefär lika många sökningar 
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per titel, från 16,8-18,2 vilket ligger precis över det genomsnitt på två sökningar per session 

som Yu och Young
 93

 rapporterar om. Det är tydligt att Grupp B har varit mest lyckosamma i 

sina sökningar. 

 

7.2.4. Tid på observationen 

 

Tidsåtgången varierade mycket mellan individerna men som ni kan se i bilaga 6 så kan de rätt 

tydligt delas in i grupper. Grupp A som är nybörjarstudenterna lade ner mycket tid på att 

skriva titlarna med tecken. Det var heller inte deras kunskaper i kinesiska som skulle testas 

men det var ändå otvetydigt den faktor som spelade den avgörande rollen för hur lång tid de 

använde för sina sökningar. Deltagare a1 sammanfattar nog vad flera upplevde: ”Det är inte 

lätt att söka på kinesiska, faktiskt”
94

 

 

Överlag kan vi se att Grupp B var den som lade ner minst tid på att söka men har samtidigt 

klart högst antal funna titlar. Jag tror det främst beror på deras goda kunskaper i kinesiska, 

med en betoning pinyin. Den här gruppens kombination av sökningar med tecken och pinyin 

var det som var avgörande.   

 

Även deltagare i Grupp C, de kinesiska studenterna, hade lite problem med att skriva titlarna, 

men av andra orsaker än Grupp A. De varianter av mjukvara jag kunde erbjuda deltagarna för 

att skriva kinesiska var inte optimalt för den här gruppen. Vissa av deltagarna hade relativt 

stora problem med att skriva kinesiska. Deltagare c1 har lite problem och förklarar 

varför: ”well, it is hard for me to use the pinyin system, I still need to think, because in 

Taiwan we never learned this system. I learned this from by myself but I seldom use it so 

when I use it I just need to think how to, how to type it to find the word”
95

. 

 

Liknande situation har deltagare c4 som förklarar varför denne ibland har problem med 

pinyin: ”because, you know mandarin is not my mother tongue so sometimes I will make 

something wrong.”
96

 Deltagaren är född och uppvuxen i Kina men med kantonesiska som 

modersmål. I Kina har kantonesiskan statusen dialekt även om många språkforskare utanför 

Kina pratar om det som ett eget språk. Den har däremot samma skriftspråk som kinesiskan.
97

 

Det märkets också tydligt när denne sökte med pinyin, på titel nr 3, 伞 san, blev det shan 

istället för san och i titeln efter blev det hanyucihui alltså en helt hopskriven fras precis som 

det skrivs med tecken.   

 

7.2.5. Vad tycker användarna om LIBRIS som system? 

 

Med tanke på användarnas sökningar och resultat var de förvånansvärt positiva till LIBRIS. 

Mycket av kommentarerna var allt från: ”Mycket lätt och smidigt” till ”inte allt för svårt”. En 

del av de positiva kommentarerna kan vi härleda till uttrycket ”false positives” som myntades 

av Hildreth
98

 och har undersökts vidare av bl.a. Drabenstott
99

. Begreppet syftar på företeelsen 
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att användare av OPAC:ar i stor utsträckning ger ett positivt omdöme av systemet och sina 

sökningar oavsett vilket resultat de fått vid sina sökningar. De finner att det finns en liten eller 

ingen korrelation alls mellan sökningarna av användare och deras bedömning av resultatet.
100

 

De deltagarna med sämst resultat gav bland annat bedömningarna: ”Not bad”, ”Ganska 

smidigt, användarvänligt”, ”Ja, det var ju inte negativt det var det ju inte”. Den hårdaste 

bedömningen kom från en av de två deltagare som fann alla tillgängliga titlar, han skrev: ”Det 

fungerar men kunde göras bättre”.  

 

De positiva aspekterna som deltagarna lyfte fram var framför allt att LIBRIS var enkel och 

smidig att använda. Flera av de kinesiska deltagarna var överraskade både för att man kunde 

söka med tecken och att det fanns så mycket kinesiskt material i LIBRIS som deltagare c5 ”I 

don't have many experience of searching Chinese materials, but I was a bit surprised that I can 

search the titles in Chinese.” 

 

7.2.6. Vilka förbättringar vill användarna ha? 

 

Den största delen av användare, sex st., hade inget att tillägga. Därefter var önskan om att 

titlarna och annan bibliografisk information skulle vara skriven med kinesiska tecken den 

största angelägenheten. En deltagare skrev att det var ”för att få bort osäkerheten med pinyin” 

(b5). Deltagare b1 skrev Namnet [namnet på boken, titeln] med tecken någonstans på sidan 

vore hjälpsamt.  

 

Vidare diskuterade han att ”om det bara är pinyin är det svårt att bekräfta att det är den man 

letar efter [...] om man bara skummar så är det svårt vid en första anblick”
101

 ”om man i alla 

fall hade kinesiska tecken på alla böcker, det verkade den ju inte kunna söka på, men inne på 

detaljfältet så låg ju namnet fast den inte fattade det”.
102

  

 

”Det känns som mycket skulle kunna lösas om bara originaltiteln kom på första sidan ville ha 

hjälpt, det är inte säkert att alla hittar i detaljfliken men har man bara det så och man kan söka 

på originaltitel då kan det se ut lite som det vill och det går att använda.”
103

 

 

Det är flera faktorer som spelar in här. Det finns inga anvisningar för hur användare söker 

information på språk med icke-latinsk skrift. Det är inte heller helt lätt att söka med icke-

latinsk skrift. Om de bibliografiska posterna innehåller icke-latinsk skrift måste användaren 

välja detaljerad nivå i LIBRIS och titta längst ner på sidan för att se dessa och den lilla 

storleken på tecknen gör dem näst intill oläsliga.  

 

Deltagare c2 och flera med honom saknade större bilder på bokomslagen “here is no cover 

[…] You know if we want to search a Chinese book, even the answer is in English, but we 

have the cover, the cover mainly have the Chinese word, Chinese characters, is more familiar 

for the Chinese speaker, I need more information”.
104

 

 

Flera deltagare klagade också på att texten i sökrutan inte kunde göras större på något enkelt 

sätt. De försökte att anpassa textstorleken men det ändrar allt utom just texten i sökrutan. I en 
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av deltagarnas egna ord: ”Jag ser ingenting, kan man göra större förresten... det tycker jag är 

ett generellt problem när man skriver kinesiska tecken så blir de jätte-, jätte-, jättesmå... och 

på bokstäver skulle jag ju se vad det här var!”
105

 

 

7.3. Sammanfattning 

 

I den här delen kommer jag sammanfatta huvudresultaten från resultat redovisningen. De data 

som jag tog fram med hjälp av Xies interaktiva IR modell var väldigt givande. Speciellt viktig 

blev delen med de tre typerna av kunskap som är nödvändiga för en effektiv 

informationssökning nämligen; IR-kunskap, domänkunskap och systemkunskap. Jag började 

med att analysera deltagarnas sökningar och sökmönster och delade upp dem i tre grupper: de 

som sökte med tecken, den som sökte med pinyin och de som blandade sina sökningar med 

tecken och pinyin. Därefter förstod jag att det var domänkunskapen som var den tyngst 

vägande kunskapen av de tre i den här situationen. Kunskapen om kinesiska inlärt som 

främmande språk med goda kunskaper i pinyin var det avgörande. 

 

Under avdelningen sökfunktioner, avgränsningar och liknande kunde jag konstatera att 

deltagarna använde sig av fem olika funktioner i LIBRIS gränssnitt. Den klart mest använda 

funktionen som också konkret hjälpte två deltagare finna titlar var den alternativa 

sökningen, ”Menade du:” där LIBRIS ger förslag på sökord precis under sökrutan. 

Synligheten hade stor betydelse för användandet. Flera av deltagarna letade efter andra 

funktioner som de inte hittade, möjligheten att se de kinesiska tecknen var en sådan funktion. 

Det var bara två deltagare som lyckades finna tecknen och belägga sina titlar i 

fliken ”detaljer”.  

 

Var deltagarna lyckosamma? Utifrån en jämförelse med annan litteratur som undersökt 

sökningar efter känt material där genomsnittet var 70-80 % hamnar genomsnittet för alla tre 

grupper i min undersökning precis under på 68,5 %. Grupp B låg på 87 % och Grupp A och C 

låg båda på 60 %. Jag anser att de var lyckosamma.   

 

Tidsåtgången för deltagarnas sökningar i LIBRIS varierade mycket där deltagarna i Grupp B 

var klart snabbast med Grupp C endast någon minut efter. Grupp A tog mer än dubbelt så lång 

tid på sig som Grupp B vilket till stor del berodde på deras svårigheter att läsa och skriva 

kinesiska tecken. Det samma gällde för två av deltagarna i Grupp C som av olika anledningar 

hade problem med inmatning av kinesiska tecken och hanteringen av pinyin. 

 

Deltagarnas uppfattning av systemet var förvånansvärt positivt där de flesta ansåg LIBRIS lätt 

och smidigt att använda. Den uppfattningen tycker inte jag helt stämde in med vad deltagarna 

gav uttryck för under sökningarna men på det hela taget verkade de nöjda. Det var tydligt att 

det inte fanns någon korrelation mellan hur sökningarna i LIBRIS hade gått och deltagarnas 

bedömning av systemet. Det fann jag också stöd för i litteraturen. 

 

De viktigaste förändringarna som deltagarna ville ha var att få titlar och annan bibliografisk 

information skriven med kinesiska tecken, gärna parallellt med pinyin både i träfflistor och i 

enskilda poster. Större bilder på bokomslagen önskades också, det hade nämligen varit 

ytterligare en ingång till de saknade tecknen.       
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8. Diskussion 
 

Den första frågeställning var: Hur påverkar LIBRIS villkor användarnas 

informationsåtervinning av kinesiskt material? I undersökningen kom det fram att LIBRIS 

nuvarande villkor är relativt välfungerande men kan förbättras avsevärt. Majoriteten av alla 

katalogiseringar av kinesiskt material följer en hantering av pinyin som stämmer väl överens 

med deltagarnas önskemål, 13 av 15 föredrog att pinyin var sammanskrivet efter ord. Ett av 

de få problemen är att de transkriptionssregler som KB säger ska följas inte stämmer överens 

med den nuvarande praxisen. Kanske är det något som kommer ändras om LC och andra stora 

aktörer mer och mer väljer att använda sig av katalogposter av Modell B som ALCTSs 

rapport
106

 hävdar, Barnett et. al.
107

 och Agenbroad
108

 stödjer. Jag tror att det bara är en 

tidsfråga innan vi blir tvungna att hantera fler poster med enbart kinesiska, och andra språk 

med icke-latinsk skrift, i originalskrift. Jag tror att kostnaden för att lägga in dubbla fält i alla 

poster med kinesiska är för dyr och kanske blir det till det bättre bara vi har 

bibliotekskataloger som klarar av att hantera sökningar och visningar av dem.  

 

LIBRIS nuvarande praxis är positiva för användarnas informationsåtervinning av kinesiskt 

material transkriberat till pinyin. I den svenska modellen sammanskrivs pinyin efter ord vilket 

underlättar informationsåtervinning. Modellen med att huvudtiteln särskrivs helt stavelse för 

stavelse och läggs i ett 740-fält är ytterligare något som förbättrar informationsåtervinningen. 

Det extra 740-fältet ska verkligen inte undervärderas det har bara under mina observationer 

hjälpt flera av deltagarna när de skrivit fel eller inte vetat hur vissa ord sammanskrivs i pinyin. 

En negativ aspekt är att alla katalogiserande instanser inte följer samma regler vilket i längden 

blir problematiskt.  

 

Tyvärr kan man inte söka med kinesiska tecken i vanlig mening i LIBRIS vilket minskar 

möjligheterna för effektiv informationsåtervinning. När deltagarna försökte söka med 

kinesiska tecken på keywords, delar av titlar, de flesta namn m.m. fick de inga träffar. Jag vet 

inte exakt varför det inte fungerar och inte heller om det är något som blivit översett som 

orsakar problemet men enligt LIBRIS ska det fungera. Sökning med kinesiska tecken går i 

dagsläget att genomföra men möjligheten är starkt begränsad. Just fungerande sökning och 

relevant visning av tecken har stor prioritet, vilket också stöds av forskare i min 

litteraturgenomgång som Arsenault
109

, Agenbroad
110

 m.fl. 

 

Kinesiska, vare sig den är skriven med tecken eller transkriberad i pinyin, saknar mening 

(semantisk betydelse) för dem som inte kan språket. Detta upplever jag ha stor betydelse för 

hur man väljer att hantera kinesiska och andra språk med icke-latinsk skrift. Den icke-latinska 

skriften som är den egentliga bäraren av mening väljs fortfarande bort till förmån för en 

romanisering av denna. Det resulterar i situationen att de användare som materialet är ämnat 

för har problem att finna och identifiera vad de söker. Ett exempel på detta är på vilket sätt 

tecknen visas i LIBRIS. Jag ser ingen logik i att tecknen ligger under fliken ”detaljer” och 

som jag har visat var det bara två av deltagarna som överhuvudtaget fann dem. Att först vara 

tvungen att välja ”detaljer” och sedan, i de flesta fall, vara tvungen att scrolla ner för att kunna 

bekräfta en sökning med tecken är allt annat än användarvänligt.  
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Den andra frågeställningen var: Hur söker svenska studenter som studerar kinesiska och 

kinesiskspråkiga studenter kinesiskt material i LIBRIS? Med de tre delfrågorna: hur ser deras 

sökstrategier ut, vilka sökfunktioner eller avgränsningar använder de och hur lyckosamma är 

de.   

 

Övergripande använde deltagarna sig av tre olika sökstrategier: sökning bara med tecken, 

sökning bara med pinyin och sökningar där tecken och pinyin blandades. Användes tecken 

var sökning på hela titeln vanligast och användes pinyin var det vanligast att orden 

sammanskrevs.  

 

Överlag användes få funktioner i LIBRIS gränssnitt utöver sökningar i sökfältet men det mest 

förekommande var funktionen som LIBRIS ger förslag på alternativa sökord, ”Menade du:”. 

Den här funktionen var belägen precis under sökrutan vilket säkert bidrog till dess 

användande. Många av de avgränsande funktionerna ligger i högermarignalen som ofta 

används för reklam på andra Internetsidor enligt Fröderberg. Det kan vara en av orsakerna till 

det sparsamma användandet. 

  

I genomsnitt fann deltagarna 68,5 % av titlarna. Vid en jämförelse med annat material som 

undersökt sökningar efter känt material utfört av Abrahamsson och Berg var deras genomsnitt 

70-80 % medans den låg på 84,9-90,6 % för Arsenault. Det var däremot stor skillnad mellan 

grupperna i min undersökning. Grupp B låg på 87 %, Grupp A och C låg båda på 60 %. 

Under omständigheterna tycker jag det var ett lyckat resultat. Om det hade varit möjligt att 

söka med kinesiska tecken på ett relevant sätt hade procentsatserna stigit betydligt. 

 

Xies interaktiva IR modell fungerade bra. Hennes diskussion om tre typer av nödvändiga 

kunskaperna för en effektiv informationssökning, nämligen IR-kunskap, domänkunskap och 

systemkunskap ledde mig till att förstå att det var domänkunskapen som var den tyngst 

vägande kunskapen av de tre i min undersökning. Kunskapen om kinesiska inlärt som 

främmande språk med goda kunskaper i framför allt pinyin var det avgörande. 

 

Förhoppningsvis kan min uppsats starta en diskussion om LIBRIS villkor och situationen för 

icke-latinsk skrift. Som en framtida forskningsidé skulle det vara väldigt intressant att se hur 

forskare och lärare förhåller sig till informationssökning efter kinesiskt material. Det hade 

också varit intressant att jämföra sökningar efter kinesiskt material i flera olika 

bibliotekskataloger som exempelvis WorldCat och Library of Congress Online Catalog.  

 

Vad LIBRIS behöver och vad jag hoppas kan ordnas är att de kinesiska tecknen görs sökbara, 

att de visas skalenligt stora med våra latinska bokstäver, att tecken visas parallellt med 

transkriberingen i både resultatlistor och för enskilda träffar. Vi ska inte heller glömma 

sökguider, även om få använder dem, ska de finnas där för alla bibliotekarier som kan behöva 

hjälpa användare.  
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9. Gloslista 
 

CJK - en engelsk förkortning av Chinese, Japanes and Korean (kinesiska, japanska och 

koreanska) 

 

Icke-latinsk skrift – alla alfabet och skriftsystem som inte använder det latinska alfabetet. 

 

Originalskrift – den form av skrift som återfinns på materialet i fråga. Skriften så som den 

normalt återges av modersmålsanvändare.  

 

Romanisering – jag använder termen som ett samlingsbegrepp för termerna transkribering 

och translitterering.  (Se vidare transkribering och translitterering). 

 

Transkribera – ett sätt att överföra ett språks skrifttecken till ett annat genom att man 

representerar originalspråkets uttal av ett tecken med ett annat språks skriftsystem.
111

  

 

Translitterera – ett sätt att överföra ett språks skrifttecken till ett annat enligt ett visst 

system.
112
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 transkribera. http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/sve/transkribera, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-10-16. 
112

 translitterera. http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/sve/translitterera, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-10-16. 
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Bilaga 1
113

 

 

1. Hur söker du kinesisk information i vanliga fall?  

 

 

Titlar att söka efter: 

 

   

 

1. 生活在邓小平时代 (Shenghuo zai Deng Xiaoping shidai) 

 

 

2. 火与冰：一个北大怪才的抽屉文学 (Huo yu bing : yi ge Beida guaicai de 

chouti wenxue) 

 

3. 伞 (San) 

  

 

4. 汉语词汇语法史论文集 (Hanyu cihui yufa shilun wenji) 

  

 

5. 张艺谋的电影世界  (Zhang Yimou de dianying shijie) 

 

 

6. 我的第一本形状书 (Wo de di-yi ben xingzhuang shu) 

 

 

7. 西游记 (Xiyouji / Xiyou ji / Xi you ji) 

  

 

8. 中国大百科全书 (Zhongguo dabaike quanshu /  

Zhongguo da baike quanshu) 
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 Texten inom parentes i högermarginalen är titlarna transkriberade i pinyin och är bara till för att underlätta 

läsandet av uppsatsen. Deltagarna fick endast se titlarna skrivna med tecknen  i vänstermarginalen. 



 47 

Bilaga 2 

 

Intervju  

 

0. Muntlig inledande fråga: Har du deltagit i någon form av biblioteksintroduktion, 

biblioteksundervisning eller liknande här på Lunds Universitet? 

 

1. Hur bekant är du med LIBRIS? 

 

Inte alls     Mycket 

 

 

2. Hur mycket kinesiska kan du? 

 

Novis         Expert (flytande) 

 

 

3. Har du tidigare sökt kinesiskspråkig litteratur i LIBRIS? 

Eller någon annan litteratur? 

 

 

4. Hur tycker du det var att hitta titlarna du sökte? 

 

Väldigt lätt   Väldigt svårt 

 

 

5. Kan du dela upp de sökta titlarna i grupper efter hur lätta/svåra de var att hitta och motivera 

varför? 

  

A: Lätta 

 

 

B: Medel 

 

 

C: Svåra 

    

 

6. Föredrar du att pinyin är sammanskrivet efter ord eller särskrivet tecken för tecken? 

 

 

7. Är det något du upplever som speciellt bra/dåligt när du söker kinesiskt material i LIBRIS? 

 

 

8. Finns det något som skulle göra det lättare att söka kinesiskt material i LIBRIS? 

 

 

9. Hur skulle du sammanfatta dina upplevelser av sökningarna i LIBRIS? 
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Interview 

 

0. Introductory question, given verbally: Have you participated in any form of Library 

introduction, Library education or the like here at Lund University?   

 

1. How familiar are you with LIBRIS? 

 

Not at all     Very much 

 

 

2. What is your level of Chinese? 

 

Novice         Native (fluent) 

 

 

3. Have you prior to this, searched Chinese language material or any other material in LIBRIS? 

 

 

4. How do you experience finding the titles you searched for? 

 

Very easy   Very difficult 

 

 

5. Can you divide the searched titles in groups after how easy/difficult they where to find and 

motivate why? 

  

A: Easy 

 

 

B: Medium 

 

 

C: Difficult 

    

 

6. Do you prefer pinyin to be congregated by word or non-congregated character by character? 

 

 

7. Is there anything you find especially good/bad when you search for Chinese language 

material in LIBRIS? 

 

 

8. Is there anything that you think would make it easier to search for Chinese language 

material in LIBRIS? 

 

 

9. How would you sum up your experience of these searches in LIBRIS? 
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Bilaga 3 

 

Statement of purpose: 

I am in the process of writing my Master Thesis in Library and Information Science at the 

University College of Borås. In connection with that I require 5-6 of you to participate in a 

survey.  

 

I want to research how a specific library system support different languages and users. Which 

I will exemplify through looking at how you search Chinese language materials. I will also 

observe and interview two other groups of students, both are Swedish students studying 

Chinese but on different levels. The first one have studied Chinese for ca one year the other 

for ca 2,5 years. With you three groups I want to look at differences and similarities in search 

patterns and see how fit the library system in question is for handling Chinese language 

materials. 

 

You will be given a list with titles of Chinese books written in Chinese characters and I want 

you to try to find them in the library system. All titles do not necessarily have to be found in it, 

but most of them do. It is up to you to decide how long you want to continue your search for 

the individual titles. Your session at the computer will be recorded by a screen catch program 

called iShowU. In that way I will be able to study your navigation and searches more 

thorough. After the search session there will be an interview from a set of questions regarding 

your thoughts and feelings about the search process. All in all it will take around 40 - 50 

minutes. All participants will be handled anonymous. 

  

I have myself studied Chinese and hope that this study will help spread information about the 

special conditions demanded to handle Chinese language materials. 

 

Your participation in this study is necessary for its completion and I sincerely hope that you 

wish to partake. 

 

Thank you for considering this! 

 

Erik Svanström 
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Bilaga 4 

 

Fråga 1 och 3: 

1=ja 

0=nej                   

   Grupp A      Grupp B     Grupp C   

Deltagare nr. a1 a2 a3 a4 a5     b1 b2 b3 b4 b5    c1 c2 c3 c4 c5 

                       

Bibl. Intro?  1 1 1 0 1    0 0 1 1 0   0 0 1 1 1 

Fråga1.   3 1 3 0 1,5    0 2 0,5 1,5 8,5   6 3 4 3 11 

                       

Fråga 2.   3 3 4 3 2,5    7 7 0,5 8,5 5   11 11 9 11 11 

                       

Fråga 3a.   1 0 0 0 0    0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 

Fråga 3b.   1 0 0 0 0    0 0 1 0 1   1 0 1 1 1 

                       

Fråga 4.   7 3 2 4 9    4 0 0,5 11 2   6 3 8 5 6 

                       

Fråga 6. 

Sammanskrivet   1 1 1 0 1    1 1 1 1 0   1 1 1 1 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       
 

 

 

 

 

Bilaga 5 

 

Titel nr. A=Lätta B=Medel C=Svåra 

1 12 2 1 

2 6 3 6 

3 13 2  

4 2 2 11 

5 1 3 11 

6 8 4 3 

7 13 2  

8 3 4 8 
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Bilaga 6 

 

Förkortningarna i tabellerna betyder följande: 

Nr – är en specifik deltagare 

Grupp – är den gruppen som deltagarna tillhör (A nybörjarstudenter, B studenter på 

avancerad nivå och C kinesiska studenter) 

Tidsåtgång – den tiden som deltagarna använt för att söka efter titlarna 

Antal funna titlar – maximalt antal är 7st  

 

I schemat nedan har jag delat upp de olika deltagarna efter de olika grupperna,  

 

Nr. Grupp: Tidsåtgång: Antal funna titlar: Antal sökningar: 

Antal sökningar 

utan nr 5: 

1 A 22.30 3 8 7 

2 A 23.54 3 10 9 

3 A 16.00 5 24 15 

4 A 22.29 5 16 11 

5 A 42.37 5 27 19 

Totalt: 2.07.30 21 85 61 

Genomsnitt: 25.30  4.2  17  12.2 

 

1 B 14.38 7 24 19 

2 B 8.00 5 9 8 

3 B 7.38 5 19 15 

4 B 11.34 6 24 16 

5 B 20.37 7 15 9 

Totalt: 1.02.27 30 91 67 

 

Genomsnitt: 12.29  6 18.2  13.4 

 

1 C 19.38 5 14 13 

2 C 14.54 6 23 17 

3 C 11.04 2 11 10 

4 C 12.11 4 17 13 

5 C 12.28 4 19 16 

Totalt: 1.10.15 21 84 69 

 

Genomsnitt: 14.03   4.2  16.8  13.8 

 

 

 


