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Abstract: The omnipresence of electronic texts in our time 

warrants questions about the power to define what 

text really is, now held by technology — the 

textuality and representational qualities of digitized 

texts are undoubtedly influenced by the 

technological frameworks that decide their possible 

content and form, making the issue a point of 

interest for LIS and the digital humanities. This 

thesis explores the effects of commonly applied 

technology and practices in electronic publishing of 

Japanese language texts. Special attention has been 

paid to the possible issues concerning gaiji 

characters, ruby annotations and kana orthography. 

The predominant approach taken is a comparative 

analysis of two literary texts extracted from the 

corpora of the digital libraries Aozora Bunko and 

Japanese Text Initiative, accomplished by a 

comparison of the electronic editions with print. The 

findings include issues and weak points related to 

character encoding and the handling of annotations 

as well as other aspects of textuality being affected 

by the digitization process. The resulting discussion 

explores these findings as well as possible 

workarounds and solutions offered by developments 

in technology and methodology. The main 

conclusions of this thesis are that the textuality and 

the bibliographic codes of Japanese language texts 

may be hampered by the representational limitations 

of technology and digitization practices, but that the 

application of text encoding using contextual 

markup, as well as developments in character 

representation, may prove to be beneficial for the 

preservation of Japanese language textuality. 
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1 Inledning och syfte 

Informationsteknologins och de digitala mediernas breda intåg i vår vardag har 

lett till ett ofrånkomligt paradigmskifte vad gäller synen på text och vad text är. 

Elektroniska texter läses och hanteras dagligen av allt från fritidsläsare till 

litteraturvetare, analytiker och informationsspecialister. De distribueras på 

många olika sätt, exempelvis genom digitala bibliotek, e-bokförsäljning eller 

temainriktade onlinesamlingar.  

 

Elektroniska texter och textualitet 

Texten och textualiteten har tidigare närmast uteslutande varit bunden till 

fysiska medier, t.ex. tryckta, handskrivna eller ristade sådana, och deras 

respektive ramar. När texten nu tar plats i en elektronisk dimension är det 

istället informationsteknologin och dess ramar som styr texten och dess 

representation, vilket leder till frågor om hur dess textualitet påverkas. 

 

Man kan indela elektroniska texter i två huvudsakliga kategorier: de som är 

”födda” digitalt, inom det digitala ramverket – t.ex. ett e-postmeddelande, och 

de som har blivit överförda från ett annat medium – t.ex. en e-publicering av en 

tryckt diktsamling. Den förra kategorin har skrivits med det digitala ramverket 

i författarens medvetande, och saknar därmed ett av komplexitetslagren. Det är 

därför i synnerhet den senare kategorin som ger upphov till komplicerade 

frågeställningar kring texters natur och deras relation till tekniken. 

 

För att representera texten elektroniskt måste informationstekniken alltså ta 

ställning till den komplicerade frågeställningen: vad är text? Att tekniken sätter 

ramarna för texten betyder att makten att utforma tekniken också är makten att 

utforma förutsättningarna för textualitet i en elektronisk textrepresentation. De 

som utformar tekniken kan dock ha ett otillräckligt grepp om textualiteten. Här 

måste därför författares och humanisters insikter väga in, för som Jerome 

McGann (1991, s. 14) uttrycker det: ”poets understand texts better than most 

information technologists”. 

 

För biblioteks- och informationsvetenskapen är frågan om vad som faktiskt 

utgör texten en högst relevant frågeställning, i synnerhet när de traditionella 

informationsbärarna för text, som de tryckta medierna, i större utsträckning 

ersätts av eller kompletteras med digitala databärare. Bibliotekens fysiska 

samlingar får samexistera med en exponentiellt växande mängd digitala 

samlingar, och en ansenlig del av dessa utgörs av elektroniska texter.  

 

Definitionen av textualitet och textens beståndsdelar styr över de elektroniska 

textformatens utformning, och dessa format bestämmer i sin tur vad de digitala 

textsamlingarna hos bibliotek, databaser och digitaliseringsprojekt i praktiken 

lagrar och tillhandahåller. Ämnet är således av intresse både för biblioteks- och 

informationsvetenskapen och för humanioran i ett vidare perspektiv. 
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Digital humaniora 

Men intresset från humanioran att ta sig an dessa frågor har länge varit svalt, 

och den som väljer att bli humanist ser inte sällan detta som ett 

avståndstagande från teknik. Samtidigt är de som sysslar med tekniken tvärtom 

ofta intresserade av att få ta del av humanisternas synsätt (Svensson, 2002, s. 

14). På senare år har det dock vuxit fram ett fält som försöker ta sig an 

problematik som denna. Detta fält brukar benämnas digital humaniora, och det 

ämne som disciplinen främst behandlar torde vara just texter som överförts till 

elektronisk form (Svensson, 2009; Terras, 2006, s. 230). 

 

Texten eller verket är på många sätt och i många dimensioner bundet till det 

språk det författas på. En naturlig följd av detta är att den digitala humanioran 

såväl som praktiker för textrelaterad informationsteknik också tenderar att 

bilda kluster på kulturell och språklig grund. Dessa kluster kan ses som en del 

av de bredare kulturbundna digitala gemenskaper som vuxit fram i takt med 

teknikens utveckling. Samtidigt finns många interkulturella kontaktytor inom 

det digitalhumanistiska fältet. Disciplinen liknas stundtals vid en handelsplats, 

där de olika fristående klustren samverkar med varandra i mellanspråkliga 

utbyten (Svensson, 2012, ss. 52-53). 

 

Det är dock tydligt att enskilda digitalhumanistiska teoribyggen och specifika 

informationsteknologiska praktiker svårligen kan appliceras på texter författade 

på alla språk. Vad som utgör texten måste därför få definieras med hänsyn till 

den språkliga och kulturella kontexten för att göra det möjligt för textualiteten 

att överleva språnget till det digitala rummet. Detta betyder inte nödvändigtvis 

att specifik teori och praktik inte kan vara delvis applicerbar i många 

situationer, men som Hockey (1996; 2000, s. 37) resonerar i kontexten 

textkodning: ”no simple set of absolute requirements can be applicable to all 

texts and purposes”. 

 

Japanskspråkiga elektroniska texter 

I ljuset av detta resonemang utgör elektroniska texter författade på japanska ett 

mycket intressant studieobjekt. I bruket av det japanska skriftspråket, som har 

sina rötter i den klassiska kinesiskan, finns en lång tradition av att använda sig 

av många olika praktiker som kan räknas till vad McGann (1991, ss. 13-14; 

2001, ss. 197-203) definierar som bibliografiska koder. Det japanska 

teckensystemet besitter en mångfasetterad flora av uttrycksmöjligheter i sig, 

och till detta kommer de varierande språkliga tekniker som uppkommit i såväl 

handskrift som i tryckt text under en sammanlagd period av över tusen år av 

den japanska skriftspråkliga utvecklingen. 

 

Dessa praktiker och tekniker kan exempelvis utgöras av kalligrafiska eller 

typografiska budskap, olika system för annoteringar, variationer i 

teckenanvändning, och metaforer, anspelningar och dubbelmeningar som 

uttrycks i såväl fonetiska som ideografiska och rumsliga dimensioner av det 

fysiska textmediet. Att definiera vilka beståndsdelar som skall komma på fråga 

i en elektronisk representation av en japanskspråkig text och hur dess 

textualitet skall överföras till det digitala mediet är således en ansenlig 

utmaning. 
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Syfte och relevans 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de tekniker och de ramverk som 

används för elektroniska texter och elektronisk publikation påverkar 

textualiteten hos japanskspråkiga texter. Ämnet är av relevans för utforskandet 

av relationen mellan digital humaniora och informationsteknologiska praktiker 

på en makronivå, men arbetets tyngdpunkt ligger alltså hos en granskning av 

effekterna av detta samspel inom det specifika japanska digitala kulturella 

klustret på mikronivå. Grundproblemen för den textfokuserade digitala 

humanioran är dock snarlika även på ett globalt plan: Vilken data skall utgöra 

den elektroniska textens beståndsdelar? Hur begränsar de tekniska standarderna 

möjligheterna för olika sorters texter att representeras i elektronisk form på ett 

tillfredställande vis? 

 

De informationsteknologiska system och praktiker som idag används för att 

hantera och publicera japanskspråkiga texter elektroniskt har skapats delvis 

innanför och delvis utanför det japanska kulturella och språkliga klustret. Det 

går därför inte att utesluta att delar av de ramverk som används har formats 

som ett resultat av att andra kluster har åtnjutit problemformuleringsprivilegier, 

vilket i sin tur har satt begränsningar för den japanska elektroniska 

textualiteten. Samtidigt pågår idag utvecklingar på många områden, som kan 

bidra till utökade uttrycksmöjligheter i japanskspråkig elektronisk 

textrepresentation.  

 

Det är tydligt att de olika ställningstaganden som görs kring teknik och 

metoder för elektronisk textpublicering påverkar det biblioteks- och 

informationsvetenskapliga området, och de många professioner som relaterar 

till ämnet, på såväl direkta som indirekta sätt. Det kan röra sig om så 

grundläggande saker som att bedömningsunderlaget ändras vid bibliografisk 

beläggning och rådgivning i biblioteksverksamhet, då de elektroniska texterna 

kan anses mer eller mindre lämpliga för ett visst ändamål jämfört med 

textförlagan representerad med ett annat medium, eller jämfört med en annan 

elektronisk textutgåva. Ser man till den specifika kontexten japanskspråkiga 

texter kan exempelvis ställningstaganden kring teckenrepresentation påverka 

de kunskapsorganisatoriska områdena, som hur och i vilken mån texterna blir 

katalogiserbara och sökbara i digitala bibliotekssamlingar. Likaså påverkas 

ramarna för de distributionsformer som de elektroniska texterna kan 

tillgängliggöras i hos de digitala biblioteken, och vilka skepnader texterna kan 

anta. Inom information retrieval-sektorn har dylika beslut inverkan på hur 

japanskspråkiga texter kan indexeras i databaser eller hanteras av sökmotorer, 

då praktiker som exempelvis termnormalisering i form av lemmatisering eller 

stemming direkt påverkas av de val som gjorts vid utformandet av den 

elektroniska textrepresentationen. I förlängningen berörs i princip alla 

biblioteks- och informationsspecialister som skall hantera texterna. 

 

En frågeställning om textualiteten, textens beståndsdelar och egenskaper och 

vad som händer med dessa när texten överförs till elektronisk form borde alltså 

vara relevant såväl för biblioteks- och informationsvetenskapen som 

humanioran i stort. Att fokusera på en japanskspråkig kontext utgör här en 

avgränsning som gör frågeställningen forskningsbar och hanterbar för ett 

arbete av denna typ och de omfattningsmässiga ramarna som det har att 

förhålla sig till. 
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1.1 Frågeställning 

Hur påverkas japanskspråkig textualitet av tekniker och ramverk för 

elektronisk publicering? 

Frågeställningen är allmänt ställd, men kommer av naturliga skäl att avgränsas 

av uppsatsformatets ramar. I avsnitt 2.3 avhandlas den specifika problematik 

som uppsatsen kommer att fokusera på, och denna konkretiseras där i form av 

en preciserad forskningsfråga. 

 

1.2 Disposition 

Kapitel 1 innehåller ett inledande resonemang och en problemställning som 

mynnar ut i uppsatsens frågeställning. 

 

I Kapitel 2 beskrivs den tekniska och språkliga bakgrunden till ämnet och den 

forskningsfråga som kommer att avhandlas. 

 

Kapitel 3 utgörs av en litteraturgenomgång och en teoretisk översikt av 

diskurser inom olika fält som är av relevans för ämnet. 

 

I Kapitel 4 beskrivs den metod som används och det dataurval som skall 

analyseras, och motivationen bakom detta. 

 

Den huvudsakliga analytiska delen av arbetet där olika fenomen i korpusar och 

texter avhandlas återfinns i Kapitel 5. 

 

Kapitel 6 innehåller en diskussion om de observationer som gjorts och vilka 

hinder och möjligheter som framträtt. 

 

Kapitel 7 avslutar arbetet med slutsatser och återkoppling till frågeställningen. 
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1.3 Formalia 

I detta arbete förekommer en ansenlig mängd japanskspråkig text. Då det har 

bedömts nödvändigt för att göra texten tillgänglig för ett större antal läsare har 

japanska ord romaniserats enligt det reviderade Hepburn-systemet [ja: 修正ヘ

ボン式 shūsei hebonshiki] på de ställen där det är önskvärt.  

 

Den japanska texten står också med av flera anledningar. Japanskan är ett språk 

med många homonymer och det är lätt att skapa missförstånd med enbart 

romaniserad text. Olika romaniseringssystem bidrar också till att romaniserade 

ord blir fragmenterade i olika varianter av samma begrepp eller namn när man 

rör sig utanför en enstaka text. Att inkludera japansk text medför därför att 

begrepp blir sökbara på ett annat sätt, inte minst bland japanskspråkiga källor. 

 

Frånsteg från det reviderade Hepburn-systemet kan göras då det t.ex. är fråga 

om att referera till japanska författare som valt att publicera sig med ett 

romaniserat namn som avviker från systemet. 

 

I den mån det har varit rimligt har japanskspråkiga källor och referenser 

undvikits där alternativ funnits. Detta med syftet att öka tillgängligheten för 

läsare som inte kan tillgodogöra sig japanskspråkig text. På grund av ämnets 

natur har det i vissa fall varit mycket svårt eller omöjligt att undvika 

japanskspråkiga källor. 

 

Japanska personnamn anges på japanskt maner med familjenamnet först och 

personnamnet sist. Detta för att vara konsekvent med den japanskspråkiga 

texten. Vanligtvis används också familjenamnet för att referera till japanska 

personer. Undantag från detta har dock gjorts inom områden där det är praxis, 

som exempelvis att referera till etablerade japanska författarpersonligheter med 

personnamn. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel ges en kortare översikt av tekniska och språkliga koncept som är 

av relevans för arbetets inriktning. En grundläggande förståelse för vad dessa 

innebär är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig vad som avhandlas i 

arbetets senare delar. 

 

2.1 Teknisk bakgrund 

2.1.1 Konceptet metadata 

Den digitala revolutionen har inneburit stora förändringar för texten som 

medieform. Vid sidan av den elektroniska textens mer påtagliga egenskaper 

såsom tillgänglighet, sökbarhet och stundtals nära omedelbar åtkomst finns en 

mindre uppenbar sådan: möjligheten att berika texten med olika former av 

kompletterande information. 

 

Den franske litteraturteoretikern Gérard Genette (1987) myntade ordet paratext 

som ett samlingsbegrepp för olika former av textanknuten information, som 

skiljer sig från själva huvudtexten. Man kan tala om olika metatexter, men jag 

väljer att använda mig av det bredare begreppet textrelaterad metadata1. Under 

mina studier i biblioteks- och informationsvetenskap har metadata varit ett av 

de områden som har fascinerat mig mest. Själva disciplinen och yrkesområdet 

har länge hanterat olika typer av metadata, inte minst inom katalogiseringen 

där bibliografisk metadata t.ex. lagrats på kartotekskort eller andra sorters 

databärare. Praktiken att hantera viss metadata är sannolikt lika gammal som 

biblioteket som institution. 

  

Den elektroniska texten och dess utbredning har ökat de rent tekniska 

möjligheterna att lägga till olika former av metadata, men också vidgat 

uppfattningen om i vilka syften den textrelaterade metadatan kan användas. 

 

Metadatakategorier 

Metadata kan kategoriseras på ett flertal olika sätt. Ett av dem är att särskilja de 

tre huvudsakliga typerna beskrivande, strukturell och administrativ metadata 

vilket NISO gör i sin metadataöversikt [eng: descriptive, structural, 

administrative] (National Information Standards Organization, 2004, s. 1). Ser 

man till den specifika kontexten elektroniska texter kan följande exempel få 

beskriva dessa metadatatyper:  

 

Den beskrivande metadatan ägnas åt beskrivning av textens innehåll och 

innebörd. Hit kan rent bibliografisk data såsom författare och titel räknas, men 

även kontextuell data i ett vidare sammanhang som t.ex. förtydligar och 

utvecklar delar av texten eller pekar ut inom- och utomtextliga relationer.  

 

                                                 
1 Bl.a. eftersom metatext i Genettes terminologi för transtextualitet snarare betecknar en 

text som t.ex. kritiserar en annan text, eller en snarlik relation (Genette, 1982). 
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Den strukturella metadatan beskriver textens fysiska presentation och 

utformning. Information om styckes- och kapitelindelning, typsnittssättning 

eller emfaser utgör alla exempel på strukturell metadata.  

 

Den administrativa metadatan för elektroniska texter kan utgöras av 

information som rör lagring och distribution av densamma. Hit hör exempelvis 

juridisk information om vem som har rätt att ta del av texten, men även den 

digitala filens olika parametrar i filsystemet hos det lagringsmedium den lagras 

på och liknande uppgifter. 

 

2.1.2 Teckenkodning, textuppmärkning och textkodning 

I ett tidigt skede utgjordes den elektroniska textens dataformat närmast 

uteslutande av de signaler som krävdes för att kunna sända och ta emot texten 

med fjärrskriftmaskiner. Utöver ett begränsat utbud av bokstäver, siffror och ett 

urval av andra tecken baserade på samtida skrivmaskiners teckenuppsättning 

förekom olika styrkoder i dessa dataformat för att manövrera 

fjärrskriftmaskinens elektriska och mekaniska funktioner. 

 

Teckenkodning 

Dessa dataformat kom att standardiseras som olika former av teckenkodning 

[eng: character encoding]. En tidig sådan standard som fortfarande är av stor 

vikt i datorsystem av olika slag är ASCII, som i sitt grundutförande är utrustad 

för att representera texter på modern engelska. Även om dylika standarder kan 

vara fullt tillräckliga för att representera texter för många ändamål, så klarar 

inte vad som i grunden är instruktioner för en fjärrskriftsmaskins operationer 

av att fullgott representera en texts alla egenskaper (Sperberg-McQueen, 1991, 

s. 35). 

 

Utöver den rena teckenkodningen har därför olika system och standarder 

utvecklats för att tillfoga information till den elektroniska texten i syfte att 

bättre kunna representera textmediet. Den kommersiella marknaden, för 

ordbehandlare av WYSIWYG-typ2 har utvecklat egna proprietära filformat och 

standarder för att kunna erbjuda avancerade former av ordbehandling. Vid 

sidan av dessa har fria filformat genomgått en parallell utveckling. 

Informationen som tillfogats textdatan i dessa filformat utgör naturligtvis 

metadata, ofta strukturell sådan. I många fall är denna metadata dock inte 

inkluderad i mänskligt läsbar form, utan manipuleras genom interaktion med 

funktioner i ordbehandlaren. 

 

Även teckenkodningen har naturligtvis utvecklats. Olika standarder för 

teckenkodning har etablerats i syfte att texter på olika språk och för olika 

ändamål skall kunna representeras elektroniskt. En viktig utveckling på senare 

år är att ett initiativ vuxit fram för att samla huvuddelen av världens 

teckensystem i en och samma teckenkodningsstandard. Detta initiativ heter 

Unicode och har redan vunnit mark i många sammanhang (Unicode 

Consortium, 2014b).  

 

                                                 
2 Mjukvara i vilken det som visas på skärmen under arbetets gång grafiskt motsvarar 

produkten, snarare än en abstraktion av densamma [eng: what you see is what you get]. 
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Unicode omfattar dock inte alla tänkbara teckensystem, även om det erbjuder 

många möjligheter för utbyggnad. Det är därför i många fall fortfarande 

nödvändigt, och stundtals önskvärt, att använda andra specialiserade 

teckenkodningsstandarder. 

 

Märkspråk 

En mycket viktig utveckling för den elektroniska texten är uppmärkning och 

märkspråk [eng: markup, markup language]. Med uppmärkning avser man att 

metadata i mänskligt läsbar form fogas till textdatan genom s.k. taggar [eng: 

tags] som innehåller metadataelementen och omsluter textavsnitt i hierarkiska 

nivåer.  

 

Sperberg-McQueen (1991, ss. 34-35) väljer att definiera uppmärkning som en 

teori om texten [eng: a theory of the text], vilket är en fullt rimlig beskrivning 

av konceptet. Märkspråk kan antingen vara generiska ramverk som kan byggas 

ut för det aktuella ändamålet, eller vara från grunden konstruerade för ett 

specifikt ändamål.  

 

Ett exempel på ett generiskt märkspråk är XML, som idag används i mycket 

stor omfattning och för en stor mängd syften, även sådana som ej är direkt 

textrelaterade. Ett applikationsspecifikt märkspråk är HTML, som är vad som 

används för att konstruera en stor majoritet av dagens webbsidor i samspel med 

andra tekniker. 

 

Textkodning 

Detta arbete kommer till viss del att behandla textkodning [eng: text encoding], 

vilket innebär att tillfoga metadata till elektroniska texter genom att använda 

märkspråk. Metadatan är ofta av beskrivande eller strukturell typ men kan ta 

många olika former. Syftet med att tillfoga metadatan kan t.ex. vara att 

underlätta olika former av presentation av texten eller att definiera eller 

förtydliga begrepp som används.  

 

Vidare exempel är rent kontextuell uppmärkning, som att beskriva vilket språk 

och vilken stil som används i ett avsnitt, att klarlägga vilka personer eller 

platser som omnämns och vilka relationer de har till varandra, eller att på olika 

sätt möjliggöra varianter av textkritik som annars krävt att texten varit 

representerad i en annan form. 

 

Ett mycket vanligt syfte är också att möjliggöra katalogisering och sökning 

genom att inkludera bibliografisk metadata. Det avsedda syftet med 

textkodningen och den ambitionsnivå uppmärkaren har styr vilket urval av 

taggar som nyttjas och vilken detaljnivå textkodningen får. Ofta förekommer 

dock krav på att taggar med en minimal uppsättning av bibliografisk metadata 

skall finnas med för att uppfylla textkodningens specifikation. 

 

Textkodningen skapar möjligheter att selektivt lyfta ut element och egenskaper 

ur den elektroniska texten för vidarebehandling, t.ex. i form av en presentation 

av texten på en webbsida, skapandet av en förlaga för att återge texten i tryck, 

eller som dataunderlag för automatiserad analys i forskningssyften. Ett ramverk 

för textkodning som ofta används är TEI (TEI Consortium, 2015c). 
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Något som bör betonas i detta sammanhang är att det engelska text encoding 

mycket ofta kan ses i bruk som en synonym till character encoding när det är 

ren teckenkodning man syftar på. Detta är en källa till förvirring i vissa 

situationer och det gäller därför att vara uppmärksam på vad som omtalas, i 

synnerhet då det i många sammanhang kan vara önskvärt att behandla både 

textkodning och teckenkodning. 

 

2.1.3 Ramverk och standarder 

Ett antal specifika informationsteknologiska standarder och ramverk kommer 

att beröras i detta arbete.  

TEI 

TEI står för Text Encoding Initiative och får sägas vara det dominerande 

ramverket för textkodning med märkspråk. Det erbjuder en rik mängd 

möjligheter för uppmärkning av elektroniska texter med beskrivande och 

strukturell metadata. 

TEI-projektets rötter återfinns i en kravspecifikation för vad som borde ingå i 

en standard för textkodning som ställdes upp av Barnard, Fraser & Logan 

(1988), samt hos de s.k. Poughkeepsie Principles som fastställdes 1987 av 

deltagare vid en konferens arrangerad av Association for Computers and the 

Humanities. Principerna fastställde att en samling av riktlinjer för textkodning 

skulle tas fram, på vilket sätt projektet skulle organiseras och hur man skulle 

samverka med berörda intressen (Ide & Sperberg-McQueen, 1995, ss. 5-6).  

Den första revisionen av TEI publicerades 1990 i form av TEI P1 (Sperberg-

McQueen & Burnard, 1990). TEI-riktlinjerna var till en början inriktade på att 

för sin uppmärkning använda det för tillfället dominerande generiska 

märkspråket SGML3, etablerat som en ISO-standard några år tidigare 

(ISO/IEC, 1986). Från och med TEI P4, som publicerades 2002, har man dock 

övergått till märkspråksstandarden XML4 och en stor mängd projekt som 

använder TEI har migrerat till XML-baserad uppmärkning (TEI Consortium, 

2002; World Wide Web Consortium, 2008).  

De dagsaktuella XML-baserade riktlinjerna är publicerade i form av TEI P5, 

vilket också är en revision som arbetet behöver ta ställning till (TEI 

Consortium, 2015c). Detta inte minst för att TEI P5 innehåller vissa nya 

element som kan underlätta textkodning av CJK-språk5. 

Unicode 

Unicode är ett ramverk för standarder för teckenkodning som har som ambition 

att inkludera större delen av de skriftspråk som används i världen. Det urval av 

tecken som skall kunna kodas definieras i teckenuppsättningen UCS6. Denna 

uppsättning fastställs i standarden ISO/IEC 10646 som existerar parallellt med 

Unicode (ISO/IEC, 2014). 

 

                                                 
3 [eng: Standard Generalized Markup Language] 
4 [eng: eXtensible Markup Language] 
5 [eng: Chinese, Japanese, Korean], se även 2.2. 
6 [eng: Universal Character Set] 
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Unicode har sitt ursprung i erfarenheter från den kommersiella 

dokumenthanteringsindustrin och lades först fram som ett arkitekturförslag för 

en universell teckenkodningsstandard hos Xerox PARC (Becker, 1988). 

Numera utvecklar och fastställer det ideella Unicode Consortium standarden, 

och den nuvarande Unicode-revisionen är version 7.0 (Unicode Consortium, 

2014b). Implementationen av Unicode sker i form av olika standarder för 

teckenkodning, av vilka UTF-8 är den absolut vanligaste. 

 

UCS-teckenuppsättningen är indelad i ett antal teckenplan [eng: planes] med 

en 16-bitars adressrymd för varje plan. För närvarande finns 17 teckenplan, och 

standarden har alltså möjlighet att peka ut strax över en miljon olika 

kodpunkter. Enbart en bråkdel av dessa är använda i dagsläget för 

teckenrepresentationer. De flesta av CJK-språkens grundläggande tecken finns 

i teckenplan 0, det s.k. Basic Multilingual Plane eller BMP.  

 

Unicode-standarden har också stöd för användardefinierade tecken. I BMP och 

teckenplan 15 och 16 finns det s.k. Private Use Areas i vilka kodpunkterna är 

öronmärkta för att användare skall kunna definiera tecken i dem för en lokal 

kontext. Nackdelen med detta är att textmaterialet som använder sig av tecken i 

en Private Use Area inte blir portabelt utanför den lokala kontexten. 

 

Det har länge pågått ett initiativ för att sammanföra CJK-tecken som utgör 

samma konceptuella och etymologiska entitet, det så kallade Han7-förenandet 

[eng: Han unification] vilket har resulterat i teckenområdet CJK Unified 

Ideographs med tilläggsområden som ofta brukar benämnas med 

samlingstermen Unihan (Unicode Consortium, 2014a). Dessa tecken befinner 

sig dels i BMP men även i teckenplan 2, som benämns Supplementary 

Ideographic Plane eller SIP. 

 

En stor del av det japanska skriftspråket kan således representeras med 

Unicode. Men även om Unicode underlättat mycket för hantering av 

elektroniska CJK-texter kvarstår dock en mängd konflikter och problematik i 

specifika situationer, och Unicode kan därför inte alltid appliceras.  

 

Andra teckenkodningsstandarder 

Utöver Unicode finns en mängd andra standarder för teckenkodning av det 

japanska skriftspråket som är i allmänt bruk. En av de vanligaste japanska 

teckenkodningarna på webben och i datormjukvara är Shift_JIS. De japanska 

industristandarderna för teckenuppsättning, JIS X 0201 och JIS X 0208, har här 

i ett samarbete mellan Microsoft och ASCII Corporation8 [ja: 株式会社アスキ

ー kabushikigaisha asukī] implementerats i form av Shift_JIS-standarden som 

främst vunnit mark genom operativsystemet Microsoft Windows och vanliga 

kontorsprogram (Japanese Industrial Standards Committee, 1997, 2012a). 

 

                                                 
7 Han [mand: 汉 Hàn] syftar på Han-folket, som utgör majoritetsfolkgrupp i Kina, och 

deras skriftspråk. Det japanska ordet för kinesiska tecken eller Han-tecken [ja: 漢字 

kanji] är sinojapansk läsning av samma ord på kinesiska, som med förenklade tecken i 

standardkinesiskan idag motsvaras av [mand: 汉字 hànzi]. 
8 Har ej någon direkt relation till teckenkodningsstandarden ASCII. 
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En av de viktigaste standarderna är också den kodning som vanligtvis benämns 

ISO-2022-JP. Den fastställs i ISO/IEC 2022 och är bl.a. standard för 

japanskspråkig e-postkommunikation (ISO/IEC, 1994).  

 

Vidare påträffas ISO 2022-derivatet EUC-JP ofta på webben, vilket har sin 

grund i att det är en vanlig teckenkodning på UNIX-plattformar (Open 

Software Foundation, UNIX International, & UNIX System Laboratories 

Pacific, 1991).  

 

XHTML, XSL och HTML5 

Utöver ramverk för textkodning och teckenkodning finns också olika alternativ 

för att framställa den slutgiltiga presentationen av de japanskspråkiga 

elektroniska texterna, vilken är den textrepresentation som användaren av de 

digitala biblioteken oftast tar del av. 

 

Av dessa bör i synnerhet XHTML nämnas. XHTML är en standard för att 

underlätta rendering av XML-dokument i ett format som är kompatibelt med 

HTML, som är det märkspråk som utgör grunden för de flesta av dagens 

webbsidor (World Wide Web Consortium, 2010).  

 

Den faktiska omvandlingen av den XML-baserade textdatan vad gäller struktur 

och märkspråkssyntax kan styras av en stilmall skriven i språket XSLT (World 

Wide Web Consortium, 2007).  

 

Det bör också nämnas att XHTML nu har uppgått i den gemensamma 

märkspråksstandarden HTML5, som nu många webbprojekt migrerar till 

(World Wide Web Consortium, 2014b). 
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2.2 Språklig bakgrund 

I detta arbete kommer japanskspråkiga elektroniska texter att stå i fokus. De 

huvudsakliga anledningarna till valet av japanska som målspråk utgörs av mina 

tidigare studier i det japanska språket, observationer och erfarenheter från de 

tidsperioder som jag har spenderat i Japan och det intresse som väckts hos mig 

för japanska digitala bibliotek, japanskspråkig elektronisk textpublicering och 

de möjligheter för studier av det japanska språkliga och litterära kulturarvet 

som dessa fenomen skapar. 

 

Japanskan är ett östasiatiskt språk som talas på de japanska öarna och vars 

ursprung och släktskap med andra språk är omtvistat. Det kan ses som ett isolat 

eller som en del av en japonisk språkfamilj som också omfattar ryūkyūspråken 

som talas på Okinawa och andra närliggande öar i regionen. Vissa teorier 

menar att språket är besläktat med den altaiska språkfamiljen. 

 

Skriftsystemet 

Det japanska skriftsystemet är direkt utvecklat ur den klassiska kinesiskan, 

vilken infördes som officiellt skriftspråk tillsammans med kinesiska normer 

och praktiker för bl.a. statsadministration under Naraperioden på 700-talet 

e.v.t. De klassiska kinesiska texterna utlästes på japanska, och ett 

annoteringssystem utvecklades för att underlätta för läsaren att förstå 

satsordning och grammatiska konstruktioner. 

 

En omfattande mängd låneord från kinesiskan har introducerats i det japanska 

språket till följd av införandet av det kinesiska skriftspråket. Dock skall 

betonas att språken inte är besläktade på annat vis än genom dessa låneord.  

 

Även i koreanskan och vietnamesiskan har en mycket snarlik utveckling skett 

till följd av det historiska inflytande som den kinesiska kultursfären haft i 

regionen (Pollack, 1986). 

 

Det uttal som låneorden har fått i respektive språk är approximationer av det 

kinesiska uttal som angavs när skriftsystemet infördes, och dessa språk kallas 

av Martin (1953, s. 4) för sinoxeniska dialekter [eng: Sino-Xenic dialects]. I 

modern japanska är läsningen av de kinesiska tecknen [ja: 漢字 kanji] indelad i 

urjapanska läsningar [ja: 訓読み kun’yomi] och sinoxeniska eller sinojapanska 

läsningar [ja: 音読み on’yomi]. De flesta kinesiska tecken har läsningar av 

båda sorter i japanskan. 

 

Ett specifikt urval av de kinesiska tecknen, [ja: 万葉仮名 man’yōgana], har 

standardiserats som stavelseskrift [ja: 仮名 kana] baserat på sina respektive 

sinojapanska läsningar. Dessa tecken har sedan förenklats med olika kinesiska 

kalligrafiska stilar som utgångspunkt och utgjort en grund för utvecklingen av 

två distinkta stavelseskriftsystem, [ja: ひらがな hiragana] och [ja: カタカナ 

katakana]. Med hjälp av kanasystemen har det japanska skriftspråket 

utvecklats och gradvis frångått den klassiska kinesiskan, även om sinojapanska 

och japanska texter har samexisterat historiskt under lång tid (Miller, 1967, ss. 

90-140). 
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I modern skriven japanska nyttjas kanji huvudsakligen för att skriva substantiv 

och verbstammar medan hiragana används för att skriva böjningar, 

grammatiska partiklar och som allmän stavelseskrift då det är lämpligt. 

Katakana används som en kursivstil och kan också t.ex. användas för att skriva 

låneord, uttalsanvisningar, onomatopoesi eller textavsnitt med liknande syften. 

 

Då det japanska skriftspråket är baserat på det klassiska kinesiska skriftspråket 

har också kinesiskans praktiker för skrivriktning influerat de japanska. Att 

skriva vertikalt och låta första raden börja till höger och fortsätta åt vänster har 

varit den dominerande praktiken. Vertikal skrift [ja: 縦書き tategaki] är 

fortfarande den huvudsakliga textriktningen även i modern japanska i t.ex. 

skönlitteratur och dagstidningar, medan horisontell skrift [ja: 横書き yokogaki] 

används i större utsträckning i t.ex. facklitteratur, akademiska texter och i 

digitala medier. 

CJK-språken 

På grund av den mycket snarlika skriftspråksutvecklingen hos japanskan och 

koreanskan och båda språkens användning av kinesiska tecken med 

sinoxeniska uttal har de åtminstone sedan 1980-talet tillsammans med 

kinesiskan omnämnts som CJK-språk9  [eng: CJK languages] i kontexten 

elektronisk textbehandling. Denna term har tidigare varit ett skyddat varumärke 

men är numera fri för användning. På senare tid har det också blivit vanligt att 

inkludera vietnamesiskan i den utökade termen CJKV languages (Lunde, 1996, 

2009).  

Medan användningen av kinesiska tecken är en integrerad del av den moderna 

japanskan, används nästan uteslutande olika system för stavelseskrift i den 

moderna koreanskan och vietnamesiskan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 [eng: Chinese, Japanese, Korean] 
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2.3 Språklig problematik och forskningsfråga 

Frågeställningen om hur textualiteten påverkas när japanskspråkiga texter 

publiceras elektroniskt10 kan angripas på många olika sätt. Det som kan tyckas 

relativt okomplicerat i det tryckta eller handskrivna textmediet kan skapa svåra 

frågor när texten skall överföras till det digitala rummet och vilka komponenter 

som faktiskt utgör texten skall fastslås.  

Ämnets bredd och de många aspekter som är möjliga att ta upp gör att det 

föreligger ett behov av att precisera frågeställningen. Detta kan göras genom att 

göra ett urval av några av de fenomen som kan anses vara särskilt signifikanta 

för frågeställningen om textualiteten i den japanskspråkiga kontexten. 

I detta avsnitt presenteras tre av de områden som har identifierats som 

utmärkande problematiska.  

 

2.3.1 Gaijitecken 

Gaiji [ja: 外字 gaiji] är en samlingsterm för sinojapanska tecken som faller 

utanför de standardiserade teckenuppsättningarna. Termen är alltså 

kontextberoende, men syftar ofta på tecken som inte ingår i JIS-standarden. 

Man kan också referera till de tecken som inte finns tillgängliga i det använda 

typsnittet som gaiji. 

Det handlar ofta om ickestandardiserade varianter av ett specifikt tecken som 

redan finns med i en existerande standard i form av en oftare använd variant. 

Många av dessa tecken förekommer i person- och platsnamn, och ett exempel 

på samhällsproblematik orsakad av gaiji-fenomenet är t.ex. att många japaner 

inte får sina egna namn korrekt representerade i kommunikation med 

myndigheter på grund av de IT-system som hanterar namnen (Enami, 2013).  

 

 

Fig. 1: Gaijirepresentation med hjälp av rastergrafik infogad i textmassan. 

Skärmdumpsfragment ur Nihon shoki från Japanese Historical Text Archive (University 

of California at Berkeley, 2010). 

 

Gaiji kan också röra sig om äldre tecken i klassiska texter, och stundtals om 

tecken som närmast är unika för en eller ett fåtal texter. Det förekommer 

många olika metoder för att kringgå problematiken med elektronisk hantering 

av gaiji, men denna kvarstår ändå på många områden. 

 

                                                 
10 Se 1.1. 
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2.3.2 Rubyannoteringar 

Japanskan har en mycket lång historia av annoteringar eller 

marginalanteckningar, och jag vill hävda att fenomenet är en vital del av det 

japanska skriftspråket självt, utan vilken vissa konceptuella och språkliga 

intentioner inte skulle kunna uttryckas skriftligt alls. Som en samlingsterm för 

dessa fenomen har termen ruby [ja: ルビ rubi] använts i modern tid. Termen 

har sitt ursprung i namnet på ett mindre typsnitt som användes inom den tidiga 

japanska boktryckarindustrin för att trycka just dessa annoteringar, men 

praktiken är i princip lika gammal som den skrivna japanskan (Ariga, 1989, ss. 

309-313). 

 

 

Fig. 2: Exempel på ruby. Furiganaannotering av kanjitecken. Färgskillnaderna 

förtydligar vilken annotering som hör till vilken komponent i huvudtexten (Wikimedia 

Commons, public domain). 

 

Ruby kan vara av många olika slag, varav vissa utgör en integrerad del av 

budskapet i texten och vissa agerar lässtöd eller lägger till kontextuell 

information. En mycket vanlig typ av ruby är [ja: 振り仮名 furigana] som 

utgörs av marginalplacerade kanatecken som förklarar hur t.ex. ett kanji eller 

ett ickejapanskt ord är tänkt att utläsas. Användningen av furigana är dock inte 

begränsad till att enbart indikera uttal. Det kan exempelvis röra sig om att 

illustrera en dubbelmening eller en metafor: tecknen för ”rymden” i en 

diktstrof kan vara tänkt att utläsas som ordet för ”himlen”, vilket då indikeras 

med furigana. 

På samma sätt som kana kan användas i form av furigana kan det naturligtvis 

finnas annoteringar med kanji i form av [ja: 振り漢字 furikanji]. Ett exempel 

på detta är när ett utländskt ord förekommer i löptexten men förklaras 

begreppsmässigt i form av en sinojapansk term med furikanji. Naturligtvis kan 

det även här röra sig om dubbla meningar eller andra förhållanden beroende på 

författarens avsikt. Ruby i form av furigana och furikanji är ofta isolerat till ett 

ord eller ett kortare avsnitt, och rubytexten justeras positionsmässigt och 

typografiskt efter den del av texten den skall utmärka. 

Övriga former av ruby kan t.ex. röra sig om olika typer av emfasmarkeringar, 

eller om olika annoteringar för utläsning av äldre sinojapanska texter som 

använder den sig av den klassiska kinesiskan. Även om det är ovanligt kan 

också ruby utgöras av västerländska bokstäver som annotering till japansk text. 
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2.3.3 Kanaanvändning 

Stavelseskriftsystemen som går under samlingstermen kana har genom det 

japanska skriftspråkets historia genomgått en mängd förändringar, både vad 

gäller utseende och vad gäller ortografi. Kanastavningen är numera 

standardiserad i modern japanska, och de moderna kanaortografiska 

praktikerna benämns nutida kanaanvändning [ja: 現代仮名遣い gendai 

kanazukai]. Äldre kanaanvändning [ja: 旧仮名遣い kyūkanazukai] 

förekommer i olika former från medeltiden fram till andra världskrigets slut.  

 

 

Fig. 3: Äldre kanavarianter, numera klassade som hentaigana, ur Faulmann (1878) 

(Wikimedia Commons, public domain). 

 

Den förändrade kanaanvändningen har till viss del att göra med 

uttalsförändringar, och kanaanvändningen i texterna kan därmed ge 

information som faller bort i talspråket. I vissa fall rör det sig om ortografiska 

praktiker som är hävdvunna av andra skäl än rena uttalsregler, och som är 

knutna till specifika tecken och ibland till de sinojapanska ljudbärande 

teckenkomponenter som benämns fonetikum [ja: 音符 onpu].  

 

Urvalet av vilka specifika tecken som anses utgöra hiragana och katakana 

började standardiseras under Japans modernisering, och övriga varianter kom 

att klassas som avvikande kanatecken [ja: 変体仮名 hentaigana].  

Men kanaanvändningen har också en estetisk dimension, och författarens val 

av varianter på kanatecken kan utgöra en betydande del av textens 

framställning. Man’yōgana i varierande grad av förenkling kan blandas med 

andra kanavarianter (Miller, 1967, ss. 125-126).  

 

2.3.4 Forskningsfråga 

De tre områden som tagits upp ovan kan tillsammans utgöra en grund för en 

preciserad forskningsfråga, som utgör en avgränsning och fastställer hur arbetet 

skall närma sig den övergripande frågeställningen. Forskningsfrågan kan 

formuleras: 

 

Vilken inverkan på den japanskspråkiga textualiteten har hanteringen av 

gaijitecken, rubyannoteringar och kanatecken vid elektronisk publicering? 
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3 Teori och litteraturöversikt 

En lämplig utgångspunkt för en diskussion om teori är att försöka fastställa 

vilka vetenskapliga discipliner och diskurser som ämnet berör. I en bred 

kontext är naturligtvis biblioteks- och informationsvetenskap en ram som 

ämnet rör sig inom, då det behandlar metoder för digitala texters 

representation, lagring, samling och tillgängliggörande genom olika 

manifestationer. Detta är också den disciplin som uppsatsen gör anspråk på att 

falla inom ramarna för. Men ämnet anknyter självfallet till många andra 

discipliner. Jag skall i detta kapitel försöka göra en presentation av de 

teoribyggen jag har tagit ett särskilt intryck av i mitt arbete, och göra en 

översikt över den litteratur som jag har konsulterat. 

Ett område som i viss mån brukar tillägnas en status som ett eget fält är 

digitala bibliotek. Termen är ett slags paraplybegrepp som innefattar många 

olika discipliner och intressen i samverkan, som t.ex. datavetenskap, 

systemvetenskap och informationsåtkomst tillsammans med expertis från 

kulturarvs-, publicist- och utbildningssektorerna (Calhoun, 2014, ss. 18-26). 

Detta kan tyckas vara av högsta relevans för mitt ämnesval. Men ämnesvalet 

har även relevans för textmaterial som existerar utanför de digitala biblioteken. 

Diskursen kring digitala bibliotek är också väldigt fragmenterad i olika nischer, 

varav många inte är av direkt relevans för ämnet. Därför är det nödvändigt att 

både bredda och avgränsa diskussionen om vilka discipliner och teoretiska 

grunder som berörs. 

 

3.1 Textualitet och digital humaniora 

Det har på senare tid varit vanligt att inringa och särskilja det fält som 

diskuterar de förändringar, som utvecklingen på det informationsteknologiska 

området har medfört för skapande av, delaktighet i och spridande av 

kulturyttringar, från den generella humanioran. Detta fält brukar benämnas 

digital humaniora [eng: digital humanities].  

En benämning på denna disciplin som tidigare har dominerat har varit 

humanities computing. Detta reflekterar den striktare avgränsning som fältet 

har haft då det traditionellt sett till stor del har ägnat sig åt automatiserad 

textanalys för lingvistiska och litteraturanalytiska ändamål (Hockey, 1980).  

Som tidigare nämnt så är en av de viktigare frågeställningarna vad gäller texter 

och deras inträdande i det digitala rummet vad som utgör en text och vad dess 

textualitet består av. Den ontologiska synen på texten påverkar i hög grad vilka 

praktiker som används när texten skall representeras elektroniskt. Denna 

frågeställning har ägnats ansenlig uppmärksamhet från det digitalhumanistiska 

fältet. 
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Digitaliseringsstrategier 

Strategierna och teknikerna för att publicera texter elektroniskt, eller 

digitalisera dem, är många. De kan sträcka sig från att återge texten som en 

minimal alfabetisk textsträng till att publicera texter berikade med olika 

hierarkier av metadata.  

 

Vidare kan elektroniska texter återges som digitala faksimil, som helt enkelt 

utgörs av digitaliserade bilder av det tryckta eller skrivna materialet. Dessutom 

förekommer hybrider mellan dessa olika lösningar, där textdata fogats till ett 

faksimil, osv. Valet av strategi för elektronisk publicering är inte sällan en svår 

balansgång (Willett, 2004, ss. 243-246). Susan Hockey (2000, s. 1) väljer dock 

att definiera den elektroniska texten som en text som blivit transkriberad till 

digital form, och denna definition utesluter därmed det renodlade digitala 

faksimilet. 

 

Textualitet, byggstenar och koder 

N. Katherine Hayles (2003, ss. 263-264) menar att en elektronisk publikation 

av en text som tidigare varit bunden till ett fysiskt medium alltid är en tolkning 

eller en översättning av texten, som reflekterar de antaganden som gjorts om 

dess textualitet. Synsättet i vilket texter främst utgör en fysisk representation av 

ett metafysiskt ordbundet budskap, eller vad som Hayles kallar ”an immaterial 

verbal construct”, är problematiskt redan i kontexten tryckta texter och leder 

till än fler motsägelser och ytterligare problematik när det kommer till 

elektroniska texter (Hayles, 2003, s. 268).  

 

Willard McCarty (2002, ss. 103-104) talar om det svåra valet att avgöra vad 

som skall utgöra data vid en överföring av en text till elektronisk form, och vad 

detta val innebär för möjligheterna att läsa, tolka och analysera texten. 

McCarty fastslår att nyckeln till att göra dessa val finns hos metodiken 

”defining the primitives”, att identifiera vilka byggstenar som tillsammans 

skapar texten som helhet och med vilken granularitet de bör representeras 

(McCarty, 2002, ss. 109-112). Det är dock inte enbart texten som ett isolerat 

fenomen som bör styra detta. Vilka byggstenar som kommer på fråga avgörs 

också av vad syftet att överföra texten till elektronisk form är, och vilken 

målgruppen är.  

 

Klart är dock att det som Hayles resonerar finns många textliga fenomen som 

rör sig utanför det rent verbala eller ordbundna budskapet. Men det går också 

att se dessa fenomen som en integrerad del av det språkliga. McGann (1991) 

menar att textens fysiska utformning i tryck eller skrift, vad gäller exempelvis 

typsnitt, kerning och radbrytningar, utgör bibliografiska koder [eng: 

bibliographic codes] som kan ses som en delmängd av de lingvistiska [eng: 

linguistic codes]. Han tar upp exempel på texter där dessa bibliografiska koder 

och deras betydelse framgår mycket tydligt, som exempelvis i utdrag ur Ezra 

Pounds Cantos. Problematiken är här uppenbar: hur kan man som läsare ta del 

av dessa betydelser om text blivit definierat på ett sätt som exkluderar dem? 

Detta är en av de viktigare frågorna som den digitala humanioran har att ta 

ställning till (Hayles, 2003; McGann, 2001; Shillingsburg, 1991). 
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Metateorier om textualitet 

Allen Renear (1997) har i sin artikel Out of Praxis: Three (Meta)Theories of 

Textuality gjort en översikt över olika synsätt på textualitet. Han menar att även 

om de mer tekniska delarna av texthantering och berörd expertis ofta betraktas 

som ett segment som saknar teoretisk insikt i textualitet, kan de strategier och 

praktiker som är i bruk vad gäller textrepresentation själva ses som teorier eller 

modeller. Det som Renear åtar sig att beskriva, tre teorier om den textliga 

ontologin, är teorier om dessa modeller. De tre teorierna utgör i Renears 

tolkning således metateorier. Dessa metateorier har utvecklats i en 

förhållandevis tydlig dialektik, vilken accelererat då den pådrivits av 

informationsteknologins snabba avancemang. 

Det första av synsätten som Renear presenterar är det platonistiska [eng: 

Platonism]. Platons begreppsrealism yttrar sig här som en syn på texten som en 

ensam hierarki. Denna hierarki utgörs av textens explicita och implicita 

strukturella egenskaper, såsom kapitelindelning, rubriksättning och 

styckesindelning. Det platonistiska synsättet har influerats starkt av 

datoriseringen av förlagsindustrin och de praktiker som denna har medfört. En 

manifestation och konkretisering av synsättet är den s.k. OHCO-modellen11 

som bl.a. Renear tidigare har förespråkat (DeRose, Durand, Mylonas, & 

Renear, 1990). Denna har dock fått kritik från många håll, t.ex. från Buzetti 

(2002, ss. 69-73), som menar att det är naivt att godta den som en 

grundläggande modell för texter. 

Det andra synsättet är det pluralistiska [eng: Pluralism]. Detta vänder sig mot 

uppfattningen att texten är en ensam hierarki, och menar att texten istället kan 

utgöras av flera olika hierarkiska strukturer som var och en kan utgöra ett 

logiskt fundament för textstrukturen. Exempelvis kan det utöver den 

platonistiska hierarkin med kapitel- och styckesindelningar finnas hierarkier 

som versmått med korresponderande rim och allitterationer i lyrik, osv. Renear 

menar att detta synsätt kan beskrivas som att se texter som ”systems of ordered 

hierarchies”12 och att varje hierarki motsvarar en aspekt av texten.  

Det tredje och yngsta synsättet i den teoretiska dialektiken är det antirealistiska 

[eng: Antirealism]. Detta poststrukturalistiska synsätt kritiserar synen på texten 

som en oberoende entitet, och menar att texten rent ontologiskt är en produkt 

av de teorier och praktiker som används av de som bearbetar, läser och tolkar 

den. Här stöder man sig på att textrepresentationer mycket ofta måste ha gått 

igenom en tolkningsprocess. 

I artikeln visar Renear sig mest positiv till det pluralistiska synsättet, och 

ifrågasätter antirealismen och huruvida den är konstruktiv för diskursen. 

Textkritiska hållningar 

Frågan om vad som utgör text, och vad som är den egentliga texten, är också 

intimt förknippad med textkritiken. För att kritiskt granska en text är det 

nödvändigt att sätta sig in i vilken version man tar del av, hur den förhåller sig 

till författarens ursprungliga avsikt, och vilka textliga fenomen man måste ta 

hänsyn till vid sin textkritiska analys.  

                                                 
11 [eng: Ordered Hierarchy of Content Objects] 
12 Jfr OHCO. 
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Søren Kjørup har gjort en översikt över vilka huvudsakliga teoretiska 

hållningar som man kan ansluta sig till inom textkritiken i sin 

Människovetenskaperna: Problem och traditioner i humanioras 

vetenskapsteori (Kjørup, 1999). 

Den ena hållningen som presenteras är den positivistiska. Grundhållningen är 

här den vetenskapsteoretiska positivismen, men Kjørup väljer att göra ännu en 

ämnesspecifik indelning i den materialistiska och den idealistiska 

positivismen. Den materialistiska positivismen gör ställningstagandet att det 

existerar ett konkret slutmanuskript vars innehåll motsvarar författarens avsikt, 

och att det är detta som man skall sträva efter att ta del av eller återskapa vid en 

textkritisk granskning. Den idealistiska positivismen menar att det som 

ursprungligen publicerats omöjligtvis kan vara utan brister och felaktigheter, 

och att texten bör rekonstrueras såsom författaren önskade sig att texten skulle 

vara. 

 

Den andra hållningen som presenteras är den pragmatiska. Kjørup förtydligar: 

”[…] den retorisk-pragmatiska, situationistiska; här rent av med stänk av det 

postmoderna”. Att resonera om originaltexter och rekonstruktioner är enligt 

denna hållning mindre relevant för textkritiken. Texten bör istället ses som 

summan av alla dess bearbetningar och versioner, som alla kan ha haft skilda 

syften, målgrupper och förutsättningar för deras respektive tillblivelse (Kjørup, 

1999, ss. 194-197). 

 

3.2 Textkodning 

Textkodningens och märkspråkens teori och praktik har ofta debatterats inom 

digital humaniora. Om man återgår till Sperberg-McQueens definition (1991) 

av textuppmärkning så representerar ju också denna i sig en teori om texten. 

Teoribyggen om textkodning och textuppmärkning är också tätt sammanknutna 

till de synsätt på text som presenteras i föregående avsnitt.När de generiska 

märkspråken, som t.ex. SGML, växte fram dominerade en diskurs där man 

ansåg att beskrivande metadata bör inordnas i element som placeras i en 

hierarki av strukturell metadata som följer textens inneboende idémässiga eller 

logiska strukturer. Detta är något som kan illustreras av de argument som läggs 

fram av Coombs, Renear & DeRose (1987), där man tyr sig till det 

platonistiska teoribygget för textens ontologi13.  

En av kritikerna av den platonistiska teorin och OHCO-modellen tillsammans 

med de ramverk som i ett tidigt skede grundade sig på den, såsom tidiga 

revisioner av TEI, är McGann (2001, ss. 139-141; 2004). McGann menar att 

detta synsätt grundar sig i en tvådimensionell syn på text, när 

informationsteknologins möjligheter i själva verket bör utgöra en katalysator 

för en mer mångdimensionell textualitet.  

Ett annat uttryck för en snarlik syn på text ges av Witmore (2012, ss. 325-326) 

där han ser den digitala texten som massively addressable i en större 

utsträckning än den tryckta, även om textualitet som sådan har denna 

adresserbarhet som en inneboende egenskap. 

                                                 
13 Se 3.1. 
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Textkodningens praktiker har därför så småningom kommit att verka i linje 

med Renears pluralistiska14 eller McGanns mångdimensionella synsätt. I TEI-

projektet har detta yttrat sig som en grundläggande textkodningsstruktur som 

kan expanderas med många olika utbyggnader, beroende på vilka dimensioner 

och hierarkier man vill fokusera på i textkodningen. Bland de aktiva i TEI-

projektet har en liknelse blivit populär, där man liknar TEI-upplägget vid en 

pizza, som kan utformas efter tycke och smak med egna pålägg: 

Rather light-heartedly, we refer to this as the Chicago Pizza model (in which 

the customer chooses a particular base - say deep pan or whole crust - and adds 

the toppings of his or her choice), by contrast with both the Chinese menu or 

laissez-faire approach (which allows for any combinations of dishes, even the 

ridiculous) and the set meal approach, in which you must have the entire menu 

(Burnard, 1993, s. 142). 

 

Det är alltså upp till den som kodar texten att välja vilka textuella aspekter som 

textkodningen skall ge uttryck för. Detta skapar en frihet där uppmärkningen 

kan anpassas efter målsättningen med att publicera den elektroniska texten och 

skräddarsys för de målgrupper som skall ta del av den. Men i fallet TEI är 

textkodningen ändå på många sätt bunden till de platonistiska ramar, som sätts 

av de använda märkspråken SGML och XML och deras syntax.  

 

3.3 Centrala begrepp och definitioner 

Ett centralt begrepp i detta arbete är textualitet. Valet att nyttja 

textualitetsbegreppet grundar sig i det stora utrymme och den frekventa 

användningen som det fått i den diskurs, som främst inom det 

digitalhumanistiska fältet diskuterar texters överföring till elektroniska 

representationsformer. Det är dock också rimligt att stipulativt definiera hur 

begreppet tolkas och används i just denna text. 

 

Med textualitet åsyftas alla de uttrycksformer, som författaren, eller den som 

bearbetat en författad text, avser förmedla genom textmediet och dess olika 

attribut. Dessa sträcker sig inte bara till rena teckenkombinationer som skapar 

skriftliga abstraktioner av språkliga konstruktioner, såsom meningsbyggnader 

eller verser, utan omfattar även andra betydelsebärande element. Elementen 

kan utgöras av valet av skriftsystem, stilar, sidindelning, textorientering och 

disposition, men också av alternativa tecken, annoteringar, radbrytningar eller 

nyttjandet av tomrum och många andra fenomen och praktiker. 

 

I texten avhandlas också uppmärkning med märkspråk frekvent, ofta i form av 

textkodning. De begrepp som främst nyttjas är strukturell och kontextuell 

uppmärkning, och de definitioner som används överensstämmer i stort med de 

som presenteras i NISO:s metadataöversikt15.  

 

Strukturell uppmärkning ägnas främst åt att beskriva textens utformning, såsom 

teckenval, layout och andra fysiska egenskaper. Kontextuell uppmärkning är av 

deskriptiv sort, och kan agera förtydligande eller framhävande för olika delar 

av texten, t.ex. uppmärkning av versfötter i poesi eller dubbelmeningar i prosa.  

                                                 
14 Se 3.1. 
15 Se 2.1.1. 
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4 Metod 

Uppsatsens övergripande frågeställning16 och preciserade forskningsfråga17 är 

formulerade på sätt som skapar ett uppenbart behov av empiri från 

japanskspråkiga elektroniska texter. Det är därför lämpligt att sådana 

analyseras med utgångspunkt i den preciserade forskningsfrågan för att skapa 

ett underlag för diskussion och möjliggöra ett försök att besvara 

frågeställningen. 

Den allmänna frågeställningens natur gör det också rimligt att närma sig 

analysuppgiften med en kvalitativ ansats. 

 

4.1 Empiri och datainsamling 

Det är alltså nödvändigt att ett urval av japanskspråkiga elektroniska texter 

görs för att samla in data för analysen. Med hänsyn till frågeställningen om 

textualitet kan japanskspråkiga texter av litterär typ bedömas utgöra goda 

alternativ för ett sådant urval. För att utgöra ett relevant dataunderlag bör 

texterna även ha blivit transkriberade från ett fysiskt textmedium till 

elektronisk form18. Det är därför lämpligt att välja ut texterna ur korpusar i 

form av digitaliseringsprojekt, som publicerat litterära japanskspråkiga texter. 

För att åstadkomma en tillräcklig bredd är det också lämpligt att välja ut texter 

ur fler än en textkorpus. Jag har därför beslutat att välja ut två sådana korpusar. 

Det hade självfallet varit fördelaktigt om ett större antal texter kunde 

analyseras, för att få en bredd och möjlighet att granska material från många 

olika genrer och tidsperioder. De tids- och omfattningsmässiga ramar som 

arbetet har att förhålla sig till, tillsammans med den kvalitativa ansats som 

valts, har dock föranlett en avgränsning av urvalet till en text ur varje korpus. 

4.1.1 Urval av textkorpusar 

Som textkorpusar för analysen har två digitala bibliotek och 

digitaliseringsprojekt som tillhandahåller japanskspråkiga texter valts ut. De 

digitala biblioteken tillgängliggör texter som har utgången ekonomisk 

upphovsrätt, och som därmed får anses ligga i public domain. De är till sina 

ambitioner och sin natur mycket snarlika initiativ som Project Gutenberg 

(Project Gutenberg Literary Archive Foundation, 2014). Korpusarnas innehåll 

utgörs till stor del av klassiska eller moderna texter. Projekten får ses som 

några av de mest använda ickekommersiella digitala biblioteken för 

japanskspråkiga texter vid sidan av initiativ som tillhandahåller digitala 

textfaksimil såsom National Diet Librarys digitaliseringsprojekt för moderna 

japanska texter, [ja: 近代デジタルライブラリー Kindai dejitaru raiburarī] 

eller Wasedauniversitetets faksimildatabas, [ja: 古典籍総合データベース
Kotenseki sōgō dētabēsu] som tillhandahåller en stor mängd klassiska texter 

(National Diet Library, 2015; Waseda University Library, 2015). 

                                                 
16 Se 1.1. 
17 Se 2.3.4. 
18 Jfr 3.1. 
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  Aozora Bunko 

Aozora Bunko [ja: 青空文庫]19 är ett japanskt digitaliseringsprojekt som har 

varit verksamt sedan 1997. Projektet tillgängliggör japanskspråkiga texter, som 

inte längre skyddas av den ekonomiska upphovsrätten, på sin webbplats. 

Huvuddelen av texterna utgörs av japansk litteratur, men utländsk litteratur 

som översatts till japanska förekommer också i projektets samlingar. Den 

största delen av projektets samlingar utgörs av texter från tidigt 1900-tal.  

 

Projektet är uppbyggt av entusiaster som på individ- och gruppnivå på sin fritid 

tillsammans hjälpts åt att digitalisera verken. Texterna scannas in med OCR-

teknik eller inmatas för hand, varpå de korrekturläses och kodas för 

publicering.  

 

Samlingarna är otvivelaktigt några av de mest omfattande av de open access-

resurser som tillhandahåller transkriberade japanskspråkiga litterära texter. De 

är dock inte begränsade till litterära dito utan innehåller även t.ex. 

samhällsvetenskapliga texter och historieskildringar. I maj 2015 fanns 13082 

texter i arkivet (Aozora Bunko, 2015). 

 

Aozora Bunko har valts ut som textkorpus då dess innehåll bedöms vara 

representativt för en bred majoritet av fritt tillgängliga transkriberade 

japanskspråkiga elektroniska texter med litterär prägel. Den kan därmed spegla 

den problematik jag tar upp i min preciserade forskningsfråga. Projektet visar 

också i korpusen prov på praktiker för att försöka hantera en del av 

problematiken. 

 

Andra kvalifikationer är dess spridning och användning. Aozora Bunko är ett 

digitalt bibliotek som utgör en viktig samhällsresurs och som ofta konsulteras i 

många olika situationer i allt från fritidsläsning till forskning. Korpusen 

används ofta i lingvistiska studier av den algoritmiska sorten. Dock skall sägas 

att Aozora Bunkos korpus främst är användbar för lingvistiska studier av 

modern eller äldre japanska, men inte nutida, på grund av texternas ålder 

(Maekawa et al., 2014, s. 101). 

 

Aozora Bunko är en mycket välanvänd resurs även utanför den digitala 

humaniorans domäner. Det går att se exempel på hur både högskole- och 

folkbibliotek i Japan integrerar Aozora Bunkos samlingar i sina egna OPAC-

system (Ito, 2008, s. 175). Det går också att se att textsamlingarna kan utgöra 

en viktig resurs i japanskundervisning av studenter med andra modersmål 

(Borgman, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Ordagrant Blå himlens bokupplag. Projektets grundare vill med namnet uttrycka att 

texterna i projektets samlingar skall vara lika tillgängliga att nyttja som om en bokhylla 

med dem hade stått ute i det fria under bar himmel (Aozora Bunko, 2014). 
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Japanese Text Initiative 

Japanese Text Initiative är ett snarlikt digitaliseringsprojekt för japanska texter 

som var verksamt mellan 1995 och 2006. Det har sin grund i ett samarbete 

mellan amerikanska University of Virginia Library och University of 

Pittsburgh East Asian Library. Projektet var en del av det större projektet 

Electronic Text Center vid University of Virginia Library, som numera är 

nedlagt (University of Virginia Library, 2006). Samlingarna är betydligt 

mindre omfattande till storleken än Aozora Bunkos, och utgjordes av 300 

texter vid projektets avslutande. Projektet tillgängliggör såväl förmoderna som 

moderna texter. 

 

Korpusen har valts ut för analys eftersom den bedöms vara representativ för ett 

mer fokuserat digitaliseringsprojekt med begränsade resurser som hanterar 

japanskspråkiga texter. Då det är ett äldre, avslutat projekt kan det också ses 

som representativt för tekniska ramar och praktiker från det tidsintervall då 

projektet var aktivt. Korpusen innehåller några av de viktigaste verken i den 

japanska litteraturhistorien.  

 

Det urval av vilka texter som skulle publiceras elektroniskt som gjordes i 

projektets första skede kunde bland annat fastställas genom att konsultera 

Rimer (1988), då de verk som han har presenterat som en japansk 

litteraturkanon i sin A Reader's Guide to Japanese Literature fick hög prioritet 

(Stubbs, 2001, s. 54). Tillgängliggörandet av dessa tillsammans med andra verk 

av hög litterär relevans gör därför Japanese Text Initiative till en viktig 

kulturarvsresurs. 

 

Under 2004 överfördes ett antal texter från Aozora Bunko till Japanese Text 

Initiative. De texter i korpusen som kommer från Aozora Bunko har inte tagits 

med som möjliga alternativ i dataurvalet för analysen på grund av att de inte 

kan anses som representativa för textkorpusen. 

Efter Electronic Text Centers nedläggande 2007 har ett antal texter som har sitt 

ursprung i Japanese Text Initiative omarbetats och publicerats i University of 

Virginia Librarys kombinerade OPAC och distributionsplattform Virgo. Jag 

bedömer dock att detta utgör en separat textkorpus, och kommer därför enbart 

att ta ställning till korpusen Japanese Text Initiative som sådan i min analys. 

Virgo länkar också till projektets webbplats med den ursprungliga textkorpusen 

som en självständig databasresurs, och de ursprungliga texterna ur densamma 

går också att söka fram i OPAC-systemet (University of Virginia Library, 

2012). 
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Övriga kandidater 

Två andra digitaliseringsprojekts samlingar har övervägts som 

textkorpuskandidater men har ej valts ut.  

 

Japanese Historical Text Initiative är ett digitaliseringsprojekt som i vissa 

avseenden påminner om Japanese Text Initiative. Projektet drivs vid University 

of California at Berkeley. Det tillhandahåller en mindre mängd klassiska 

japanskspråkiga och sinojapanska texter (University of California at Berkeley, 

2010). Korpusen valdes bort på grund av att dess plattform tycks vara nischad 

för vissa analysmetoder, med en textsökningsfunktion som primärt gränssnitt 

för texternas åtkomst. Dess hämtningssystem för texter har också stundtals 

varit ur funktion under utvärderingen. 

 

J-TEXTS är ett mindre digitaliseringsprojekt som främst tillhandahåller olika 

utgåvor av ett litet urval av klassiska japanskspråkiga texter. Texterna har 

digitaliserats av ett fåtal individer aktiva i litteraturklubbar (Aoyama & 

Kikuchi, 2015). Korpusen valdes bort på grund av dess snäva inriktning och 

den något för enkla presentationen. 

 

Korpusrelaterat empiriskt material 

För att skaffa en djupare förståelse för textkorpusarna har texter och rapporter 

som berör projekten och deras utformning och metoder konsulterats. 

En god översikt av Aozora Bunkos målsättningar, ambitioner och 

arbetsmetoder kan fås av den presentation och tillbakablick som ges av en av 

projektets grundare, Noguchi Eiji [ja: 野口英司], i en reflekterande essä 

(Noguchi & Miyakawa, 2005). En mer strukturell överblick av det digitala 

biblioteket ges på projektets hemsida (Aozora Bunko, 2014). De mer ingående 

beskrivningar av projektets uppmärkningspraktiker, metadataanvändning och 

olika presentationsalternativ som projektet har publicerat har också 

konsulterats (Aozora Bunko, 2012b, 2012c). 

Vad gäller Japanese Text Initiative har flera projektrelaterade texter tagits i 

beaktning. Översikter över projektets tillkomst och tidiga år tillsammans med 

de praktiker som projektet använt sig av har publicerats av flera av de 

inblandade (Noguchi, 1999; Stubbs, 2001). Dessutom har projektet bl.a. 

beskrivit de processer som har varit inblandade när projektet migrerat mellan 

olika dataformat i rapporter till Text Encoding Initiative (TEI Consortium, 

2004). 
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4.1.2 Urval av texter 

Heike monogatari 

Den första texten som har valts ut är Heike monogatari [ja: 平家物語]20. Det är 

ett klassiskt verk från medeltiden vars egentliga ursprung är omtvistat.  

 

Den version av Heike monogatari som utgjort förlaga till den elektroniska 

publikation som jag har valt att ta upp i min textanalys är en Kakuichi-variant21 

som är sammanställd av den japanska lingvisten och litteraturvetaren Yamada 

Yoshio [ja: 山田孝雄] i en publikation tillsammans med en omfattande 

litteraturvetenskaplig diskussion (Yamada, 1933). Den har sedan överförts till 

elektronisk form av Japanese Text Initiative (University of Virginia Library, 

2000c). Den version som Japanese Text Initiative publicerat innehåller dock 

enbart själva Heike i HTML-format, men saknar Yamadas inledning, 

diskussion och kommentarer från förlagan. 

 

Heike monogatari är ett intressant val för analys av många skäl. Det är ett verk 

som tveklöst utgör en av de viktigaste texterna i det japanska litterära 

kulturarvet. Samtidigt utgör den aktuella elektroniska texten en av ett otal 

manifestationer av vad som snarare kan beskrivas som en muntlig och textlig 

tradition snarlik den homeriska än ett isolerat verk.  

 

Det finns dock en aktuell kanon att ta fasta på i form av Kakuichi-boken, och 

en konkret version i form av Yamadas utgåva. Det innebär att 

ställningstaganden om textualitetsbegreppet kan göras om den aktuella utgåvan, 

men att detta också kan relatera till den textliga kanonen och den verkstradition 

som denna kanon är bunden till. Yamadas utgåva är utgiven i modern tid, men 

före andra världskrigets slut, vilket innebär att ett visst antal textliga normer 

sätter ramarna för publikationen. Den Kakuichi-variant som Yamada publicerat 

utgör också ett gott exempel på en text författad på klassisk japanska hänvisad 

till det tryckta mediet22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Berättelsen om Heike. Se även 5.2.1. 
21 Se 5.2.1. 
22 En av anledningarna till valet är också är att Yamadas utgåva finns lätt tillgänglig 

online, bl.a. i form av ett PDF-faksimil och flera andra filformat. Boken har digitaliserats 

med hjälp av ett exemplar som tillhandahållits av Cheng Yu Tung East Asian Library vid 

University of Toronto och laddats upp på The Internet Archive av Kate Farnworth (The 

Internet Archive, 2011).  
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Kōya hijiri 

Den andra texten som har valts ut är Kōya hijiri [ja: 高野聖]23, som är en 

novell av författaren Izumi Kyōka [ja: 泉鏡花] (1873-1939). Den första 

utgåvan publicerades 1900 i den litterära tidskriften [ja: 新小説 Shin shōsetsu]. 

 

Aozora Bunko har digitaliserat två utgåvor av verket med två olika tryckta 

utgåvor som förlagor. En av förlagorna är från 1972 och innehåller 

moderniserat språk och moderniserad kanastavning, och en förlaga är en 

nyutgåva av en ursprunglig utgåva från 1908. Nyutgåvan har publicerats i en 

samling från 2004 och bedöms vara lik originalutgåvan. Jag har valt att 

analysera XHTML-versionen av den senare av de elektroniska texterna 

(Aozora Bunko, 2007). 

 

Kōya hijiri har valts ut för att det är ett erkänt verk som är ett gott exempel på 

Izumi Kyōkas författarskap. Det bedömdes också att det vore representativt för 

korpusen Aozora Bunko att välja ett verk från början av 1900-talet, då texterna 

i denna korpus ju ofta är från denna tidsperiod. 

 

Den utgåva som utgjort förlagan för Aozora Bunkos digitalisering är 

publicerad i en volym av en icke moderniserad Kyōka-samling som utgivits av 

förlaget [ja: 岩波書店 Iwanami shoten] (Izumi, 2004). Den är i sin tur baserad 

på ett fristående tryck av verket som utgivits hos förlaget [ja: 左久良書房
Sakura shobō] (Izumi, 1908). Jag har dock inte lyckats få tag på denna exakta 

utgåva. Min strävan har därför varit att hitta en utgåva som är så lik den som 

möjligt. 

 

Den bästa kandidaten av de tryckta utgåvor av Kōya hijiri som jag har fått tag 

på finns publicerad i en Kyōka-samling som gavs ut 1928 hos förlaget [ja: 改

造社 Kaizōsha]24 (Izumi, 1928). Den tycks vara mycket snarlik 2004-utgåvan 

vad gäller formuleringar och kanastavning. Det finns dock skillnader, och en 

väsentlig skillnad är att berörda kanjitecken av naturliga skäl i 2004-utgåvan 

har bytts ut till sina nyformer [ja: 新字体 shinjitai], till vilka tecknen 

standardiserats efter andra världskrigets slut. Andra skillnader som har noterats 

är att furiganaannoteringar utgått för vissa lättlästa tecken i 2004-utgåvan.  

 

Samlingen från 1928 bör dock ändå vara en lämplig utgåva att ta med som 

referensmaterial i analysen, då den är tillräckligt lik för att kunna agera 

underlag för att dra meningsfulla slutsatser vid en analys.  

 

 

 

 

                                                 
23 Ungefär Helgonet från Kōyaberget. Se även 5.2.2. 
24 Samlingen från 1928 finns likt föregående text tillgänglig som digitalfaksimil hos The 

Internet Archive i bl.a. PDF-format. Även detta exemplar har tillhandahållits av Cheng 

Yu Tung East Asian Library vid University of Toronto. Uppladdaren är Katie Lawson 

(The Internet Archive, 2009). 
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4.2 Analysmetod 

I metodkapitlets inledning fastställdes att jag borde närma mig den 

övergripande frågeställningen och den preciserade forskningsfrågan med en 

kvalitativ ansats. Jag har också beslutat att empiri bör hämtas från texterna i en 

textanalys.   

En kvalitativ textanalys, således. Att fastställa en detaljerad metodologisk 

grund för textanalysen kan dock tyckas vanskligt. Vänder man sig till de 

metodologiska ramverk som brukar användas inom textanalys så är de 

huvudsakligen litteraturkritiska eller lingvistiska. Hos litteraturkritiken så är 

metoderna huvudsakligen fokuserade på verket som helhet och författarens 

intention och budskap. Frågeställningen som avhandlas är ju inte heller strikt 

litteraturvetenskaplig. Vart skall man då vända sig för en metodologisk grund 

för analysen? 

För att återgå till frågeställningen: en bedömning av textualiteten hos en 

specifik distributionsform, här det elektroniska textmediet, utgör rimligtvis ett 

jämförande med textualiteten hos andra medietyper. Således bör det vara 

lämpligt att använda sig av en komparativ metodologi. Även om 

metodbegreppet komparativ textanalys är tätt sammanbundet med det rent 

litteraturkritiska fältet, och metoden ofta fokuserar på analys av två eller flera 

olika författares verk, kan det bedömas vara lämpligt för att beskriva den 

metodik som skall användas. En komparativ textanalys kan ju också fokusera 

på områden som är annorlunda än vad som vanligtvis associeras med metoden. 

Den komparation som sker blir här en jämförelse mellan två utgåvor av texten. 

Den ena utgåvan är den elektroniska, och den andra utgåvan är bunden till det 

tryckta mediet eller ett manuskript. 

För att precisera analysmetoden ytterligare vänder jag mig till de tre områden 

som berörs i den uppställda forskningsfrågan25. Analysen skall alltså fokusera 

på att granska vilken inverkan hanteringen av gaijitecken, kanatecken och 

rubyannoteringar har på texten. Detta kan lämpligen göras genom en enklare 

kollationering av de valda elektroniska texterna med digitala faksimil. Dessa 

faksimil bör om möjligt komma från den exakta förlagan som de elektroniska 

texterna har digitaliserats från, eller alternativt från en så snarlik utgåva som 

möjligt. På så sätt kan en textkritisk analys göras med hänsyn till 

forskningsfrågan och de fokusområden som den berör. På grund av de 

elektroniska texternas beskaffenhet, och den anknytning den övergripande 

frågeställningen har till tekniken, är det också önskvärt att de textavsnitt som 

tas upp granskas såväl i sin presentation som i sin källkod.  

Det föreligger också ett behov av att förstå vilka förutsättningar som har gällt 

för texternas elektroniska publicering för att kunna göra en insiktsfull 

textanalys. Det gör det därför nödvändigt att tillgodogöra sig en översikt av de 

två textkorpusarna och de plattformar som tillgängliggör texterna. En sådan 

översikt kan skapas genom att konsultera digitaliseringsprojektens 

dokumentation, artiklar och rapporter som rör projekten och genom att se på 

exempel ur källkod för texter ur korpusarna. Jag har därför valt att förpassa ett 

avsnitt för plattformsöversikt till början av mitt analyskapitel. 

                                                 
25 Se 2.3. 
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För att kunna genomföra textanalysen på ett fullgott sätt är det också lämpligt 

att först skapa en bättre förståelse för de texter som skall analyseras. Mer 

ingående insikter om texternas karaktär, stoff och stil kan möjliggöra 

fördjupade observationer i textanalysen. Därför föregås den rent textanalytiska 

delen av analyskapitlet av en översikt av de två texternas beskaffenhet, som 

bl.a. grundar sig på litteraturvetenskapligt material som berör de valda texterna. 

Denna översikt kan komplettera det resonemang som förts om texterna i 

avsnittet om texturval ovan. 

 

4.3 Reflektioner 

Ett antal reflektioner kan göras angående empiri, metodval och dataurval. 

Både Japanese Text Initiative och Aozora Bunko tillgängliggör texter där den 

kommersiella upphovsrätten har gått ut, vilket i en japansk kontext betyder 70 

år efter författarens död. Textkorpusarna är därför inte sägas vara 

representativa för japanskspråkiga texter av nutida karaktär, vilket också blir en 

svag punkt hos dataurvalet och den empiri som kan härledas ur detta. Detta 

måste alltså tas hänsyn till i analysen. Det är dock av många skäl svårt att 

använda sig av textkorpusar med nyare texter. 

Ingendera av de utvalda projekten och textkorpusarna använder sig av de 

senaste eller mest avancerade webbteknikerna. Projekten är i många avseenden 

präglade av tekniker som var högaktuella för ett decennium sedan eller ännu 

längre tillbaka, även om modernisering har skett i vissa avseenden. De kan 

därför inte anses vara helt representativa t.ex. för hur ett nytt projekt som 

publicerar japanskspråkiga texter skulle se ut och fungera om det hade startats 

idag. 

I fallet Japanese Text Initiative har projektet inlett sin elektroniska publicering 

av de individuella texterna genom textkodning i TEI, varpå man utifrån dessa 

filer har genererat presentationsfilerna i HTML-format. Tyvärr är enbart de 

sistnämnda tillgängliga, och det går därför inte att analysera textkodningen 

direkt och i detalj, vilket hade varit högst relevant för arbetet och dess 

frågeställning.  

Beslutet att bara välja ut en text ur vardera korpusen innebär att den datamängd 

som görs tillgänglig för analys sammantaget är ganska liten. Detta medför att 

analysen och arbetet inte får en fullt optimal datamättnad. Ett dataunderlag på 

t.ex. fyra till sex texter hade troligtvis möjliggjort fler observationer i analysen 

och ett bredare diskussionsunderlag. Tids- och utrymmesmässiga ramar för 

arbetet har dock gjort att jag nödgats avgränsa mig till två texter. 

Den exakta förlaga som använts för att digitalisera den utgåva av Kōya hijiri 

som jag valt ur Aozora Bunko har tyvärr inte kunnat införskaffas och har 

därmed inte varit tillgänglig, vilket är en långt från optimal förutsättning för 

analysen. Beslutet att välja en utgåva som bedöms vara snarlik denna text var 

svårt att ta, men styrdes till slut av det utbud som rimligen kunde göras 

tillgängligt inom de återstående tidsramarna för arbetet, vilket mestadels var i 

formen av tillgängliga digitalfaksimil. 
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5 Analys 

Analyskapitlet inleds med en översikt av de två textkorpusarna och deras 

distributionsplattformar. Därefter följer en textöversikt över de två texternas 

stoff och stil. Sist i kapitlet återfinns den faktiska textanalysen. 

 

5.1 Plattformsöversikt 

5.1.1 Aozora Bunko 

Tillgängliggörande 

Aozora Bunkos texter tillhandahålls huvudsakligen genom två dataformat. Det 

första är rena textfiler, som är packade med komprimeringsformatet PKZIP 2.0 

och som därmed måste laddas ned och packas upp med lämplig mjukvara. Det 

andra är XHTML-dokument, som kan läsas direkt i webbläsaren. Utöver detta 

tillkommer distribution via det proprietära filformatet Expand Book Format 

(.ebk), som kan läsas av ett begränsat urval av e-bokläsarmjukvaror. 

 

Alla texter tillhandahålls inte i alla format, men de allra flesta texter är 

hämtningsbara som antingen komprimerade textfiler eller XHTML-dokument, 

och båda alternativ finns ofta tillgängliga. 

 

Teckenrepresentation och gaiji 

Aozora Bunko använder sig av Shift_JIS-kodning i alla sina 

distributionsformat. I XHTML-dokumenten representeras gaijitecken dels av 

rastergrafiska bilder inbäddade i texten, och dels av metadata med en 

beskrivning av tecknets beståndsdelar och eventuella kodpunkter i andra 

teckenkodningssystem som bifogas i <img>-elementets alt-attribut26. 

 
<img src="../../../gaiji/2-88/2-88-09.png" alt="※(「ころもへん＋

上」、第 4水準 2-88-9)" class="gaiji" /> 

 

I de rena textfilerna står metadatan från alt-attributet istället i klartext på 

gaijitecknets plats i textmassan. De tecken som agerar prefix och inramning har 

också funktionen att utmärka och avgränsa metadataelementen, vilket 

möjliggör automatiserad behandling av textfilen: 

 
※［＃「ころもへん＋上」、第 4水準 2-88-9］ 

 

Detta sker även i vissa fall i XHTML-filerna, om projektet inte har någon 

förberedd rastergrafisk bild för tecknet tillgänglig. 

 

Textkodning och metadata 

Projektet använder sig inte av någon formell textkodningsrekommendation som 

TEI, utan har istället valt att delvis utforma ett eget system för metadata. Detta 

kallas helt enkelt för Aozora Bunko-formatet [ja: 青空文庫形式 Aozora Bunko 

keishiki] (Aozora Bunko, 2012a, 2012c).  Rubyannoteringar representeras i de 

                                                 
26 <img>-elementet tillhör HTML-standarden och används för att infoga en bild. Dess alt-

attribut används ofta för att lägga till bildrelaterad information i text. 
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rena textfilerna av en egen standard som märker upp rubytexten genom att 

skriva den mellan en viss sorts parenteser ur JIS-standarden, som följer texten 

den skall annotera: 

梨園《りえん》 

 

Om rubytexten skall vara avgränsad till att enbart annotera en viss del av texten 

märks detta upp med ett vertikalstreck. Följande uppmärkning annoterar enbart 

det högra kanjitecknet med furigana: 

 
一｜石《こく》 

 

I XHTML-filerna har man dock valt att använda sig av W3C-

rekommendationen för rubytext. Det förra exemplet kan med hjälp av dessa 

element uppmärkas: 

 
<ruby> 

  <rb>梨園</rb> 

  <rp>(</rp><rt>りえん</rt><rp>)</rp> 

</ruby> 

 

Elementet <ruby> märker här upp en ensam instans av rubyannotering. 

Elementet <rb> märker upp textavsnittet som skall annoteras, och <rt> den 

text som skall utgöra annoteringen. Dessutom tillkommer elementet <rp>, som 

innehåller parenteser eller likvärdiga tecken. På så sätt kan även mjukvara som 

inte kan rendera <ruby>-elementet visa rubytexten inom parentes efter den 

annoterade texten (Sawicki, Suignard, Ishikawa, Dürst, & Textin, 2001). Efter 

kontroll av <ruby>-elementets rendering i olika webbläsare kan konstateras att 

Google Chrome 42 och Internet Explorer 11 klarar av att rendera rubytexten, 

medan Mozilla Firefox 37 inte klarar av detta och därmed visar parenteser. 

 

För bibliografisk metadata används en minimal implementation av Dublin 

Core, där enbart elementen DC.Title, DC.Creator och DC.Publisher är ifyllda 

(DCMI Usage Board, 2012). 

 

Aozora Bunkos texter är kodade direkt i sina presentationsformat, och har 

alltså inte uppmärkts med något specifikt textkodningssystem för att sedan 

renderas i ett presentationsformat. Det ursprungliga formatet för majoriteten av 

texterna är de renodlade textfilerna som märkts upp enligt den kodningspraktik 

som beskrivs ovan. 

 

Presentationsalternativ 

Även om projektet som sådant inte erbjuder andra presentationsalternativ, och 

enbart tillhandahåller filformaten i sina grundutföranden, erbjuder Aozora 

Bunko numera kontextlänkar till ett visst utbud av webbapplikationer utanför 

projektet som kan rendera texten på andra sätt.  

Exempelvis har företaget Voyager Japan utvecklat webbapplikationen BinB 

Viewer, som kan rendera texten vertikalt med läsriktning från höger till vänster 

och göra lämpliga bokliknande sidindelningar för läsning. Voyager Japan 

erbjuder tillgång till Aozora Bunkos texter via BinB Viewer på projektsidan 

Aozora in Browsers (Voyager Japan, 2015).  
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Satō Kazuhiko har utvecklat Adobe Flash-applikationen Air Zōshi [ja: えあ草

紙]. Applikationen kan ladda in zip-arkiven med rena textfiler som Aozora 

Bunko tillhandahåller, för att sedan rendera dem som en textpresentation med 

vertikal textriktning och utformningen av en tryckt bok (Satō, 2015). 

 

5.1.2 Japanese Text Initiative 

 

Tillgängliggörande 

Japanese Text Initiative använder sig uteslutande av det renodlade HTML-

formatet för att tillgängliggöra sina texter. Längre texter är ofta uppbrutna 

kapitelvis i olika HTML-dokument. 

 

Teckenrepresentation och gaiji 

Den teckenkodningsstandard som genomgående används i projektet är EUC-

JP. Gaijitecken hanteras dock med vitt skilda metoder i textpresentationen 

beroende på den individuella texten. I samlingarna förekommer texter som 

ersätter gaiji med tecknets läsning skriven med katakana och en färgmarkering, 

men även texter som normaliserar gaijitecknet med ett alternativt tecken ur JIS-

tabellen och färgmarkerar detta. Några texter representerar gaiji med en 

rastergrafisk bild av tecknet. Ofta förekommer hyperlänkar till fotnoter med 

indexnumrering för det aktuella tecknet i teckenordböcker. Många texter 

använder sig av en kombination av några av dessa metoder för att representera 

gaiji. De metoder som har använts för den aktuella texten brukar beskrivas i en 

anmärkning i sidhuvudet. 

Textkodning och metadata 

Japanese Text Initiative har använt sig av textkodningsrekommendationen TEI 

P2 för sin textkodning, som ursprungligen gjordes i SGML (Sperberg-

McQueen & Burnard, 1993). Rådataformaten för de kodade texterna 

tillhandahålls dock inte för allmänheten, utan enbart slutpresentationen i 

HTML-format. 

Under 2004 övergick projektet till XML för sitt rådataformat. I en 

fallstudierapport för TEI Consortium beskriver Christine Ruotolo 

konverteringsprocessen till XML, men även vad som textkodats i projektet: 

 
The level of encoding is consistent with Level 4 as described in the TEI in 

Libraries Guidelines (TEI Text Encoding in Libraries: Guidelines for Best 

Encoding Practices). In other words, we have encoded basic hierarchical and 

typographic features, but not all bibliographical or semantic features. In general, 

the prose works in the collection feature very light markup, while poetry and 

prose are encoded more thoroughly, with annotations, attributions, and more 

intricate structural features identified. 

 

The JTI uses a straight TEI Lite DTD, with no extensions or modifications. In 

addition to the standard ISO character sets, the files use a lengthy catalog of 

SDATA entities to represent characters that are not present in the EUC code 

tables (mostly obsolete kanji appearing in the older texts) (TEI Consortium, 

2004). 
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Det är här värt att notera att gaijitecknen uppenbarligen är uppmärkta i 

rådataformaten, vilket väcker frågor kring den vitt skilda hanteringen av gaiji 

som Japanese Text Initiative har använt i sina olika texters HTML-

presentation. Dessutom kan noteras att projektet också har lägre 

textkodningsmässiga ambitioner för prosatexter än för poesi. 

 

Rubyannoteringar i form av furigana förekommer enbart i vissa texter. I de fall 

där det förekommer använder sig Japanese Text Initiative likt Aozora Bunko 

av W3C-rekommendationen och <ruby>-elementet. Man erbjuder även 

möjligheten att ta del av en version av HTML-dokumentet som saknar 

furigana. Intrycket är dock att de flesta texter som har furiganaannoteringar 

tillgängliga i sin textpresentation har sina ursprung i Aozora Bunkos samlingar. 

Webbläsarkompatibiliteten för rubypresentation i dessa texter är också identisk 

med den hos Aozora Bunkos XHTML-dokument. 

 

Presentationsalternativ 

Som standard tillhandahåller Japanese Text Initiative sina texter som 

horisontellt renderade. För vissa texter erbjuder man dock vertikalt renderad 

text i ett separat HTML-dokument. Detta skall göras möjligt genom elementen 

i ett inkluderat CSS-stilark. Dock misslyckades samtliga moderna webbläsare 

som funktionen provades i att rendera texten vertikalt. Det verkar som att 

lösningen som används för vertikaltextrepresentationen är en icke 

standardiserad CSS-funktion som numera förlorat stöd i de webbläsare som 

den tidigare har fungerat i. 
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5.2 Textöversikt 

5.2.1 Heike monogatari 

Heike monogatari [ja: 平家物語], eller Berättelsen om Heike, är ett av den 

japanska litteraturens mest berömda verk. Det är ett episkt kväde som beskriver 

skeenden under det s.k. Genpei-kriget [ja: 源平合戦 Genpei kassen], som 

utspelade sig på 1180-talet e.v.t., och maktkampen mellan de rivaliserande 

klanerna Taira och Minamoto. I fokus står Huset Taira [ja: 平家 Heike] och 

dess uppgång och tragiska fall. Kriget vanns slutligen av Minamotoklanen [ja: 

源氏 Genji], vilket ledde till att de tog makten i Japan och grundade 

Kamakurashogunatet år 1192 e.v.t. 

 

Butler (1966, s. 5) menar att Heike monogatari till form och innehåll kan 

jämföras med Beowulf och Rolandskvädet. Eposet har främst varit ett muntligt 

överfört verk, som har reciterats till ackompanjemang av stränginstrumentet 

biwa [ja: 琵琶 biwa] av s.k. biwamunkar [ja: 琵琶法師 biwa hōshi], som ofta 

varit blinda. Denna praktik jämför Butler med rapsodernas i antikens Grekland. 

Traditionen med dedikerade biwamunkar som reciterade till biwa hade avtagit 

vid tiden för Meijirestaurationen på 1800-talet, men Heike monogatari reciteras 

även på biwaföreställningar i modern tid. 

 

Detta innebär också att det är mycket svårt eller omöjligt att fastställa en 

ursprunglig version av texten. De flesta teorier är ense om att den första 

manifestationen av Heike monogatari har varit en text av med karaktären av en 

krönika, som senare omstöpts i andra varianter och bl.a. anpassats för 

recitation. Det är dock svårt att belägga exakt hur ursprungstexten var 

utformad. Krönikestilen med tydliga tidsangivelser är genomgående i de flesta 

textvarianter, och detta är enligt Butler ett av de främsta stilmässiga dragen 

som skiljer texten från västerländska epos (Butler, 1966, ss. 10-11). Heike 

tillhör en historisk genre som i Japan brukar omnämnas krigskrönikeberättelser 

[ja: 軍記物語 gunki monogatari] eller krigshistorisk litteratur [ja: 戦記文学

senki bungaku], och som även innefattar verk som Taiheiki [ja:太平記] 

(Sadler, 1918, ss. viii-xi).  Texten förekommer i över hundra varianter genom 

historien, varav några har varit normerande. Den huvudsakliga åtskillnaden av 

dessa texter görs mellan de som huvudsakligen är skrivna för recitation [ja: 語

り本 kataribon] och de som är huvudsakligen är skrivna för läsning [ja: 読み

本 yomibon]. De textvarianter som fått störst spridning utgörs av kataribon 

(Butler, 1966, ss. 6-7). 

 

Under senmedeltiden stabiliserades efter hand textvarianterna, vilka rörde sig 

mot en viss kanon. Buddhistmunken Akashi Kakuichi [ja: 明石覚一], som var 

verksam under 1300-talet e.v.t., kom att ägna senare delen av sitt liv åt Heike 

och biwarecitation efter att ha förlorat synen. Mot slutet av sitt liv använde 

Kakuichi sina samlade erfarenheter som biwamunk för att framställa en version 

av Heike där formuleringarna var omsorgsfullt utvalda för dramatisk 

deklamation. Denna version är känd som Kakuichi-boken [ja: 覚一本 

Kakuichibon], och man har identifierat den i form av sex manuskript med 

Kakuichis signatur. Det är den kataribon som är mest spridd och läst, och även 

den som oftast blir föremål för litteraturanalys (Butler, 1969, s. 94; 

McCullough, 1988, ss. 8-11).  
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5.2.2 Kōya hijiri 

Izumi Kyōka [ja: 泉鏡花] (1873-1939) har av många författarkollegor, såsom 

Mishima Yukio [ja: 三島由紀夫] och Tanizaki Jun’ichirō [ja: 谷崎潤一郎], 

hyllats som en av de främsta japanska författarna som var verksamma under 

det tidiga 1900-talet (Inouye, 1996, s. 6). 

Kyōkas egentliga namn var Izumi Kyōtarō [ja: 泉鏡太郎], ett namn som vissa 

av hans texter har utgivits under. Hans verk berör ofta det övernaturliga, och 

återknyter ofta till naturen och det traditionella Japan och dess mystik. Vissa 

räknar Kyōka till en tydlig strömning av japansk gotik, men hans verk brukar i 

en japansk kontext räknas till [ja: 怪奇諸説 kaiki shosetsu], vilket motsvarar 

skräck- eller mysterieberättelser (Hughes, 2000, ss. 59-60). 

Kōya hijiri [ja: 高野聖], ung. Helgonet från Kōyaberget, har en handling som 

utspelar sig någon gång under slutet av 1800-talet. Jag-personen i berättelsen är 

en ung handelsresande som under en tågresa från Tokyo träffar på en 

medelålders buddhistmunk. De samspråkar och kommer överens om att dela 

natthärbärge på ett värdshus. Under kvällen innan de skall sova berättar 

munken om en sällsam historia som han var med om under sin ungdom. Denna 

historia utspelade sig då han var utsänd från den buddhistiska Shingon-

inriktningens [ja: 真言宗 shingonshū] högsäte, tempelberget Kōya [ja: 高野山
Kōyasan] för att göra sina asketiska vandringar runt i Japan som en predikande 

tiggarmunk. De vandrande asketerna från Kōyaberget var kända just under 

namnet Kōya hijiri i folkmun.  

I berättelsen ger sig munken, [ja: 宗朝 Sōchō], upp längs en farlig övergiven 

bergsväg för att varna en annan resenär som han har sett ta samma väg. Resan 

längs vägen, som tar honom genom vildmarken i Amō-passet [ja: 天生峠 Amō 

tōge] i nuvarande Gifu prefektur [ja: 岐阜県 Gifuken], blir mycket strapatsrik. 

När Sōchō är skadad och väldigt utmattad stöter han till sin förvåning på ett 

ensamt hus där en mystisk kvinna bor med sin funktionshindrade make. Hon 

hjälper Sōchō att återhämta sig, men allt är inte som det verkar med kvinnan 

och hennes hem, vilket munken efter hand får erfara. 

Kōya hijiri är en novell som anses vara ett av Kyōkas mest utmärkande verk. 

Kyōka är känd för att ofta använda vattensymbolik som en central drivkraft i 

sina berättelser, och Kōya hijiri är ett mycket bra exempel på en berättelse där 

många passager i berättelsen anknyter till vatten på något vis, och där vatten 

figurerar i målande beskrivningar (Inouye, 1991, ss. 54-61). 
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5.3 Textanalys 

5.3.1 Heike monogatari 

För att påbörja analysen av Japanese Text Initiatives elektroniska utgåva av 

Yamada Yoshios Heike monogatari kan textens inledande fyra meningar ägnas 

en närmare granskning. Detta inledande avsnitt som refererar till det 

buddhistiska Jetavanaklostret i Sravasti, Indien [ja: 祇園精舎 Gion shōja] är 

mycket välkänt och sätter tonen för hela eposet. Mina försök till svensk 

översättning framgår i fotnoterna. 

祇園精舎の鐘の聲、諸行無常の響あり。27 

娑羅雙樹の花の色、盛者必衰のことわりをあらはす。28 

おごれる人も久しからず、唯春の夜の夢のごとし。29 

たけき者も遂にほろびぬ、偏に風の前の塵に同じ。30 

 

[ja: Gion shōja no kane no koe, shogyō mujō no hibiki ari. 

Shara sōju no hana no iro, jōsha hissui no kotowari o arawasu. 

Ogoreru hito mo hisashikarazu, tada haru no yoru no yume no gotoshi. 

Takeki mono mo tsui ni horobinu, hitoe ni kaze no mae no chiri ni onaji.] 

(University of Virginia Library, 2000a). 

 

Ruby och kanaanvändning 

Även för den som inte behärskar japanska framgår det av en snabb anblick av 

Yamada-texten (1933, s. 163) att redan denna inledande passage har en 

omfattande rubyannotering. Denna är av typen furigana och har till syfte att 

visa hur vissa av kanjitecknen och vissa av de sammansatta 

kanjikonstruktionerna utläses. Andra kanjitecken i passagen saknar 

korresponderande furigana. Författaren, eller möjligtvis en redaktör eller 

sättare, har alltså gjort ett urval av de tecken som skall annoteras. Detta urval 

får antas ha baserats på målgruppens läskunnighet såväl som på risken för 

förväxlingar med alternativa läsningar eller betydelser av tecknen. Det går inte 

att anta att den kanastavning som används överensstämmer med de manuskript 

som Yamada använt sig av när han arbetat med sin Heike-utgåva, om nu sådan 

förekommit i dessa. I början av Yamadas utgåva (1933, s. 11) finns dock ett 

återgivet faksimil av Gion shōja-avsnittet ur ett av Kakuichi-manuskripten. Här 

används blandad man’yōgana och hiragana för furigana-annoteringarna. 

Yamada använder sig dock uteslutande av hiragana. 

Ser man nu på Japanese Text Initiative (2000a) och det motsvarande avsnittet 

där, är det uppenbart att ruby helt saknas – man har valt att enbart mata in 

huvudtexten. Det informationsbortfall som här har skett sträcker sig inte bara 

till att ett lässtöd, som hjälper läsaren att avgöra vilka kanjiläsningar som är 

aktuella, försvinner. Yamadas kanaanvändning har dels en teckenetymologisk 

dimension, där vissa stavningsvarianter kan härledas till vissa kanji och vissa 

fonetikum. Dels har den en språkhistorisk och litteraturhistorisk dimension, 

som berättar om hur en litteraturvetare på 1930-talet såg på ett medeltida verk 

och hur det borde annoteras med hänsyn till källorna. Dessutom agerar den 

stämningssättande och låter läsaren erfara en stil- och tidsmässig dimension.  

                                                 
27 I Jetavanaklostrets klockors klang finns ett eko av alla världsliga tings förgänglighet. 
28 Salträdets blommors färg förkunnar att även de som nått framgång måste förtvina. 
29 De högmodigas existens är inte långvarigare än just en vårnattsdröm. 
30 Även de djärva skall till slut förgås på samma enkla vis som stoftet för vinden. 
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Tabell 1 

Rubyanvändning hos Yamada (1933). 

 

Ruby i form av furigana i de fyra inledande meningarna i Gion shōja 

Kanji Yamadas 

kanastavning 

Nutida 

kanastavning 

Hepburn Svensk 

betydelse 

祇園精舎 ぎをんしやう

じや 

ぎおんしょう

じゃ 

gion 

shōja 

Jetavana-

klostret 

鐘 かね かね kane (tempel)klocka 

聲 こゑ こえ koe röst, klang 

諸行無常 しよぎやうむ

じやう 

しょぎょうむ

じょう 

shogyō 

mujō 

de världsliga 

tingens 

förgänglighet 

響 ひゞき ひびき hibiki eko 

娑羅雙樹 しやらさうじ

ゆ 

しゃらそうじ

ゅ 

shara 

sōju 

salträd 

花 はな はな hana blomma 

色 いろ いろ iro färg 

盛者必衰 じやうしやひ

つすい 

じょうしゃひ

っすい 

jōsha 

hissui 

de 

framgångsrikas 

ofrånkomliga 

fall 

夢 ゆめ ゆめ yume dröm 

遂 つひ つい tsui slutligen 

偏 ひとへ ひとえ hitoe ödmjukt, 

enkelt 

前 まへ まえ mae framför 

塵 ちり ちり chiri stoft, jord 

 

Av tabellen framgår att av de 14 furiganaannoteringar som förekommer i de 

fyra första meningarna i Yamadas Heike-utgåva har 9 av dem en historisk 

stavningsvariant som skiljer sig från den nutida. 
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Gaiji och teckenvarianter 

En första observation som kan göras är att alla tecken i det inledande Gion 

shōja-avsnittet faller inom JIS-standarden och därmed kan representeras med 

den EUC-kodning, som Japanese Text Initiative har valt för uppgiften. Man har 

dock gjort följande anmärkning i sidhuvudet: 

The copy-text is reproduced without change; errors in the copy-text are not 

emended in this e-text. Kanji in the copy-text that are unavailable in the JIS code 

table are (1) replaced with images, or (2) replaced by modern versions of the 

kanji, in which case the modern kanji are displayed in green (University of 

Virginia Library, 2000a). 

 

Fortsätter man till det andra kapitlet31 är det möjligt att se prov på dessa 

praktiker (University of Virginia Library, 2000b). I slutet av avsnittet 

Angående ajari Ichigyō32 [ja: 一行阿闍梨之沙汰 Ichigyō ajari no sata] kan 

man identifiera ett gaiji. 

 

Fig. 4: Kankoku i Yamadas utgåva (1933, s. 213), med tillhörande furigana. 

Skärmdumpsfragment ur digitalt faksimil (The Internet Archive, 2011). 

 

 

Fig. 5: Kankoku i Japanese Text Initiative (University of Virginia Library, 2000b). 

Skärmdumpsfragment av presentation i webbläsaren Mozilla Firefox 37.0.2. 

 

I en passage beskrivs hur den bannlyste Ichigyō flyr genom en bäckfåra eller 

ravin. Här är tecknet för bergsbäck [ja: 㵎 kan], det första av de två 

kanjitecknen i det aktuella ordet för ravin [ja: 㵎谷 kankoku], i Yamadas text 

en teckenvariant som befinner sig utanför EUC-kodningen (Yamada, 1933, s. 

213). I Japanese Text Initiatives version har man bytt ut detta tecken mot ett 

tecken som finns inom JIS-standarden, [ja: 澗 kan], och grönmarkerat detta. 

Man har även lagt till en hyperlänk som leder till en fotnot där New Nelson-

index33 [3330] för detta tecken framgår. 

 

Det är inte osannolikt att Yamada (eller Kakuichi!) valt detta kanji av en 

anledning. I denna passage berättas att det under Ichigyōs flykt var mörkt och 

ensamt [ja: 冥々として人もなく myōmyō toshite hito mo naku]34. Det ligger 

                                                 
31 Egentligen andra bokrullen [ja: 巻第二 maki daini]. 
32 Titeln ajari, från [sanskrit: आचार्य ācārya], bärs av högt uppsatta buddhistmunkar med 

ett aktat lektorsämbete. Ichigyō levde i Tangdynastins Kina och kan på mandarin utläsas 

[mand: Yī Xíng]. Utöver sin religiösa bana var han bl.a. matematiker och uppfinnare. 
33 Ett av flera olika indexeringssystem för sinojapanska tecken som är baserade på 

indexeringen i specifika teckenordböcker. 
34 Ordet som betyder mörkt [ja: 冥々myōmyō] utgör ännu ett exempel på hur 

textualiteten förändras när furigana-annoteringar försvinner. En spontan utläsning av 

dessa tecken utan stöd av en rubyannotering hade förmodligen resulterat i läsningen 

meimei och inte den ovanligare myōmyō. 
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därför nära till hands att tänka sig, att den som valt teckenvarianten för det 

första tecknet i ordet ravin har funnit det opassande att välja den variant som 

innehåller komponenten som betyder sol eller dag [ja: 日 hi] och istället valt 

den som innehåller måne [ja: 月 tsuki]. Här ges därför ett möjligt exempel på 

en textualitetsdimension som förvrängts i överföringen till det digitala rummet. 

Betydelserna av de båda tecknen [ja: 澗 kan] och [ja: 㵎 kan] är heller inte 

exakt likadana, men kan båda syfta på bäckar och bäckfåror i bergig miljö.  

 

 
 
Fig. 6: Hankai i Yamada-texten (1933, s. 219), med tillhörande furigana. 

Skärmdumpsfragment ur digitalt faksimil (The Internet Archive, 2011). 

 

 
 

Fig. 7: Hankai i Japanese Text Initiative (University of Virginia Library, 2000b). 

Skärmdumpsfragment av presentation i webbläsaren Mozilla Firefox 37.0.2. 

 

En annan praktik synliggörs i kapitel 2 i avsnittet om den lilla moraliska 

förmaningen [ja: 小教訓 ko-kyōkun]. Här finns en passage där det nye hovrådet 

av första graden [ja: 新大納言 shin dainagon], Fujiwara no Narichika [ja: 藤

原成親] blir torterad av Huset Tairas överhuvud, Taira no Kiyomori [ja: 平清

盛]. Under tortyren reflekterar författaren av Heike över de ministrar och 

generaler som under Handynastin råkade i onåd hos den kinesiske kejsaren 

Kōso35 [ja: 高祖] genom ynkliga personers förtal [ja: 小人の讒に依て kojin 

no gin ni yote], och frågar sig om Narichikas öde är detsamma som deras. En 

av dessa kinesiska ämbetsmän är Hankai36 [ja: 樊噲]. I Hankais namn är det 

andra tecknet, [ja: 噲 kai] ett gaiji som inte täcks av JIS och därmed inte av 

EUC-JP. Japanese Text Initiative har löst detta genom att ersätta tecknet med 

en rastergrafisk representation i gif-format. 

 
樊<img src="/japanese/images/kai.gif"> 

 

Detta får sägas vara en nödlösning. Enligt Hockeys resonemang diskvalificerar 

denna praktik det aktuella avsnittet som elektronisk text (Hockey, 2000, s. 1). 

Att ersätta tecknet med en infogad bild förhindrar automatiserad bearbetning av 

olika slag, exempelvis för lingvistisk analys. Det går heller inte att kopiera 

Hankais namn för att slå upp det i ett uppslagsverk, osv. Situationen förvärras 

dessutom i det specifika fallet eftersom det handlar om ett historiskt 

personnamn, som läsaren utan hjälp av furiganaannotering kanske inte kan läsa 

ut. Det skapar också ett estetiskt problem, då rasterbildens dimensioner sällan 

är i samma skala som den renderade elektroniska texten37. 

                                                 
35 Kejsar Gaozu av Han [mand: 汉高祖 Hàn Gāozǔ] eller även [mand: 刘邦 Liú Bāng]. 

36 General Fan Kuai [mand: 樊哙 Fán Kuài]. 
37 Se fig. 7. 
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Återgår man till avsnittet i kapitel 2 om Ichigyō återfinns ett exempel på att 

man hos Japanese Text Initiative använt sig av textkodningspraktiker för att 

uppmärka teckenvarianter med metadata. I avsnittsrubriken för Ichigyō ajari no 

sata använder Yamada sig av den vanligare teckenvarianten [ja: 阿闍梨 ajari]. 

I det fortsatta avsnittet skrivs dock den religiösa titeln omväxlande som 

varianten ovan och som den ovanligare varianten [ja: 阿闇梨 ajari]. Båda 

varianter har täckning inom JIS, och Yamadas teckenval kan därmed 

representeras av EUC-JP. I de fall där den senare varianten använts har detta 

märkts upp i textkodningen med TEI-element: 

 
<orig reg="阿闍梨">阿闇梨</orig> 

 

TEI-elementet <orig> används för att märka upp originalformer av ord och 

fraser. Elementet <reg> används här i sin tur som attribut till orig för att 

tillhandahålla en normaliserad version av ordet eller frasen (TEI Consortium, 

2015d, 2015e). På så sätt möjliggörs praktiker som faller under den 

algoritmiska inriktningen av digital humaniora, exempelvis lingvistisk analys. 
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5.3.2 Kōya hijiri 

Även i analysen av Aozora Bunkos utgåva av Kōya hijiri kan det vara lämpligt 

att inleda med att citera verkets inledning. I verkets första mening påbörjas ett 

citat ur munken Shūchōs berättelse om en händelse under en av hans 

pilgrimsfärder i unga år. 

 
「参謀本部編纂の地図を又繰開いて見るでもなからう、と思つたけれど

も、余りの道ぢやから、手を触るさへ暑くるしい、旅の法衣の袖をかゝ

げて、表紙を附けた折本になつてるのを引張り出した。38  

 

[ja: Sanbō honbu hensan no chizu o mata kurihiraite miru demo nakarō, to 

omotta keredomo, amari no michi ja kara, te o sawaru sae atsukurushii, tabi no 

koromo no sode o kakagete, hyōshi wo tsuketa orihon ni natteru no o 

hipparidashita.] (Aozora Bunko, 2007).  

 

Ruby och kanaanvändning 

I Aozora Bunkos presentation är den tätt använda rubyannoteringen 

välrepresenterad, förutsatt att den visas i en webbläsare som klarar av att 

rendera <ruby>-elementet. Om den däremot visas i en webbläsare som inte 

klarar detta, visas alla annoteringar som parenteser mitt i meningarna. Detta 

bryter upp texten på ett sätt som gör att den tar upp mycket mer volym och att 

den blir svåröverskådligare och svårare att läsa. För att illustrera detta har jag 

valt att visa exempel på hur början på den första meningen med tecknen för 

generalstabens karta renderas med olika mjukvara39. 

 

 
Fig. 8: Sanbō honbu hensan no chizu40 i Izumi (1928, s. 131) med tillhörande furigana. 

Skärmdumpsfragment ur digitalt faksimil (The Internet Archive, 2009). 

 

 
Fig. 9: Sanbō honbu hensan no chizu i Aozora Bunko (2007). Skärmdumpsfragment av 

presentation i webbläsaren Google Chrome 42. 

 

 
Fig. 10: Sanbō honbu hensan no chizu i Aozora Bunko (2007). Skärmdumpsfragment av 

presentation i webbläsaren Mozilla Firefox 37. 

                                                 
38 ”Jag tyckte egentligen inte att det var någon idé att ta fram min generalstabskarta, men 

det var en sådan jobbig väg, och till och med min resekåpa kändes stekhet mot mina händer 

när jag höjde dess ärm och plockade ut det där vikfodralet med omslag. […]” 
39 De typsnittsmässiga skillnaderna beror på webbläsarnas olika standardtypsnitt för 

japansk text. 
40 Notera att tecknet [ja: 圖 zu], som betyder karta eller diagram, har bytts ut till sin 

shinjitai-variant [ja: 図 zu] i Izumi (2004). 
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Lite längre fram i första kapitlet berättas att de andra passagerarna gick av tåget 

vid stationen i Owari41 [ja: 尾張の停車場 Owari no teishajō] och att enbart 

jag-karaktären och munken Shūchō blir kvar i kupén. Här är ordet för station, 

[ja: 停車場 teishajō], rubyannoterat med ett engelskt låneord för station, [ja: ス

テーシヨン sutēshon]. Det heljapanska ordet står i huvudtexten för att det inte 

skall råda något tvivel för läsaren om vad som avses, men författarens avsikt är 

alltså att ordet skall utläsas som det engelska låneordet. Syftet med detta kan ha 

varit att vilja skapa en modern framtoning kring tåget och tåginfrastrukturen 

som kontrasterar mot det gamla Japan som representeras av munken och hans 

berättelse, eller att lyfta fram jag-karaktären som en modern person som 

observerar världen och associerar den till moderna inlånade begrepp. Med 

Renears pluralistiska teoribygge om textualitet42 kan detta beskrivas som en 

flerhierarkisk textualitetsaspekt som bevarats genom Aozora Bunkos 

fungerande rubyrepresentation. 

 

Gaiji och teckenvarianter 

Shift_JIS-standarden som används av Aozora Bunko klarar av att representera 

de flesta av tecknen i texten, i synnerhet eftersom vissa av tecknen i förlagan 

Izumi (2004) är utbytta mot shinjitai-former. 

 

När Shūchō i kapitel 20 sitter och äter tillsammans med den mystiska kvinnan 

och hennes funktionsnedsatte make Jirō, vill den sistnämnde av någon 

anledning ha en speciell matbit som ligger undanstoppad i ett skåp. Han ser sig 

då runt omkring efter denna [ja: 四辺を眴す atari o mimawasu]. Ett vanligt 

sätt att skriva verbet se sig omkring hade varit [ja: 見回す mimawasu]. Verbet 

skrivs här dock som [ja: 眴す mimawasu], vilket utan den tillhörande 

rubyannoteringen förmodligen skulle ha lästs ut som att blinka [ja: 眴す 

mekuwasu]. Detta är troligtvis en dubbelmening där författaren har velat 

illustrera att Jirō både såg sig omkring och blinkade när han letade efter 

matbiten. Förutom att detta åter illustrerar den intakta rubyannoteringens stora 

vikt för textualitetens bevarande så är tecknet [ja: 眴 ken] här ett gaiji och 

måste hanteras av Aozora Bunko. 

 

 
Fig. 11: Atari o mimawasu43 i Izumi (1928, s. 150) med tillhörande furigana. 

Skärmdumpsfragment ur digitalt faksimil (The Internet Archive, 2009). 

 

 
Fig. 12: Atari o mimawasu i Aozora Bunko (2007). Skärmdumpsfragment av presentation 

i webbläsaren Google Chrome 42. 

                                                 
41 Nuvarande Aichi prefektur [ja: 愛知県 ai’chiken]. 
42 Se 3.1. 
43 Tecknet som betyder omgivning, [ja: 邊 hen], har bytts ut till den standardiserade 

shinjitaiformen [ja: 辺 hen] i Izumi (2004). 

http://dic.nicovideo.jp/a/%E9%82%8A
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Likt i Japanese Text Initiative representeras gaijitecknet här av en inbäddad 

rastergrafisk bild. Ser vi till källkoden för de citerade fem tecknen är Aozora 

Bunkos metadata om tecknet dock bättre beskaffad: 

 
<ruby> 

<rb>四辺</rb> 

<rp>（</rp><rt>あたり</rt><rp>）</rp> 

</ruby>を 

<ruby> 

<rb><img src="../../../gaiji/1-88/1-88-80.png" alt="※(「

目＋旬」、第 3 水準 1-88-80)" class="gaiji" /></rb> 

<rp>（</rp><rt>みまは</rt><rp>）</rp> 

</ruby>す 

 

Förutom rubyannoteringens taggar och ett <img>-element med en sökväg till 

rastergrafikfilen för gaijitecknet i PNG-format finner vi här ett alt-attribut till 

<img>-elementet där det går att utröna att tecknet [ja: 眴 ken] är uppbyggt av 

vänsterkomponenten [ja: 目 me] som betyder öga och i det här fallet utgör 

tecknets radikalkomponent, och högerkomponenten [ja: 旬 shun], som bl.a. 

betyder säsong och agerar som tecknets fonetikum. Dessutom förekommer 

information som specificerar att tecknet återfinns på kodpunkt 1-88-80 i 

kanjiuppsättning nummer 3 i den expanderade JIS-teckenstandarden JIS X 

0213 (Japanese Industrial Standards Committee, 2012b). 

 

I kapitel 16, när Shūchō och den mystiska kvinnan tvättar sig i floden, 

reflekterar han över att kvinnans figur avtecknar sig vackert i månskenet 

inramad av vattendimman, och återspeglas i de svarta, blöta stenarna som vätts 

av stänket från klippan [ja: 岸の潵に濡れて kishi no shibuki ni nurete] på 

motsatta sidan floden.  Här är tecknet som används för att skriva ordet stänk, 

[ja: 潵 shibuki], ett gaiji som inte finns med i JIS-standarden. Det finns heller 

inte med i Aozora Bunkos förberedda rastergrafiska bilder för 

gaijirepresentation. Här har man sett sig nödgad att skriva metadatan i klartext 

mitt i texten för att representera tecknet:  

 

 
Fig. 13: Kishi no shibuki ni nurete… i Izumi (1928, s. 146) med tillhörande furigana. 

Skärmdumpsfragment ur digitalt faksimil (The Internet Archive, 2009). 

 

 
Fig. 14: Kishi no shibuki ni nurete… i Aozora Bunko (2007). Skärmdumpsfragment av 

presentation i webbläsaren Google Chrome 42. 
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Tecknets plats markeras här av en typ av referensmarkering44. Det är även 

denna markering som rent strukturellt annoteras av furiganaannoteringen. 

Detta leder till att tecknet kan läsas ut och dess betydelse kan förstås rent 

fonetiskt utan att läsaren behöver titta på metadatan, även om metadatans 

förekomst i texten kan tyckas mycket estetiskt störande och inkräktande på 

textualiteten. 

 

Även här finns en strukturell deklaration, där det görs klart att tecknet består av 

vattenradikalen med tre droppar, [ja: 氵 sanzui]45, och ett fonetikum, [ja: 散 

san], som betyder att spridas. Läsaren kan därmed relativt snabbt förstå vilket 

tecken som avses även om det inte renderas i praktiken. 

 

Då tecknet [ja: 潵 shibuki] sällan används i japanskan, och ordet oftare skrivs 

t.ex. [ja: 繁吹き shibuki], är den närmaste kodpunkten att referera till Unihan-

segmentet i Unicodes Basic Multilingual Plane46. Denna kodpunkt beskrivs 

med hexadecimal notation som U+6F75. 

 

De sista siffrorna i metadatasträngen beskriver att tecknet återfinns på sidan 36 

och rad 13 i den tryckta förlagan Izumi (2004). 

 

Med tanke på Kyōkas karakteristiska förkärlek för vattensymbolik bör det vara 

av största vikt för textualitetens överföring till det elektroniska mediet att 

kunna representera hans ord- och teckenval för beskrivningar av vatten på ett 

fullgott sätt47. Teckenvalen som Kyōka har gjort kan ses som ytterligare 

exempel på de betydelsebärande bibliografiska koder som McGann omtalar i 

sina resonemang om textualitet48. I fallet med [ja: 潵 shibuki] kan den 

bibliografiska kod som teckenvalet utgör inte återges fullständigt av Aozora 

Bunkos nuvarande elektroniska textrepresentation, men den metadata som har 

bifogats hjälper ändå läsaren att förstå författarens intentioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Tecknet [ja: ※] kallas ibland för rismärke [ja: 米印 komejirushi], då det påminner om 

tecknet för otillagat ris, [ja: 米 kome]. 
45 Denna teckenradikal skrivs i Aozora Bunkos metadatadeklaration ut med hiragana, 

[ja: さんずい sanzui]. Detta då även den ensamma radikalen i denna kontext är ett gaiji, 

och tecknet kan således ej representeras med den använda teckenkodningen. 
46 Se 2.1.3. 
47 Se 5.2.2. 
48 Se 3.1. 
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6 Diskussion 

Skall man således inleda en diskussion om analysen och de observationer som 

gjorts i den bör det vara lämpligt att göra detta utifrån de aspekter som 

anknyter till den preciserade forskningsfrågan. Detta kapitel är därför indelat i 

avsnitt, där de tre olika områden som tas upp i forskningsfrågan diskuteras för 

sig, även om viss överlappning av naturliga skäl sker. 

 

6.1 Gaijitecken 

Ett tydligt mönster framträdde under analysen, då det kunde observeras att 

texternas representation i många fall blev kraftigt begränsade av de 

teckenkodningssystem, som respektive plattform valt att använda för hela sina 

textkorpusar. Dessa val har sedan lett till att tecken som inte kan representeras 

av teckenkodningssystemen hanterats med en rad olika praktiker med olika för- 

och nackdelar, och med olika påverkan på textualiteten. 

Otillfredsställande lösningar 

Att som i Japanese Text Initiatives hantering av tecknet [ja: 㵎 kan]49 

normalisera tecknet till en variant som förekommer i den aktuella 

teckenkodningen leder till att den elektroniska texten fortfarande är intakt och 

att det går att behandla texten maskinellt, eller att t.ex. kopiera texten och slå 

upp ord och begrepp i ett elektroniskt uppslagsverk. Men en sådan 

normalisering är också ett ingrepp som riskerar att slå mot textförfattarens 

ursprungliga intentioner vad gäller stil, estetik och formulering, där just 

teckenvalet på grund av skriftspråkets beskaffenhet kan vara en mycket viktig 

del, och kan tänkas röra sig både inom de bibliografiska och lingvistiska 

koderna som McGann talar om50. Det är också möjligt att tecknet inte alls går 

att normalisera, då det kan röra sig om mer unika teckenkonstruktioner som 

enbart förekommer i personnamn och ortsnamn och därför inte har en logisk 

teckenvariant som ett alternativ att normalisera till. 

Lösningen att bädda in en rastergrafisk bild, som kan observeras i både Aozora 

Bunkos och Japanese Text Initatives textkorpusar vad gäller tecknen [ja: 噲 

kai] och [ja: 眴 ken]51 får ses som en rent pragmatisk lösning. Den möjliggör 

att en läsare som är bekant med tecknet kan läsa och förstå ordet och 

meningen, och genom bilden kan också författarens intention med teckenvalet 

överföras från förlagan. Men det grundläggande problemet med denna praktik 

är att bilden helt enkelt diskvalificerar sig som elektronisk text (Hockey, 2000, 

s. 1). Den dömer därför texten till att bli något som läses passivt, då bilden helt 

enkelt inte går att interagera med på de sätt man förväntar sig kunna med en 

elektronisk text. En person som inte kan läsa och förstå tecknet kan t.ex. inte ta 

hjälp av sökmjukvara för att leta upp tecknet i fråga, utan måste vända sig till 

mer traditionella metoder för att t.ex. slå upp det i ett lexikon. 

                                                 
49 Se fig. 5. 
50 Se 3.1 och 3.2. 
51 Se fig. 7 och fig. 12. 
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Det går dock att förstå plattformarnas motiveringar för att använda de 

respektive teckenkodningssystem som de har valt. I Aozora Bunkos fall har 

några av de texter som ingår i projektet utarbetats som fristående elektroniska 

public domain-texter innan projektet officiellt startade, och under projektets 

tidigare skeden bör Shift_JIS ha varit det absolut mest logiska valet för 

japanskspråkig elektronisk publicering på grund av sin spridning både på 

persondatormarknaden och på den dåtida webben. I Japanese Text Initiatives 

fall är det också förståeligt att man valde att publicera projektets texter med 

EUC-JP-kodningen. Detta då projektets texter publiceras i en UNIX-miljö, där 

detta har varit det naturliga valet för kodning av japanskspråkig text. Man har 

också använt sig av verktyg som krävt att texten har varit i denna kodning, 

även om man faktiskt kan ha börjat att arbeta med texten i Shift_JIS på ett 

annat system (TEI Consortium, 2004). 

Nya standarder och ramverk 

Ser man nu på de exempel på gaijitecken som har framträtt i analysen så kan 

man, t.ex. genom att nyttja sig av Unihan Database, konstatera att samtliga 

gaiji som avhandlats går att återfinna i Unicodes Basic Multilingual Plane 

(Unicode Consortium, 2014c). Detta kan ge en indikation på att mycket av den 

gaijiproblematik som projekten lider av förmodligen kan undvikas genom att 

göra en allmän migration till Unicode-kodad text. Ser man till den 

informationsteknologiska infrastruktur som finns idag så är många system, 

såsom operativsystem till persondatorer eller smartphones, som standard 

utrustade med stora Unicode-typsnitt. Detta gör det praktiskt möjligt att nå hela 

målgruppen även efter en migration, något som inte var fallet då de två 

plattformarna lät sin arbetsmetodik och sina distributionsplattformar växa fram 

runt millennieskiftet. 

Men alla tecken finns inte kodade, och en migration till Unicode kan inte ta 

bort gaiji-problematiken helt, utan bara reducera den genom att erbjuda tillgång 

till flera tecken. Unicodemigrationen omdefinierar i så fall bara vilka tecken 

som räknas som gaiji i den aktuella teckenkodningskontexten. 

Unicodestandarden erbjuder dock en lösning, där användare kan nyttja sig av 

en s.k. Private Use Area, ett av de områden i teckenkodningsstandarden som 

Unicode Consortium har lämnat fria för definition. I dessa områden i Unicodes 

adressutrymme går det att definiera egna kodpunkter för tecken (Unicode 

Consortium, 2014c). Detta innebär, att ett digitaliseringsprojekt för 

japanskspråkiga elektroniska texter skulle kunna specificera en ny kodpunkt i 

en PUA för varje gaiji de stöter på, och på så sätt skräddarsy sin teckenkodning 

för att kunna hantera alla tecken som man använder sig av i sin textkorpus.  

Även TEI-rekommendationen stöder numera att tecken som befinner sig 

utanför den aktuella teckenkodningen märks upp med metadata. Med hjälp av 

TEI:s gaiji-modul så kan gaijitecken representeras i texten med elementet <g>. 

Tecknen definieras i en teckendeklaration i TEI-headern där bl.a. en kodpunkt 

för tecknet kan specificeras. Denna kodpunkt kan exempelvis ligga i någon av 

Unicodes PUA-områden (TEI Consortium, 2015b).  

Fredell, Borchers & Ilgen (2013) kritiserar dock metodiken där man enbart 

specificerar kodpunkter i Private Use Areas och märker upp texten med 

gaijimodulen i TEI. Denna praktik innebär att ett specialgjort typsnitt med alla 
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extra tecken som är deklarerade i PUA alltid måste bifogas med texterna som 

använder denna för att texten skall gå att ta del av i komplett form. 

Visserligen kan ett typsnitt numera bäddas in i webbsidor, exempelvis genom 

att använda sig utav stilark och HTML5. Med tanke på de stora typsnittsfiler 

som krävs för att rendera japanska och andra CJKV-språk är det dock inte en 

optimal lösning på problematiken. Själva konceptet att texten skall vara 

avhängig av en monolitisk typsnittsfil som alltid måste bifogas för att de 

japanskspråkiga elektroniska texterna skall kunna läsas på ett korrekt sätt är 

tämligen otympligt och klumpigt. 

Företaget Adobe har länge arbetat med denna problematik. Man har som en del 

av den OpenType-standard för typsnitt som man tillsammans med Microsoft 

har utvecklat introducerat en teknologi som man kallar för SING, Smart 

Independent Glyphlets. Med denna teknik kan man definiera s.k. glyphlets, 

vilka i korthet kan beskrivas som typsnittsfiler som bara innehåller ett tecken. 

Dessa filer kan användas för att expandera ett existerande typsnitt, och är små 

nog att bifogas i det dokument de används i utan problem (DeLaHunt, 2004). 

Detta är en bättre lösning för egendefinierade gaiji, men SING har inte slagit 

igenom på bred front som en egentlig webbstandard, utan används mest inom 

DTP-industrin där Adobe dominerar. 

Strukturell problematik och nytänkande 

Med översikt över hela problematiken med gaijitecken är det dock inte orimligt 

att hävda, att hela den modell som idag används för att representera japanska 

tecken elektroniskt har många svagheter, och att den egentliga problematiken 

är av strukturell art. 

De japanska (och i förlängningen också de kinesiska) tecknen är uppbyggda av 

en fast grunduppsättning av kalligrafiska penseldrag. Ett eller flera sådana 

penseldrag bygger tillsammans ett tecken eller en teckenkomponent, och oftast 

består tecknen av två eller flera sådana komponenter som kombinerats. Ett 

logiskt sätt att representera kanjitecken elektroniskt vore därför att definiera 

dess penseldrag och rendera tecknet utifrån denna definition, istället för att 

använda sig av typsnitt med tiotusentals glyfer för att täcka upp alla möjliga 

tecken som kan tänkas användas i en japanskspråkig elektronisk 

textrepresentation, och som ändå aldrig kan förväntas vara helt kompletta. 

Det existerar ett fåtal projekt som arbetar enligt denna modell i form av s.k. 

teckenbeskrivande språk. Av dessa torde det bäst etablerade vara Wenlin 

Character Description Language (Wenlin Institute, 2015). Wenlin CDL är ett 

teckenbeskrivande språk som är uppbyggt i XML. Det arbetar med 39 stycken 

fastställda penseldrag (Bishop & Cook, 2004). I en CDL-teckendefinition 

beskrivs de penseldrag som behöver utföras för att skriva tecknet, och vilka 

proportioner dessa skall ha. På så sätt kan nya teckendefinitioner enkelt skapas 

och inkluderas i olika projekt. Samtidigt innehåller teckendefinitionen data om 

tecknets eventuella kodpunkter i andra teckenkodningssystem.  

System som Wenlin CDL, eller liknande lösningar som SCML och KanjiVG, 

tar också hänsyn till de mer handskriftsbundna textualitetsaspekterna av 

japanskspråkiga texter, exempelvis genom att inkludera data om vilken 



48 

 

streckordning penseldragen skall utföras i [ja: 筆順 hitsujun] (Apel, 2013; 

Peebles, 2007).  

Denna streckordning bär med sig såväl teckenetymologisk som kalligrafisk 

information. Kodandet av streckordningen utgör således en grundförutsättning 

för att förverkliga eventuella ambitioner att utforma japanskspråkiga 

elektroniska textrepresentationer som ligger närmare handskrivna manuskript 

än tryckmediet, utan att för den delen nödgas falla tillbaka på digitalfaksimilet 

och dess begränsningar. 

De teckenbeskrivande språken visar att det finns möjligheter att utforma en 

mer långsiktig förändring av de tekniska och strukturella förutsättningar, som 

skapat problematiken med gaijitecken i japanskspråkiga elektroniska texter. 

Trots att de existerande modellerna inte utgör heltäckande lösningar, är de 

utmärkta exempel på hur den elektroniska teckenrepresentationen kan komma 

att utvecklas till den japanskspråkiga textualitetens fördel. 

 

6.2 Rubyannoteringar 

I analysen går det att observera att texten får ett kraftigt bortfall av information 

när rubyannoteringarna inte överlever överföringen från tryckt förlaga till 

elektronisk text. De mångdimensionella egenskaper som rubytexten bär på går 

förlorade, och texten tappar en väsentlig del av sin textualitet. 

Det är oklart varför Japanese Text Initiative inte väljer att räkna den rika 

furiganaannoteringen i Yamadas Heike (1933) som en av McCartys 

primitives52, som bör utgöra en självklar del av den elektroniska texten. 

Visserligen hade man under textens överföring till elektronisk form ännu inte 

gått ut från W3C med en rekommendation om hur rubyannoteringarna borde 

märkas upp, men man har heller inte använt sig av någon av de då existerande 

praktikerna för rubyannoteringar, t.ex. parentesuppmärkning. Japanese Text 

Initiative har heller inte reviderat texten sedan år 2000, och ingen 

komplettering med uppmärkning av ruby har skett. Rubyannoteringarna är 

visserligen inte officiellt kompatibla med den HTML-standard som man 

använder för projektet, men det har inte hindrat projektet att använda sig av 

taggarna för rubyannotering i andra texter, t.ex. i de som har importerats från 

Aozora Bunko.  

W3C-rekommendationen 

Klart är dock att W3C med sina rekommendationer förbättrat möjligheterna för 

de strukturella aspekterna av annotering med ruby i japanskspråkiga 

elektroniska texter avsevärt. I den aktuella rekommendationen stöds förutom 

den enkla annoteringsmodell för ruby som används av Aozora Bunko i t.ex. 

Kōya hijiri också s.k. complex ruby markup, som möjliggör att flera 

rubyannoteringar kan associeras med samma huvudtext. Man har också gjort 

det möjligt att märka upp rubyannoteringar som renderas på båda sidor om 

texten och kan justeras klustrings- och positionsmässigt i textytan med hjälp av 

stilark (World Wide Web Consortium, 2014a).  

                                                 
52 Se 3.1. 
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Detta möjliggör exempelvis att de många sinojapanska texter, som är författade 

på klassisk kinesiska i en japansk kontext53, kan återges med de läsanvisningar 

för japansk satsordning och grammatik som det genom historien har varit 

praxis att använda. Dessa texter, s.k. [ja: 漢文 kanbun], har traditionellt sett 

utlästs på japanska, [ja: 漢文訓読 kanbun kundoku], genom ett 

annoteringssystem som anger satsordning och som därmed möjliggör för 

läsaren att avgöra satsdelar och grammatiska förhållanden (Crawcour, 1965, s. 

ix). Detta system kallas [ja: 訓点 kunten], eller japansk interpunktion, och 

fungerar i samverkan med [ja: 送り仮名 okurigana], som annoterar verb- och 

adjektivböjningar. Kunten-annoteringar skrivs normalt ut till höger om vertikal 

kanbun-skrift, medan okurigana skrivs till vänster om texten, och hela detta 

annoteringssystem kan numera alltså representeras elektroniskt i t.ex. XHTML 

om den använda webbläsaren har stöd för rubysyntaxen. 

Den problematik som funnits kring de rent strukturella aspekterna av 

rubyannoteringarnas elektroniska representation börjar alltså lösas av nya 

webbstandarder och att webbläsarmjukvara så småningom börjar få stöd för 

dessa, men analysen av Kōya hijiri visar att alla moderna webläsare ännu inte 

kan rendera annoteringarna i mjukvarornas grundutföranden54. 

Grundförutsättningarna för en elektronisk representation av rubyannoteringar 

som ligger nära tryckmediets dito finns dock i stort sett på plats. 

Kontextuell uppmärkning 

Däremot är det inte självskrivet hur rubyannoteringar i japanskspråkiga 

elektroniska texter skall hanteras i sammanhanget textkodning. I TEI-

rekommendationen finns exempelvis elementet <note>, men det är inte 

självklart hur detta skall nyttjas i en japanskspråkig kontext med ruby (TEI 

Consortium, 2015a). Kawase, Ichimura & Ogiso (2014) ger dock exempel på 

textkodningspraktiker där <note>-elementet kan användas med <c>-elementet 

för att göra en uppmärkning av en dubbelsidig rubyannotering med TEI. Denna 

uppmärkning har en granularitet som sträcker sig ned till enstaka glyfer.  

Men denna TEI-praktik är fortfarande en rent strukturell uppmärkning. 

Rubyannoteringar kan vara av många olika sorter med vitt skilda hänvisningar 

och syften, och en ambitiösare och mer omfattande textkodning bör således 

också kunna ta hänsyn till rubyannoteringarna ur ett kontextuellt perspektiv. 

I analysen av Kōya hijiri avhandlas ett ord för (tåg)station, [ja: 停車場
teishajō], som rubyannoterats med det engelska låneordet station, vilket med 

katakana i texten skrivs [ja: ステーシヨン sutēshon]55. Rubyannoteringar som 

hänvisar till utläsning med låneord [ja: 外来語 gairaigo] kan vara en tänkbar 

kategori i en hypotetisk kontextuell textkodning av ruby.  

Det är dock inte uppenbart hur en sådan uppmärkning lämpligtvis borde 

utformas. Ser man till de element som erbjuds av TEI P5-rekommendationen, 

skulle det exempelvis vara möjligt att bygga vidare på en uppmärkning 

liknande Kawases, Ichimuras & Ogisos strukturella exempel. En ordbaserad 

                                                 
53 Se 2.2. 
54 Det är dock ofta möjligt att lägga till stöd för rubyrendering med tilläggsmjukvara till 

webbläsarna, exempelvis i Mozilla Firefox fall. Se även fig. 9 och fig. 10. 
55 Se 5.3.2. 
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uppmärkningsvariant för rubyannoteringen ovan, som tar hänsyn till att den 

innehåller ett låneord på engelska [ja: 英語 eigo], skulle då kunna vara: 

<w xml:id="teishajou">停車場</w> 

<note type="ruby" desc="gairaigo_eigo" target="teishajou"> 

ステーシヨン</note> 

Alternativt skulle man kunna tänka sig ett nyttjande av <foreign>-elementet för 

en sådan uppmärkning (TEI Consortium, 2015a): 

<w xml:id="teishajou">停車場</w> 

<note type="ruby" target=”teishajou”> 

<foreign xml:lang="en">ステーシヨン</foreign> 

</note> 

 

Den sistnämnda varianten medför dock en viss problematik. Det engelska 

låneordet [ja: ステーシヨン sutēshon] skrivs med den japanska 

stavelseskriften katakana. Enligt XML-standarden bör språkattributet xml:lang 

då specificera språkkoden ja-Kana (ISO/IEC, 2012). En del av den funktionella 

uppgiften som uppmärkningen bör utföra, att peka ut låneordets 

ursprungsspråk, fallerar därmed. 

 

Exemplet med rubyannotering innehållande en av författaren avsedd utläsning 

av ett japanskt ord med ett ersättande låneord är representativt för hur 

rubyannoteringar, som enbart är strukturellt textkodade enligt den platonistiska 

modellen, i själva verket kan utgöra multipla hierarkier med flera 

betydelsebärande textualitetsaspekter (Renear, 1997, ss. 117-121). Det är 

därför ett exempel som med fördel skulle kunna kompletteras med kontextuell 

textkodning. Men det finns alltså ingen självklar och heltäckande lösning för en 

sådan uppmärkning, även om TEI-rekommendationen kan utgöra en lämplig 

utgångspunkt.  

 

6.3 Kanaanvändning 

Yamada Yoshios utgåva (1933) av Heike monogatari använder sig av äldre 

kanaortografi. I Japanese Text Initatives elektroniska textpublicering av Heike, 

som har använt Yamadas utgåva som förlaga, går det att observera att 

kanastavningen är oförändrad i själva huvudtexten. I textanalysen framgår dock 

att den rika rubyannoteringen i Yamada-texten, som utgör en mycket stor del 

av dess totala kanaskrift, har fallit bort i den elektroniska texten. 

Då texten i fallet Heike tillhör en historisk texttradition som manifesterar sig 

som många olika textvarianter, och den aktuella texten i form av Yamadas 

utgåva är baserad på den recitationsbaserade Kakuichi-traditionen, är 

kanaanvändningen en mycket viktig informationsbärare i texten som har 

etymologiska, stilmässiga och lyrikrelaterade konnotationer.  

Furiganaannoteringens bortfall medför alltså att en betydande del av 

kanastavningen i Yamada-texten inte återges i Japanese Text Initiatives 

elektroniska utgåva, och för en nutida läsare som inte besitter detaljkunskaper 

om texttraditionen och den språkhistoriska ortografin innebär detta sannolikt 

att en läsning och tolkning av de berörda delarna av texten reverterar till en 
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läsning och tolkning som färgas av den moderna, standardiserade 

kanaortografin56. Denna ortografi är i många fall sammanslagen och 

normaliserad, vilket i många fall innebär att textualitetsaspekter som de ovan 

nämnda döljs eller försvinner.  

I Aozora Bunkos elektroniska utgåva (2007) baserad på nyutgåvan av Izumi 

Kyōkas Kōya hijiri (2004) är den äldre kanastavningen konsekvent bevarad 

såväl i huvudtexten som i furiganaannoteringarna. Värt är att notera att Aozora 

Bunko också har publicerat en annan elektronisk utgåva av Kōya hijiri baserad 

på en förlaga som använder sig av modern kanastavning och moderna 

standardiserade kanjiformer (Aozora Bunko, 1999). Det rör sig dock inte 

enbart om renodlade stavningsskillnader i kanaanvändningen, utan även om 

vissa omformuleringar som föranletts av grammatiska och uttrycksmässiga 

förändringar i den moderna japanskan. Dessa kontrasterar med Izumi Kyōkas 

medvetet ålderdomliga språk, som redan under sin samtid betraktades som 

anknytande till en äldre texttradition (Inouye, 1996, ss. 6-7). 

Aozora Bunko (2007) visar alltså prov på en rent strukturell reproduktion av 

äldre kanastavning i såväl huvudtext som rubyannoteringar i en japanskspråkig 

elektronisk textpublicering, som kan återges med ett acceptabelt 

presentationsresultat förutsatt att de mjukvarumässiga kraven är uppfyllda hos 

läsaren57. Kanaanvändning kan dock bära med sig fler textualitetsaspekter än 

de rent strukturella, vilket kan exemplifieras av resonemanget om Heike 

monogatari ovan.  

Kanaanvändning och textkodning 

De övriga konnotationer som kan omfattas av kanaanvändningen kan med det 

pluralistiska synsätt som presenteras av Renear (1997, ss. 119-121) betraktas 

som multipla hierarkier vid sidan om den textliga strukturella hierarkin. Ett 

annat sätt att betrakta kanaanvändningens olika textualitetsaspekter på är som 

flera olika textliga dimensioner, som i den modell som ställs upp av McGann i 

hans begreppsmässiga föreställning om texter som existerar i ”n-dimensional 

space” (McGann, 2001, s. 184; 2014, ss. 22-24). 

Även i fallet kanaanvändning kan det således, beroende på den japanskspråkiga 

textens karaktär och målgruppen för den elektroniska publiceringen, vara 

lämpligt med en uppmärkning av dessa konnotationer i textkodningen, 

exempelvis med hjälp av textkodningsramverk som TEI. Exempel på 

kanarelaterade konnotationer som skulle kunna märkas upp är allitterationer, 

kanastavelsernas funktion i versmått eller recitationsrytm, och liknande 

textuella förhållanden.  

Den äldre kanastavning som såväl används i Heike monogatari som Kōya 

hijiri, tillsammans med de kanaortografiska praktiker som använts genom den 

japanska språkhistorien fram till stavningsreformerna i modern tid, utmärker 

sig i allmänhet genom användningen av en omfattande repertoar av 

stavningsvarianter för att representera stavelser eller fonem. Dessa varianter 

har bland annat en etymologisk grund, där ordens historiska uttal har påverkat 

stavningen. Varianterna är i nutid, med få undantag, standardiserade i form av 

en enskild kanastavning som fastställts för respektive fonem. 

                                                 
56 Jfr 5.3.1 och tabell 1. 
57 Jfr 5.3.2. 
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I den äldre kanastavningen förekommer i synnerhet en stor mängd varianter när 

det gäller digrafer58 [ja: 拗音 yō’on] eller vokalförlängande sammansättningar 

[ja: 長音 chō’on]. Detta innebär att en läsare, som inte är ingående bekant med 

alla möjliga stavningsvarianter i den äldre kanaortografin, kan ha svårt att 

koppla sammansättningarna av kanatecken till de språkljud som de 

representerar i den moderna japanskan vid utläsning.  

 

Komplexiteten hos den äldre kanaortografin kan leda till förväxlingar och 

missförstånd för läsaren, och en sådan tillgänglighetsproblematik kvarstår 

självfallet även om en text med äldre kanaortografi är korrekt representerad 

elektroniskt. Till exempel har den första kanjisammansättningen ur Yamadas 

Heike monogatari, Jetavanaklostret [ja: 祇園精舎 Gion shōja]59, 

furiganaannoteringen [ja: ぎをんしやうじや]. Denna kanasammansättning 

skulle med utgångspunkt i den nutida kanaortografin, där bland annat 

digrafernas utformning skiljer sig åt, utläsas gi(w)on shiyaujiya. Detta är 

naturligtvis långt ifrån det faktiska uttalet60. 

 

Tillgänglighetsfrämjande uppmärkning 

En möjlighet som det elektroniska textmediet kan skapa för att öka 

tillgängligheten hos texter med äldre kanaanvändning kan därför vara att utföra 

en uppmärkning som kopplar samman de ursprungliga orden i texten med 

normaliserade ordstavningar som följer den nutida kanaortografin. Detta kan 

utföras genom textkodning i TEI. Exempelvis skulle man i det textkodade 

rådataformatet kunna märka upp originalstavning och nutida stavning av ett 

kanasegment med <orig>- och <reg>-elementen, på ett sätt snarlikt det som 

Japanese Text Initiative har använt för att hantera teckennormalisering av vissa 

kanjisammansättningar61. Gion shōja-exemplet skulle då med tillhörande 

furigana kunna uppmärkas: 

 
<w xml:id="gion_shouja">祇園精舎</w> 

<note type="ruby" target="gion_shouja"> 

<orig reg="ぎおんしょうじゃ">ぎをんしやうじや</orig> 

</note> 

 

I presentationsformatet skulle det då vara möjligt att skapa en utökad 

textpresentation där texten har sin ursprungliga äldre kanastavning intakt, men 

där den nutida motsvarigheten kan framträda genom interaktion med texten då 

läsaren önskar detta. En sådan berikad text skulle exempelvis kunna visa nutida 

kanastavning genom att muspekaren förs över det aktuella ordet, eller ett 

liknande arrangemang. 

 

 

 

                                                 
58 Två tecken som uttrycker ett och samma fonem, exempelvis hj i det svenska ordet hjul. 
59 Se 5.3.1. 
60 Jfr tabell 1. 
61 Se 5.3.1. 
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7 Slutsatser 

För att återvända till frågeställningen om hur japanskspråkig textualitet 

påverkas av tekniker och ramverk för elektronisk publicering62, går det att med 

utgångspunkt i analysen göra två huvudsakliga observationer som anknyter till 

denna. 

Barriärer för textualiteten 

Den första observationen är att förutsättningarna som skapas av de tekniker och 

ramverk som används på olika sätt kan agera underminerande för textualiteten 

hos de japanskspråkiga texterna vid överföringen till elektronisk form. Denna 

observation är också i linje med de premisser som ställts upp för arbetet och de 

förväntningar som funnits.  

 

Om man ser på den elektroniska textrepresentationen med det textkritiska 

synsätt som kan beskrivas som materialistisk positivism63, där den uttryckliga 

målsättningen är att försöka återskapa författarens originalmanuskript eller en 

specifik utgåva av verket så noggrant det går, utgör varje teknisk faktor som 

står i vägen för detta återskapande ett hinder för textualitetens överföring från 

förlagan till den elektroniska texten. 

 

Exempel på sådana hinder har observerats på flera ställen i analysen. De 

tekniska hinder för elektronisk teckenrepresentation som är gemensamma för 

CJKV-språken64 i form av gaijiproblematikens olika skepnader framträder 

tydligt såväl i Japanese Text Initiatives utgåva av Heike monogatari som i 

Aozora Bunkos Kōya hijiri. Dessutom framträder mjukvarumässig problematik 

med att konsekvent representera rubyannoteringar, som hos Aozora Bunko65. 

 

Man bör dock ha i åtanke att projekten Japanese Text Initiative och Aozora 

Bunko i stor utsträckning har präglats av de tekniska förutsättningar och best 

practices som rådde under projektens tidiga verksamhetsperioder. Det finns 

därför en teknisk och praktikmässig eftersläpning som återspeglas i båda 

textkorpusar. 

 

I synnerhet Aozora Bunko, som fortfarande i högsta grad är ett livskraftigt och 

aktivt projekt, har dock kontinuerligt eftersträvat att modernisera sina 

praktiker. Som ett av de viktigaste och mest nyttjade digitala biblioteken som 

tillhandahåller fritt tillgängliga japanskspråkiga elektroniska texter måste 

projektets nuvarande arbetsmetoder och elektroniska textformat också i en hög 

grad anses vara representativa för sådana texters nutida karaktär. 

 

Utsikter för det japanskspråkiga klustret 

Ser man till diskussionen om olika språk- och kulturbundna kluster inom den 

digitala humanioran66 så kan noteras att det japanskspråkiga klustret numera på 

många sätt har tagit sig an delar av problematiken med textualitetens bevarande 

vid texters överföring till elektronisk form, i synnerhet vad gäller de rent 

                                                 
62 Se 1.1. 
63 Se 3.1. 
64 Se 2.2. 
65 Se 5.3.2, fig. 9 och fig. 10. 
66 Se 1. 
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strukturella problemen. Exempelvis har W3C:s arbetsgrupp Japanese Layout 

Task Force framlagt en synnerligen ambitiös kravspecifikation på vilka textliga 

och strukturella egenskaper som webbtekniken bör klara av att återge vid 

representation av japanskspråkiga texter (World Wide Web Consortium, 2012, 

2014c). Denna specifikation är i sin tur baserad på den etablerade standarden 

JIS X 4051 som fastställer vilka dimensioner och strukturella praktiker som 

gäller för trycksaker (Japanese Industrial Standards Committee, 2004). 

 

Om denna kravspecifikation så småningom får genomslag i form av att 

webbläsare och annan berörd mjukvara erbjuder fullt stöd för majoriteten av de 

textrepresentativa egenskaper som ställs upp, innebär detta att det kommer 

skapas goda möjligheter för japanskspråkiga texter att publiceras elektroniskt 

med en tillfredställande representation av många av förlagornas strukturella 

egenskaper. 

 

Detta gäller i synnerhet om de textförlagor som de japanskspråkiga 

elektroniska texterna baseras på är publicerade i tryckta medier. De lingvistiska 

och bibliografiska koder, som McGann menar är tätt bundna till olika aspekter 

av det tryckta textmediet och dess förutsättningar67 kan därmed i större 

utsträckning komma att överföras till den elektroniska texten, med resultatet att 

textualiteten i en högre grad kan bevaras. Ett exempel på detta kan vara att en 

fullgod strukturell elektronisk återgivning av en japanskspråkig text, där 

förlagan har vertikal textriktning, har möjlighet att överföra de koder i form av 

påverkan på läsrytm och lässtämning som textriktningen kan bära med sig. 

 

Andra strukturella textualitetsproblem, som hanteringen av gaijitecken, 

kommer förmodligen att finnas kvar under en lång tid framöver. I analysen kan 

observeras att problemen med gaiji, och de olika praktiker som används för att 

kringgå dem, kan påverka textualiteten på sätt som kan få allvarliga 

konsekvenser för överföringen av författarens avsikt och budskap68.  

Problematiken kan dock förväntas framträda i en mindre omfattning i 

framtiden på grund av de framsteg som har skett i och med att Unicode-

standarden vunnit mark. Nytänkande på området, som hos modellerna för 

teckenbeskrivande språk69, visar också att alternativa lösningar för 

teckenrepresentation efter hand kan komma att minska eller helt eliminera 

denna problematik. 

 

Förstärkningar av den elektroniska textualiteten 

Den andra huvudsakliga observationen och reflektionen som anknyter till den 

övergripande frågeställningen är att tekniker och ramverk för elektronisk 

publicering av japanskspråkiga texter kan möjliggöra en berikning av texten 

och därmed en förstärkning eller ett förtydligande av olika aspekter av 

textualiteten. Godtar man att ett synsätt på texten som ligger närmare den 

textkritiska pragmatismen70 får influera processerna för textens överföring till 

elektronisk form så blir det möjligt och acceptabelt att målgruppsanpassa 

texten i en större omfattning. Detta kan ske genom att med hjälp av 

                                                 
67 Se 3.1. 
68 Se 5.3.1 och 5.3.2. 
69 Se 6.1. 
70 Se 3.1. 
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textkodning kontextuellt uppmärka specifika textavsnitt, som sedan för 

målgruppen på olika sätt kan bearbetas eller framhävas i textpresentationen. 

Det skall betonas att även den textkritiska positivismen kan utgöra en drivkraft 

för en omfattande kontextuell textkodning. Detta kan exempelvis ske när 

verksorienterade elektroniska s.k. scholarly editions, som strävar efter en 

uttömmande och noggrann representation av originalverket, skall genomgå en 

kritisk digitaliseringsprocess och publiceras. Dock skall sägas att begreppet 

som sådant är brett och att målsättningarna med scholarly editions kan vara 

både verksorienterade, som ovan, och dokumentorienterade, där 

digitaliseringsprocessen och uppmärkningen har målsättningen att med 

exakthet återskapa ett enskilt och ofta unikt dokument med alla dess 

egenskaper.  

 

Till skillnad från den strukturella uppmärkningen tycks den faktiska 

användningen av kontextuell uppmärkning i textkorpusarna dock vara ganska 

sparsam. I analysen har enbart enstaka exempel framträtt, såsom textkodning 

av normaliserade former av tecken och uttryck71. I fallet Japanese Text 

Initiative har tyvärr enbart texternas presentationsformat funnits att tillgå, men 

inte det TEI-kodade råformatet. Det är därför inte möjligt att utifrån detta 

dataunderlag med säkerhet uttala sig om den kontextuella uppmärkningens 

fulla omfattning i textkorpusen. Dock kan konstateras att Aozora Bunko, som 

uppmärkt texterna i sin korpus direkt i sina presentationsformat, i princip 

saknar deskriptiv metadata undantaget vissa bibliografiska uppgifter. 

Uppmärkningen är i Aozora Bunkos fall huvudsakligen strukturell. Både 

Aozora Bunko och Japanese Text Initiative tycks dock i allmänhet vara 

märkbart präglade av den enkelhierarkiska synen på text och textkodning som 

Renear kallar platonism i sina metateorier72. Denna observation tillsammans 

med det tydliga fokus på rent strukturell uppmärkning som råder inom båda 

projektens textkorpusar tyder också på att textkodningsfilosofin som har rått 

hos båda projekt förmodligen varit influerad av OHCO-modellen73, vilket kan 

förklaras av att detta synsätt i princip var det dominerande när båda projekten 

började ta form. 

 

Det finns dock mycket som tyder på, att många japanskspråkiga texter med 

fördel skulle kunna representeras elektroniskt med en uppmärkning och 

textkodning som mer influerats av det tänkande som Renear kallar pluralism74, 

där multipla hierarkier och kontextuella textualitetsaspekter får större utrymme. 

Själva behovet av, och nyttan med, kontextuell uppmärkning framträder också 

tydligt i flera observationer som gjorts i analysen. Ett tydligt exempel på ett 

område där det torde finnas stora fördelar med att göra en kontextuell 

textkodning är rubyannoteringarna. Dessa kan ha kraftigt varierande uppgifter i 

texten, och utöver sin grundläggande funktion som stöd för utläsning av 

kanjitecken i form av furigana fungera som allt från anvisningar för 

sinojapansk läsordning75 till utläsningar med låneord76 eller andra metaforer 

och dubbelmeningar77. 

                                                 
71 Se 5.3.1. 
72 Se 3.1. 
73 Se 3.1 och 3.2. 
74 Se 3.1. 
75 Se 6.2. 
76 Se 5.3.2. 
77 Se 2.3.2. 
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Att uppmärka de individuella rubyannoteringarnas funktion i en japanskspråkig 

text skulle därför kunna vara en åtgärd som underlättar för läsförståelse och 

tolkning, förslagsvis genom att funktionerna på något sätt kan framträda i 

textpresentationen. Uppmärkningen av låneord78 som tagits upp som ett förslag 

i diskussionsavsnittet om rubyannotering kan utgöra ett exempel på en sådan 

funktionsbeskrivande textkodning. ¨ 

 

Ett annat område där en kontextuell textkodning kan vara önskvärd är i fall då 

texter använder sig av äldre kanastavning. Som tidigare avhandlats i 

diskussionsavsnittet om kanaanvändning är det möjligt att med hjälp av 

textkodningen uppmärka kanasegment i såväl furiganaannoteringar som i 

huvudtexten med normaliserade former79 som pekar ut motsvarigheter till i den 

nutida kanaortografin, vilket kan öka textens tillgänglighet om 

textpresentationen på olika sätt drar nytta av detta. 

 

Vidare forskningsuppslag 

Arbetet har använt sig av data som är hämtad ur och relaterad till två specifika 

textkorpusar. Även om texterna i dessa korpusar kan anses representativa för 

många av de japanskspråkiga texter överförda till elektronisk form som är i 

bruk idag kan ett arbete med sådana begränsningar vad gäller empiri och 

dataunderlag omöjligen göra anspråk på att ge en heltäckande bild av det ämne 

och den problematik som avhandlas.  

 

Ett sätt att gå vidare med forskningen skulle därför kunna vara att bredda 

dataunderlaget med fler korpusar och texter. En annan möjlighet kan vara att 

återvända till de avhandlade projekten i framtiden, om annan teknik och andra 

praktiker som kan föranleda en omvärdering efter hand har implementerats. 

 

Japanskspråkiga handskrifters överföring till elektronisk form har endast 

flyktigt berörts i detta arbete, mestadels på grund av att textkorpusarna endast i 

begränsad utsträckning innehåller texter med handskrivna förlagor, och att de 

texter som valts ut för analys har haft tryckta sådana.  

 

Även detta specifika område ser dock ut att kunna få bättre förutsättningar80 för 

textualitetens överföring till det digitala rummet i framtiden. Detta är ett 

synnerligen intressant ämne som mycket väl skulle kunna tillägnas ett 

dedikerat forskningsprojekt. 

 

Den stora bilden 

Sammanfattningsvis kan sägas, att även om många problem och hinder för 

textualitetsaspekters överföring vid elektronisk publicering av japanskspråkiga 

texter har identifierats i de båda textkorpusarna, så sker en utveckling hos både 

tekniken bakom och praktikerna för sådan textpublicering som gör att de 

framtida utsikterna för den japanskspråkiga textualitetens bevarande i det 

digitala rummet ser mycket bättre ut.  

 

 

                                                 
78 Se 6.2. 
79 Se 6.3. 
80 Se 6.1. 
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Den generella problematik som ämnet ankyter till, där texter författade på 

många olika språk och med många olika skriftsystem på olika sätt kan hindras 

att få en tillfredställande elektronisk representation på grund av de ramar som 

sätts av informationsteknologin, kommer dock sannolikt att bestå under en lång 

period framöver.  

 

Det betyder också att grundfrågeställningen om vilka beståndsdelar som den 

elektroniska texten skall utgöras av även i fortsättningen kommer att vara 

högrelevant inom biblioteks- och informationsvetenskapen och den digitala 

humanioran. De beslut som tas om teknik och praktiker för elektronisk 

textrepresentation och utvecklingen inom dessa områden kommer i sin tur att 

påverka alla de verksamheter och discipliner som hanterar sådana texter. 
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Sammanfattning 

I inledningen beskrivs hur den betydelse som elektroniska texter har fått i vår 

samtid väcker frågor om vad som egentligen utgör text. En grundläggande 

problematik finns kring hur text och textualitet definieras i tekniken, och hur 

ställningstaganden kring detta påverkar texters överföring till det digitala 

rummet med skilda resultat för olika språk och skriftsystem. Som avgränsning 

formuleras en övergripande frågeställning, som berör hur teknikens ramar 

specifikt påverkar japanskspråkiga texters överföring till elektronisk form. 

 

Den tekniska och språkliga bakgrunden utvecklas för att förtydliga de 

förutsättningar som råder för det avgränsade ämnesområdet japanskspråkiga 

texter. Med avsikt att skapa ett forskningsbart upplägg för arbetet väljs sedan 

tre fokusområden ut som kan tänkas medföra problematik vid överföringen till 

digital form i den specifika japanskspråkiga kontexten: gaijitecken, 

rubyannoteringar och kanaanvändning. En forskningsfråga formuleras med 

inriktning på dessa områden. 

 

Därefter följer en översikt av ämnesrelaterade teoribyggen och den litteratur 

som har konsulterats. Särskilt viktiga är här är Renears metateorier om synen 

på textualitet, McGanns teorier om bibliografiska koder och textens 

mångdimensionalitet och McCartys resonemang om textens primitives. 

 

Det beslutas att forskningsfrågan skall angripas genom att inhämta empiri ifrån 

två textkorpusar: digitaliseringsprojekten och de digitala biblioteken Japanese 

Text Initiative och Aozora Bunko. Ur vardera korpusen väljs en text ut för 

analys: det historiska eposet Heike monogatari väljs ur Japanese Text Initiative 

och Izumi Kyōkas Kōya hijiri ur Aozora Bunko. Den metod som fastställs för 

analysen är en komparativ textanalys med en kvalitativ ansats där den 

elektroniska texten jämförs med den tryckta. 

 

Analysdelen inleds med en översikt över de båda textkorpusarna, deras 

plattformar, och de förutsättningar som råder för deras teknik och presentation. 

Det görs även en kortfattad översikt över de två utvalda texternas stoff och stil. 

Därefter följer den huvudsakliga textanalysen. I denna kan observeras att flera 

japanskspråkiga textualitetsaspekters representation hindras av tekniska 

lösningar och praktiker som används i textkorpusarna, medan andra överförs på 

ett acceptabelt vis till det elektroniska formatet. Utmärkande är problematiken 

med gaijitecknen och rubyannoteringarna. 

 

Därefter följer en diskussionsdel där de olika observationer som har gjorts i 

analysen avhandlas med hänsyn till forskningsfrågan. Teknikutveckling och 

praktiker som kan utgöra möjliga lösningar på problematik kring gaijitecken, 

rubyannoteringar och kanaortografi diskuteras. 

 

Den första av de huvudsakliga slutsatser som kan dras är att utformningen av 

tekniker och ramverk för elektronisk publicering av japanskspråkiga texter kan 

stå i vägen för överföringen av flera textualitetsaspekter, men att framtiden ser 

ljus ut för den rent strukturella textrepresentationen av dessa. Den andra är att 

kontextuell textkodning och uppmärkning kan bidra till att lyfta fram 

textualitetsaspekterna i presentationen och på så sätt göra dem mer tillgängliga. 
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