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1. Inledning 

Litteraturen er en viktig del av kulturarven. Gjennom bøkenes verden får man opplevelser, 
kunnskap og innblikk i andre kulturer. Innvandrere, flyktninger og asylsøkere kan 
opprettholde kontakten med eget språk og land gjennom litteraturen – og gjennom 
litteraturen kan nordboere møte hele verden.1 

 
I förordet till boken Kitab theta: om kulturer, folkgrupper, språk og land finns 
dessa rader nedskrivna av biblioteksdirektör Asbjørn Langeland. Eftersom jag 
tycker att raderna uttrycker en klarsynt infallsvinkel rörande ämnet till denna 
studie, vill jag inleda uppsatsen med dem. Litteraturen ger både trygghet och 
kulturell identitet åt människor från andra länder som bor hos oss, och likaså 
kan vi möta och lära om resten av världen genom böckerna. Bibliotek vars 
samlingar är speciella ur en kulturell synvinkel, vilket speglas i relationen till 
användarnas skiftande situation och behov, har utgjort en utgångspunkt 
inspirationsmässigt för mig i denna undersökning. 

I denna studie har jag fokuserat på Kinasamlingar i Europa, både ur ett 
användarperspektiv och utifrån personalens kompetens. Mitt syfte med denna 
undersökning har varit att ta reda på vilka användarna är, hur de upplever 
samlingarna samt hur deras informationsbehov ser ut. Fokus ligger även på hur 
personalen upplever handhavandet av samlingarna, och studien syftar således 
till att klargöra dessa två områden. 

De kinesiskspråkiga samlingarna finns ofta under samma tak som 
sinologiska samlingar på västerländska språk. Ofta samsas samlingarna 
lokalmässigt med material från Japan, Korea, andra länder i Asien eller till och 
med afrikanska länder. Kinasamlingarna har till uppgift att tillgodose flera 
olika grupper samtidigt. Folkbiblioteken behöver presumtivt tillgodose både 
invandrare, andra generationens invandrare, adoptivbarn samt nybörjar-
studenter i det kinesiska språket. De akademiska biblioteken behöver 
presumtivt tillgodose både sinologer samt gästforskare och naturligtvis även i 

                                                 
1 Citat hämtat från Langeland, Asbjørn, 1993, ”Forord”, s. i. 
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viss mån invandrare. Även studenter och forskare från andra discipliner 
behöver ur ett tvärvetenskapligt perspektiv utnyttja samlingarna. Språkligt sett 
har grupperna presumtivt olika behov, mycket beroende på ursprungsland och 
språklig uppväxtsituation.  

Empiriskt består mitt underlag av sammanlagt 100 intervjuer (30 
användarintervjuer på folkbibliotek med Kinasamlingar, 60 användarintervjuer 
vid akademiska bibliotek samt 10 intervjuer med personal vid olika bibliotek i 
Europa med Kinasamlingar).  

Primär- och sekundärmaterialet som använts i denna undersökning har 
lokaliserats främst genom databaserna Libris, Emerald, LISA samt Nordiskt 
BDI-index. De författare, vilkas verk jag främst har använt mig av i min analys 
och diskussion, är Andrew Delano Abbott, Olaf Berggren, Roma M. Harris, 
Birger Hjørland, Lars Höglund, Olof Sundin samt Roger Säljö.  

Relevansmässigt kan förhoppningsvis studien, utifrån ett empiriskt 
perspektiv, bidra till ökad förståelse för både Kinasamlingarnas olika 
användare och dess personal.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka användarattityder samt 
personalkompetens vid ett antal bibliotek med Kinasamlingar i Europa. De 
frågeställningar som jag har sökt besvara är: 

Vilka är användarna av biblioteken? Hur gamla är användarna? Varifrån 
kommer de? Vilken utbildningsnivå har de? Hur stor andel är 
västerländska och hur stor andel har kinesiskt påbrå?  

Hur känner de för biblioteket? Hur hittar de bland samlingarna? Vilka resurser 
förutom boksamlingarna använder de? Hur ofta besöker de biblioteket och 
hur skulle de vilja förbättra bibliotekens service?  

Vilka karaktäristika utmärker personalen när det gäller ålder, utbildningsnivå, 
arbetslivserfarenhet och ämneskunskaper? Hur upplever personalen 
områden som uppbyggnad och vidareutveckling av samlingarna? På vilket 
sätt synliggörs personalens kompetens? Användarundervisningar via 
webben är ett betydelsefullt forum för synliggörandet av bibliotekariens 
kompetens och därför har jag även tittat på de användarundervisningar, 
som de bibliotek studien omfattar, har.  
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Mitt val av att utföra denna studie vid ett antal bibliotek i Europa grundar 
sig på dels nyfikenhet om hur bibliotek med kinesiskt material eller sinologiskt 
material fungerar utomlands, men även på tanken att en samordning 
internationellt mellan biblioteken skulle kunna öka bibliotekens betydelse och 
användningsområde för användarna. Min bakgrund av att ha studerat det 
kinesiska språket och kulturen tre år på svenska universitet samt två år på ett 
universitet i Beijing, Kina, har även legat bakom valet av detta ämne. 

Gunnar Sahlin, chef för Kungliga biblioteket är en av dem som efterlyser 
ökad samordning både nationellt och internationellt inom biblioteksvärlden. 
Den snabba utvecklingen av samhället har lett till att det är viktigt att hämta 
information från andra länder och uppbyggda databaser behöver inte begränsas 
av landsgränser. Dyra informationstekniska lösningar skulle lättare kunna 
anammas om biblioteken samordnade sina resurser och behov.2  

Kan en samordning ge biblioteken möjlighet att expandera både gällande 
bredd och djup? Kan bättre service tillhandahållas genom ett utökat samarbete 
och kan den enskilde personalens unika specialistkompetens utnyttjas med 
större fördel ur ett europeiskt perspektiv? 

1.2 Avgränsning 
Jag kommer inte att gå in djupare på de mer tekniska aspekterna av 
originalskrift i bibliotekens katalog. Sålunda kommer jag inte att gå in på vilka 
tekniska möjligheter som det finns att utrusta en katalog med möjligheten för 
användarna att se katalogposten med kinesiska tecken eller söka i systemet med 
kinesiska tecken. Detta område har utforskats av bland andra Elisabet Risberg i 
hennes magisteruppsats om originalskrift i flerspråkiga bibliotekskataloger. 3 
Internationellt sett är kanske IFLA:s 4 möte i Turkiet 1995 värt att nämnas i 
detta sammanhang. Mötet resulterade i boken Multi-script, Multilingual, Multi-
character Issues for the Online Environment där olika problem rörande 
katalogisering på originalskrift tas upp. Rapporten efterlyser standardisering, 

                                                 
2 Sahlin, Gunnar, 2004, ”Biblioteksutveckling och behovet av samordning”, s. 99-101. 
3 Risberg, Elisabet, 2003, Originalskrift i flerspråkiga bibliotekskataloger, s.1-68. 
4 International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) grundades 1927 i Edinburgh i 
Skottland och har 1700 medlemmar i 150 av världens länder (IFLA:s hemsida, 
http://www.ifla.org/III/index.htm, avläst 2005-07-27, kl. 16:15). 
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presenterar olika standarder i sammanhanget, samt poängterar behovet av 
sökningsmöjligheter samt display av originalskrift.5 

Jag har i denna uppsats endast begrundat användarnas samt personalens 
attityder till originalskrift på kinesiska i relation till ett sociokulturellt, ett 
mångkulturellt samt ett professionsteoretiskt perspektiv.  

1.3 Begrepp, terminologi och bakgrundsinformation 
Inledningsvis vill jag förklara ordvalet ”Kinasamlingar” i studiens titel. 
Eftersom samlingarna som ingår i studien omfattar både litteratur ”på 
kinesiska” och litteratur ”om Kina på västerländska språk” har jag velat 
använda en bred term för att täcka in båda områdena. ”Sinologi” betyder läran 
om kinesiskt språk och kinesisk litteratur, kultur och historia.6 I denna studie 
har jag genomgående använt mig av ”sinologiska samlingar” för att beskriva 
bibliotekens samlingar på västerländska språk rörande Kina. Om jag i stället 
menar samlingarna med litteratur på kinesiska har jag beskrivit dem med 
ordvalet ”kinesiskspråkiga samlingar”. Sammanfattningsvis har jag använt mig 
av ”Kinasamlingar” för att visa att jag menar både de ”kinesiskspråkiga 
samlingarna” samt de ”sinologiska samlingarna”. 

1.3.1 Det kinesiska talspråket  
I Kina talas vanligen mandarin eller putonghua som rikskinesiskan också 
kallas. Men Kina är ett stort land med många minoriteter som ofta har sitt eget 
språk. Det finns mer än 50 kinesiska dialekter, men den vanligaste är 
kantonesiskan.7 Många dialekter skiljer sig väsentligt från rikskinesiskan, vilket 
kan leda till svårigheter för kineser från en del av landet att förstå vad kineser 
från en annan del säger. Exempelvis är det praktiskt taget helt omöjligt för en 
som talar endast rikskinesiska att förstå vad en som talar kantonesiska säger.8 

1.3.2 Det kinesiska skriftspråket  
Det kinesiska skriftspråket uppvisar vissa egenskaper som är av speciell vikt 
när det gäller samlingar på det kinesiska språket, vilket även speglas i 

                                                 
5 Byrum, Jr, John D. & Madison, Olivia (red.), 1998, Multi-script, Multilingual, Multi-character Issues 
for the Online Environment: Proceedings of a Workshop Sponsored by the IFLA Section on Cataloguing, 
Istanbul, Turkey, August 24, 1995, s. 3-12. 
6 Svenska Akademiens Ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/index.html, avläst 2005-05-23, kl. 13:44. 
7 Simsova, Sylvia & Chin, Wey Tze, 1982, Library needs of Chinese in London, s. 15.  
8 Kjellgren, Björn, 2000, Kinakunskap, s. 122.  
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sinologiskt material på västerländska språk. De främsta särtecknen rör de 
kinesiska tecknen (både i förenklad form samt traditionell form) samt olika 
transkriptionssystem. 

Ett basordförråd för en kines består av ungefär 2 500 tecken medan det är 
vanligare att kunna runt 5000 tecken. 9 Över 100 000 olika tecken har dock 
använts vid någon tidpunkt i Kinas historia.10 

År 1956 introducerade Folkrepubliken Kina en förenkling av de kinesiska 
tecknen och ungefär 3 000 tecken har nu blivit förenklade. När tecknen 
förenklas minskar man ned antalet streck i tecknet för att det skall gå snabbare 
att skriva och vara lättare att lära sig. Traditionella tecken används fortfarande 
på Taiwan och i Hong Kong.11 I Singapore används liksom i Folkrepubliken 
Kina de förenklade tecknen.12 I Folkrepubliken Kina skrivs tecknen numera 
vanligtvis från vänster till höger precis som i väst, medan man i Taiwan och 
Hong Kong ofta skriver uppifrån och ned samt från höger till vänster vilket 
medför att en boks första sida för en taiwanes, motsvarar bokens sista sida för 
en kines från Folkrepubliken Kina. 

För att skriva ord med vårt latinska alfabet har man genom tiderna använt 
sig av olika transkriptionssystem. 1958 godkändes pinyin-systemet (vilket på 
kinesiska betyder ’sätta ihop-ljud’) av Folkrepubliken Kina och 1997 beslutade 
Library of Congress att byta från Wade-Giles systemet till pinyin. Andra 
vanliga system förutom pinyin samt Wade-Giles är Gwoyeu Romatzhy och 
Yale.13  

För användarna kan man tänka sig att de olika systemen orsakar svårigheter 
att söka i olika biblioteks kataloger eftersom systemen delvis är snarlika, men 
ändå olika. En annan tänkbar problematisk fråga är om katalogerna blivit 
uppdaterade efter byte av system från Wade-Giles till pinyin, eller om olika 
transkriptionssystem finns blandade i katalogerna. 

Är då inte en sökning med kinesiska tecken lika användbar och ger samma 
resultat som en sökning med ett transkriptionssystem? Vilka fördelar och 
nackdelar har originalskrift samt transkriptionssystem när det gäller 
informationsåtervinning? Detta kommer jag att gå närmare in på i nästa stycke 

                                                 
9 Simsova & Chin, 1982, s. 13. 
10 Davis, L. Edward (red.), 2005, Encyclopedia of Contemporary Chinese Culture, s. 663. 
11 Davis, 2005, s. 13. 
12 Davis, 2005, s. 662-663. 
13 Hu, Jiajian, 1999, ”Chinese Romanization in Library of Congress Cataloging”, s. 250-251. Kjellgren, 
2000, s. 130. 
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med hjälp av Dietmar Wolfram och Alexandra Dimitroffs modell för den 
optimala återvinningen av information i ett system.14 

1.3.3 IR via ett transkriptionssystem jämfört med IR via kinesiska 
tecken 
Med termen IR (information retrieval) eller informationsåtervinning menas 
främst en informanssökning som sker via en maskin för elektronisk 
databehandling.15  I och med ett antal specifika egenskaper hos det kinesiska 
språket innebär en informationsåtervinning via ett transkriptionssystem, jämfört 
med via kinesiska tecken, att olika slags information återvinns ur systemet.  

Det kinesiska språket är ett isolerande eller analytiskt språk vilket betyder 
att orden inte ändrar form efter böjning. Varje kinesiskt tecken motsvarar i 
princip bara en stavelse och en betydelse, men det bör även tilläggas att många 
tecken har både flera uttal och flera betydelser i olika sammanhang. 
Ljudmässigt är kinesiskan begränsad och i rikskinesiskan måste en stavelse 
sluta med antingen en vokal eller -n, -ng eller -r. Totalt ger detta, tillsammans 
med användandet av fyra olika toner, 1 277 stavelser för rikskinesiskan. Om de 
fyra kinesiska tonerna tas bort återstår cirka 420 stavelser att uttala alla 
kinesiska tecken med. Svenskan har till exempel 6 330 möjliga stavelser. 
Kinesiskan har omkring 85 000 tecken vilket, i och med det begränsade antalet 
stavelser, medför ett mycket stort antal homofoner (ord och/eller tecken som 
låter likadant).16 Om man bara har ett ljud finns det således ett stort antal tecken 
som skulle kunna motsvara ljudet. Har man ett tecken i stället är betydelsen 
klar och det råder ingen förvirring. Exempelvis kan nämnas det vanliga ordet 
för att ”sälja” ( ) något vilket skrivs ”mai” med pinyin. Problemet är att om 
man skriver ”mai” med pinyin kan det även ha betydelsen att ”köpa” ( ) något 
(liksom flera andra betydelser). Om man således söker efter ”mai” enligt pinyin 
i en katalog får man alltså upp bland annat allt som handlar om att ”köpa” och 
att ”sälja”. Har man i stället möjlighet att skriva in tecknet för att ”sälja”  
råder det ingen tvekan längre om vad man menar.  

Dietmar Wolfram och Alexandra Dimitroff har tagit fram en modell för hur 
själva sökprocessen från ett system optimalt kan se ut.17 Men jag vill första ta 
upp tre begrepp som är viktiga i sökprocessen: ”recall”, ”precision” samt 

                                                 
14 Wolfram, Dietmar & Dimitroff, Alexandra, 1997, ”Preliminary Findings on Searcher Performance and 
Perceptions on Performance in a Hypertext Bibliographic Retrieval System”, s. 1142-1145. 
15 Marchionini, Gary, 1995, Information seeking in electronic environments, s. 8. 
16 Kjellgren, 2000, s. 123-125. 
17 Wolfram, D. & Dimitroff, A., 1997, s. 1142-1145. 
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”search time”. Med ”recall” menas återvinningen av information i systemet 
som används. ”Recall” används för att mäta hur effektiv återvinningen i ett 
system är. En återvinning på 100 procent innebär att alla relevanta träffar 
påträffas i sökningen. Tyvärr ger en återvinning av allt material i systemet även 
det en återvinning på 100 procent. Sålunda behövs begreppet ”precision” för 
att tala om hur många relevanta och önskvärda träffar som erhålls, samt även 
begreppet ”time”.18  

Proportionen för optimal sökning illustrerar således Wolfram och Dimitroff 
enligt följande: 

recall x browsing precision 
search time (hours)19 

Modellen synliggör betydelsen av en effektiv och ren sökning. När det gäller en 
sökning efter material skrivet på kinesiska är det givetvis optimalast att kunna 
söka med kinesiska tecken, jämfört med att söka genom ett 
transkriptionssystem, för att undvika brus samt ickerelevanta träffar. Problemen 
är att systemen och katalogerna hos många av de bibliotek som ingår i denna 
studie, inte har kunnat uppdateras till ett system som hanterar kinesiska tecken 
av olika skäl, exempelvis ekonomiska. Katalogrelaterade observationer 
kommer att mer ingående beskrivas under rubrik 10.3. 

Sammanfattningsvis blir en sökning med kinesiska tecken när kinesiskt 
material eftersöks mer effektiv om kinesiska tecken används jämfört med ett 
transkriptionssystem. Ytterligare en aspekt av transkriptionssystemens 
användande är att de som är uppvuxna med kinesiska språket som modersmål, 
inte nödvändigtvis behärskar ett transkriptionssystem. 

1.3.4 De kinesiska användarna i Europa 
Inledande bör nämnas att kineserna inte är en homogen grupp, utan en mycket 
komplext sammansatt grupp. Det finns 56 etniska grupper i Kina och den 
största gruppen är Han. Man talar således ofta om Han-kineser, vilka utgör 92 
procent utav Folkrepubliken Kinas population. De 55 olika minoriteterna kan 
vara väldigt olika varandra både när det gäller språk och kultur.20 

Den kinesiska invandringen till Europa har gått i vågor. När det gäller 
Storbritannien var invandringen till en början tätt förbunden med det Brittiska 

                                                 
18 Lange, Andrew & Tedd, Lucy A. & Hartley, Richard J., 2001, Information Seeking in the Online Age: 
Principles and Practice, s. 277-289. Wolfram, D. & Dimitroff, A., 1997, s. 1142-1145. 
19 Modell hämtad från Wolfram, D. & Dimitroff, A., 1997, s. 1143. 
20 Davis, 2005, s. 174, 242. 

success = 
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imperiet. Den första dokumenterade närvaron av kineser i landet daterar från 
1700-talet. I början kom främst kinesiska sjömän med fartygen från Asien. 
Redan 1902 fanns det en bosättning i Limehouse som kallades ”Chinatown”. 
En kinesisk skola, Zhonghua Chinese Language School, etablerades redan 
1935. Under första världskriget skeppades ungefär 100 000 kineser från norra 
Kina till fronterna i väst för att gräva skyttegravar, laga mat eller reparera 
maskinerier. Under andra världskriget hjälpte kinesiska sjömän till med att 
möjliggöra skeppning av förnödenheter till Storbritannien. Under hela 1900-
talet har många kineser sökt sig till Storbritannien för att studera. Från 60-talet 
kom en ny våg av invandrare som sökte sig till cateringbranschen. Från 1989 
och incidenten på Himmelska fridens torg i Peking 21  har fler kinesiska 
medborgare sökt politisk asyl i Storbritannien. När Hong Kong återlämnades 
till Kina 1997 föranledde det en invandring av 50 000 kineser från Hong Kong. 
I en folkräkning från 1991 fanns 156 938 kineser i Storbritannien.22 

Banden mellan Kina och Frankrike går tillbaka till handelsförbindelsen 
Sidenvägen, där Lyon var en av slutdestinationerna. Den första kinesen i 
Frankrike hette Arcadius Huang och reste till Frankrike tillsammans med 
franska missionärer år 1702. Liksom i Storbritannien importerades kineser 
under första världskriget och andra världskriget. I samband med Vietnamkriget 
tog även Franskrike emot 145 000 Vietnamflyktingar, av vilka 
uppskattningsvis 50-60 procent hade kinesisk härkomst. Enligt en folkräkning 
från 1990 fanns 14 051 kinesiska medborgare i Frankrike. Yrkesmässigt är 
många involverade i cateringbranschen.23  

Kinesisk existens fanns i Tyskland från början av 1700-talet. Som ett 
resultat av sjöfarten under början av 1900-talet slog sig många sjömän från 
främst Hong Kong och Guangdong provinsen ned i Tyskland och började 
försörja sig inom restaurangbranschen. Efter andra världskriget invandrade en 
stor del kineser, via Storbritannien, från Hong Kong, Malaysia och Singapore. 
Immigrationen på 70-talet karaktäriserades av kineser från Indonesien, 
Malaysia och Vietnam vilket orsakades av anti-kinesisk känslosamhet i dessa 
länder. Senare invandring rör mest kineser som studerat och efter studierna 
slagit sig ned i landet. I slutat av 1999 fanns officiellt 48 300 kineser från 

                                                 
21 I maj 1989 höll främst kinesiska studenter en demonstration på Himmelska fridens torg i Peking där de 
krävde politisk demokrati. Demonstrationen slutade i ett blodbad då arméstyrkor öppnade eld mot 
demonstranterna (Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=203017& 
i_word=Himmelska%20fridens%20torg, avläst 2005-07-27, kl. 15:25). 
22 Pan, Lynn (red.), 1998, The Encyclopedia of the Chinese Overseas, s. 304-306. 
23 Pan, 1998, s. 311-316. 
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Folkrepubliken Kina och Taiwan i Tyskland. Liksom i Storbritannien och 
Frankrike är kineserna ofta involverade i cateringbranschen.24  

Mette Thunø har i sitt bidrag till boken The Last Half Century of Chinese 
Overseas skrivit om kinesiska immigranter i Danmark. De första 
immigranterna kom med ett Tivoli till huvudstaden år 1902. Därefter har 
invandringen av kineser i landet varit liten och sporadisk fram till 60-talet. 
Liksom i exempelvis Storbritannien arbetade kineserna företrädesvis i 
restaurangbranschen. Under 80-talet och 90-talet invandrade en relativt stor del 
på grundval av mildare immigrationsregler från Danmarks sida. År 1996 fanns 
3 467 kineser i Danmark, främst från Folkrepubliken Kina och Hong Kong, 
men även om än i mindre antal från Singapore samt Taiwan. En våg av 
studenter immigrerade i början av 90-talet och incidenten på Himmelska 
fridens torg 1989 gjorde att många studenter stannade i Danmark i stället för att 
återvända.25  

Enligt en artikel i Invandrarrapport, som skrivits av Björn Kjellgren, finns 
omkring 40 miljoner kinesiska migranter utanför Kina. Sedan 1786, då kinesen 
Afock (tolk åt Ostindiska kompaniet i Kanton), kom till Sverige har kineser 
förekommit om än i mindre skala. Det var först på 70-talet som invandringen 
av kineser från främst Folkrepubliken Kina och Vietnam tog fart. Till Europa 
kom på 70-talet många från Hong Kong och i mindre utsträckning etniska 
kineser från Malaysia och Indonesien. Det finns naturligtvis ett stort mörkertal 
vad gäller illegala kinesiska invandrare både i Sverige och i Europa.26 

Det är svårt att få fram en tillförlitlig siffra om hur många med kinesisk 
bakgrund som finns i Europa. Vem som skall räknas som etnisk kines är inte 
självklart och därtill skall läggas den illegala invandringen. I en förfrågan till 
Statistiska centralbyrån (SCB) fick jag informationen att 10 852 personer som 
var födda i Kina levde i Sverige i slutet av år 2003. 27  Orsakerna till 
utvandringen av kineser till Europa har sammanfattningsvis varierat med det 
politiska och ekonomiska klimatet både i väst samt i öst.  

                                                 
24 Leung, Maggi W.H., 2002, ”From four-course Peking duck to take-away Singapore rice: An inquiry 
into the dynamics of the ethnic Chinese catering business in Germany”, s. 134-139. Giese, Karsten, 2003, 
New Chinese Migration to Germany: Historical Consistencies and New Patterns of Diversification within 
a Globalized Migration Regime”, s. 155 (abstract). 
25  Thunø, Mette, 1998, ”Chinese Immigrants in Denmark After 1949: Immigration Patterns and 
Development”, s. 141-162. 
26 Kjellgren, Björn, 2001, ”Sveriges kineser – en liten del av ett stort mönster”, s. 2-13. 
27 E-mailkontakt med Helge Thelander, Statistiska centralbyråns (SCB) information och bibliotek, 2005-
02-28. 
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1.3.5 Sinologi 
Intresset för att studera Kinas kultur och språk är för närvarande stort i 
exempelvis Sverige och det är drygt 350 personer som har sökt till grundkursen 
i kinesiska för hösten 2005 vid Stockholms universitet. Av dessa har ca 170 
sökt i första hand och Stockholms universitet erbjuder 40 platser.28  

Som ett led i det ökade intresset för Kina invigdes Nordiska 
Konfuciusinstitutet i februari 2005, som är ett samarbete mellan Stockholms 
universitet och China National Office for Teaching Chinese as a Foreign 
Language. Institutet är en enhet inom institutionen för orientaliska språk vid 
Stockholms universitet och skall främja utbildningen i kinesiska och det 
kulturella utbytet mellan Kina och Sverige.29 

1.4 Teori och metod 
Den metod som jag använder i denna uppsats är kvalitativa intervjuer. Metoden 
ligger närmast triangulering till formen. Metoden triangulering innebär att både 
kvalitativa metoder samt kvantitativa metoder används, eller att man inom ett 
och samma projekt använder flera kvantitativa eller kvalitativa delmetoder.30 

Triangulering av kvalitativ information kan även ske teoretiskt genom att olika 
teoretiska perspektiv används för att ge pluralism i tolkningen.31  

Ur ett triangulärt hänseende söker jag undersöka tre delar; användarna vid 
folkbibliotek, användarna vid akademiska bibliotek samt bibliotekarierna. 
Frågeguiderna som använts, både i intervjuerna med användarna samt med 
personalen vid biblioteken som ingick i studien, är uppdelade i två delar. Den 
inledande kvantitativa delen är strukturerad med främst fasta svarsalternativ 
och en hög grad av standardisering. Den kvalitativa delen är ostrukturerad med 
öppna frågor samt en låg grad av standardisering. Låg standardisering innebär 
att informanten själv har fått styra frågornas ordningsföljd och följdfrågorna har 
formulerats beroende på tidigare svar.32 Den kvalitativa delen av intervjuguiden 

                                                 
28 E-mailkontakt med Fredrik Fällman, Institutionen för orientaliska språk, Nordic Confucius Institute in 
Stockholm, SU, 2005-05-23. 
29 E-mailkontakt med Fredrik Fällman, Institutionen för orientaliska språk, Nordic Confucius Institute in 
Stockholm, SU, 2005-05-23. Anteckningar vid möte för bibliotekarier som arbetar med Asiensamlingar i 
Norden på Stockholms universitet 2005-05-20, där Fredrik Fällman berättade om Konfuciusinstitutet. 
30 Trost, Jan, 2005, Kvalitativa intervjuer, s. 16-17.  
31  Patel, Runa & Davidson, Bo, 2003, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning, s. 105. 
32 Trost, 2005, s. 19-20. 
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kan karaktäriseras som både öppen och riktat öppen, där kontexten har utgått 
empatiskt ifrån de aspekter som jag har velat undersöka i denna studie.33 

Tre hörnstenar utgör grunden för denna undersökning, (användarna av 
folkbiblioteken, användarna av de akademiska biblioteken samt 
bibliotekariernas kompetens) i relation till de tre perspektiv (det mångkulturella 
perspektivet, det sociokulturella perspektivet samt det professionsteoretiska 
perspektivet) som jag har använt mig av. Det bakomliggande synsättet som 
speglar denna studie är en hermeneutisk samt antipositivistisk ansats varvid 
grundtesen kan sägas vara att människans subjektiva uppfattning om 
verkligheten är knuten till tid, erfarenhet och kultur.34 Jag har gjort följande 
schematiska bild för att illustrera hur de tre hörnstenarna i uppsatsen relaterar 
till de perspektiv som jag utgår från i denna undersökning. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Det hermeneutiska synsättet samt de tre perspektiv som jag använder kommer 
närmare att beskrivas under rubrik 2.1-2.4. 

1.5 Urval  
Vid urvalet av folkbibliotek med Kinasamlingar har jag valt ett i Norden, 
Internationella biblioteket i Stockholm, samt ett i Europa, Westminster Chinese 
Library i London. Jag har inte funnit kinesiskspråkiga samlingar på 

                                                 
33 Lantz, Annika, 1993, Intervjumetodik, s. 18-21. 
34 Lantz, 1993, s. 25-35. 
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folkbibliotek av samma dimension i de andra länderna som jag har besökt i 
studien. 

När jag valde ut de akademiska biblioteken med Kinasamlingar har jag haft 
stor hjälp dels av hemsidan till föreningen European Association of Sinological 
Librarians samt genom John T. Ma:s studie av 56 Kinasamlingar i Europa.35 Jag 
har försökt inkludera specifika samlingar, ur aspekter som storlek, betydelse 
eller innovation, i Europa liksom i Norden. En representativ variation har varit 
min ambition vid urvalet som resulterade i följande bibliotek:  

 
Folkbibliotek: 

• Internationella biblioteket (IB), Stockholm (15 användarintervjuer, 1 
personalintervju). 

• Westminster Chinese Library (WCL), London (15 användarintervjuer, 1 
personalintervju). 

 
Akademiska bibliotek: 

• Asienbiblioteket (AB), Stockholms universitet, Stockholm (1 
personalintervju). 

• Nordic Institute of Asian Studies (NIAS), Köpenhamn (15 användar-
intervjuer, 2 personalintervjuer). 

• The School of Oriental and African Studies Library (SOAS), London 
(15 användarintervjuer, 1 personalintervju). 

• Institut des Hautes Études Chinoises, Collége de France (IHEC), Paris 
(15 användarintervjuer, 2 personalintervjuer). 

• Humboldt-Universität zu Berlin Universitätsbibliothek/Zweigbibliothek 
Asien- und Afrikawissenschaften (HUB), Berlin (15 användar-
intervjuer, 1 personalintervju). 

• Staatsbibliothek zu Berlin (SBB), East Asia Department, Berlin (1 
personalintervju). 

 
Vid intervjuerna med användarna har jag begränsat mig till 15 
användarintervjuer per bibliotek. Detta till bakgrunden av att studier baserade 
på intervjuer tenderar att omfatta runt 15 ± 10.36 Intervjuerna med personalen 
uppgår till minst en intervju per bibliotek, totalt 10 personalintervjuer. Vid 

                                                 
35 European Association of Sinological Librarians hemsida, http://www.easl.org , avläst 2005-02-01, kl. 
17:23. Ma, John T.,1985, Chinese Collections in Western Europe, s. 3. 
36 Kvale, Steinar, 1996, InterViews – An Introduction to Qualitative Research Interviewing, s. 102. 
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Staatsbibliothek zu Berlin har jag av lokaltekniska skäl inte har gjort några 
användarintervjuer utan enbart en personalintervju. Bibliotekets samlingar är i 
stort sett placerade i magasin och måste beställas fram. I biblioteket finns 
endast väldiga läsesalar med en del referenslitteratur, som jag i intervjun med 
bibliotekarien fick veta oftast inte användes av bibliotekets användare utan av 
universitetsstuderande på grund av få läseplatser på universiteten. Orsaken till 
att jag ändå ville ha med Staatsbibliothek zu Berlin i studien är att biblioteket 
ligger långt framme vad gäller IR genom katalogen samt prenumeration av 
olika sinologiska samt kinesiskspråkiga elektroniska resurser. Vid 
Asienbiblioteket i Stockholm har jag inte heller genomfört några 
användarintervjuer på grund av de relativt få användarna i relation till denna 
undersöknings tidsram. 

I urvalet av informanterna har jag använt mig av ett bekvämlighetsurval 
varvid jag har uppsökt biblioteken för studien och frågat användarna av 
Kinasamlingarna, ifall de skulle ha tid att intervjuas i fråga om samlingarna. 
Urvalet av personalen som arbetar med Kinasamlingar bygger mer på 
snöbollsmetoden där jag har frågat efter rekommendationer hos dem som jag 
intervjuat och på den vägen fått fram lämpliga personer att intervjua.37 

1.6 Intervjuer  
Alla intervjuer med såväl användare som personalen genomfördes vid ett möte 
under fem månader, februari till juni, 2005. Alla användare som deltog i 
intervjuerna informerades om att deltagandet var frivilligt och de skulle förbli 
anonyma. De informerades vidare om syftet för studien. Tidsmässigt tog 
intervjuerna med biblioteksanvändarna mellan 10 och 25 minuter. Intervjuerna 
med personalen tog alltifrån 1 timme till 3 timmar eftersom de ofta 
kombinerades med en guidad visning av samlingarna och även av magasinen. 

Intervjuguiden som jag har utgått ifrån har varit skriven på engelska av 
praktiska skäl, och jag upplyste informanterna om att undersökningen även har 
genomförts i andra länder. Intervjuerna har haft karaktären av samtal. 
Intervjumallen fungerade som stöd för mig under intervjun, och jag 
uppmuntrade informanten att fritt kommentera och berätta i anslutning till 
frågorna, medan jag antecknade. Jag gav utrymme för informanterna att 
utveckla de områden som de fann intressanta, eftersom jag ville fånga upp 

                                                 
37 Trost, 2001, Enkätboken, s. 30-31. 
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omedelbara synpunkter och spontana attityder rörande biblioteken och 
samlingarna. Utformningen av intervjumallen var en svår balansgång då jag 
skulle vilja ha fler frågor om informanternas levnadsförhållanden, samtidigt 
som jag inte ville att intervjun skulle ta för lång tid.  

Jag har fört anteckningar under samtalets gång, vilka jag efter intervjun 
kompletterat med mina observationer och renskrivit. På grund av antalet 
intervjuer fann jag det olämpligt att göra en inspelning av alla samtalen. 
Dessutom tror jag att det kan ha försvårat den förtroliga samtalsatmosfär som 
jag eftersträvade. Intervjun med användarna har inletts med frågor av personlig 
karaktär rörande kön, kinesiskt påbrå, ålder, bostadsort, födelseort, yrke samt 
utbildningsnivå. Därefter har informanten tillfrågats om hur ofta han eller hon 
besöker just det aktuella biblioteket, varför informanten besökte biblioteket 
idag och ifall informanten använder andra resurser i biblioteket förutom själva 
boksamlingen. De öppna frågorna har fokuserats kring tre huvudfrågor: 

• Vad användarna anser om Kinasamlingarna samt om tidskrifter, 
tidningar, video, CD, Internet access samt andra elektroniska resurser. 

• Om användarna har använt bibliotekskatalogen och vad de ansåg om 
sökbarhet och användarvänlighet. 

• Om det fanns något ytterligare som de skulle vilja ta upp och som 
skulle göra samlingarna bättre för dem som användare. 

Frågorna till personalen inleddes på liknande sätt med personliga frågor om 
kön, kinesiskt påbrå, bostadsort samt födelseort, utbildningsnivå samt ifall 
bibliotekarieutbildning genomgåtts. När det gällde frågorna till personalen 
handlade de främst om följande huvudfrågor: 

• Kanaler för inköp av bokbestånd och aspekter kring uppbyggnaden av 
beståndet. 

• Katalogen och aspekter kring originalskrift i katalogen. 
• Elektroniska resurser.  

Intervjuguiderna som jag använde finns i sin helhet i bilaga 15.1 samt 15.2. 
Alla bibliotekarier som jag stämde träff med och intervjuade tog sig 
entusiastiskt an mina frågor, var oerhört hjälpsamma och tog sig tid med att 
visa runt och presentera sina samlingar. Även många användare av 
Kinasamlingarna visade ett stort intresse för studien och tog frågorna på stort 
allvar.  

För att bevara deltagarnas anonymitet har jag presenterat bibliotekarierna 
under beteckningen BIBA-BIBJ. Användarna har presenterats med en 
förkortning av biblioteket där intervjun genomfördes och därefter bokstäverna 
A-O. Exempelvis WCLA betyder att detta var den första användare som jag 
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intervjuade på Westminster Chinese Library i London. Att jag inte använde mig 
av samma system rörande bibliotekarierna är att det vid vissa bibliotek endast 
finns en bibliotekarie av till exempel kinesisk härkomst, och då skulle 
anonymiteten gå förlorad. 

1.7 Identitets- och åldersaspekter kring intervjuerna 
I undersökningen framkom två aspekter kring intervjuerna som jag inte hade 
förutsett. Den ena aspekten rör identitetsrelaterade frågor för de kinesiska 
användarna, och den andra rör informanternas ålder.  

I mitt formulär angående användarnas kinesiska påbrå kunde användaren 
göra följande val: Chinese, overseas Chinese, second generation Chinese samt 
adopted Chinese. Det kom att visa sig att många kände sig förbryllande över 
valmöjligheten. Vissa som studerade en kurs för endast några år ansåg sig 
tillhöra gruppen overseas Chinese, medan många andra som uppenbarligen 
levde sedan mycket länge i landet i fråga, ändå såg sig som Chinese. Flera 
personer från Taiwan påpekade även att de var ”taiwaneser”. Eftersom frågan 
gav upphov till förvirring har jag endast redovisat resultatet i relation till om 
användaren har kinesiskt påbrå eller inte. 

Den andra aspekten, som tyvärr delvis påverkar undersökningen var att jag 
observerade att många äldre avböjde intervjun. Detta kan ha resulterat i en 
snedvridning av användarnas medelålder, särskilt för användarna av 
folkbiblioteken. Språklig osäkerhet i samband med intervjusituationen samt 
rådvillhet i en plötsligt uppkommen situation är troligtvis en del av orsakerna 
bakom avståndstagandet. Åldersaspekten har förmodligen resulterat i viss 
efterverkning för uppsatsens resultat när det gäller exempelvis användarnas 
medelålder, födelseland samt språkliga aspekter.  

1.8 Uppsatsens disposition 
Efter detta inledande kapitel kommer en redovisning av de teoretiska 
perspektiv som denna uppsats bygger på, samt en presentation av tidigare 
forskning inom områden som gränsar till denna studie. Ovanstående delar utgör 
således uppsatsens andra kapitel. Kapitel tre består av en genomgång av 
riktlinjer, lagar och rapporter som är av vikt för bibliotekens service till 
mångkulturella användare samt studenter vid högskolan. De bibliotek som 
denna studie omfattar presenteras i kapitel fyra.  
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Uppsatsens huvuddel upptar kapitel fem till elva. I kapitel fem har jag 
granskat de användarundervisningar som biblioteken tillhandahåller via 
Internet. I kapitel sex till elva har jag redovisat användarnas attityder vid först 
folkbiblioteken och därefter vid de akademiska biblioteken samt slutligen 
fokuseras på personalens kompetens utifrån ett professionsteoretiskt perspektiv.  

Efter en sammanfattning samt ett slutord finns en käll- och 
litteraturförteckning och därefter fyra olika bilagor. De första två bilagorna är 
de intervjuguider som jag använde i studien. Den tredje bilagan innehåller en 
lista med vanliga kanaler för inköp av kinesiskspråkig samt sinologisk 
litteratur. Slutligen finns kontaktinformation som adresser, telefonnummer 
samt hemsidor till de bibliotek som denna studie omfattar. 
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2. Teoretiska perspektiv och tidigare forskning 

Inom detta kapitel kommer jag först att gå igenom det hermeneutiska synsättet 
eftersom det påtagligt genomsyrar uppsatsens grundsyn. Därefter kommer jag 
att presentera tre teoretiska perspektiv, som jag kommer att ta avstamp ifrån i 
denna uppsats; det mångkulturella perspektivet, det sociokulturella perspektivet 
samt det professionsteoretiska perspektivet.  

2.1 Ett hermeneutiskt synsätt 
Det epistemologiska utgångsperspektivet i denna uppsats grundar sig på den 
hermeneutiska vetenskapsteorin. Hermeneutiken användes som en metod för 
att tolka bibeltexter på 1600-talet och 1700-talet. 38  Inom de hermeneutiska 
teorierna är det intresset för hur människor relaterar till olika världsliga 
förhållanden som är av intresse. Eftersom människan har ett förhållande till sin 
livsvärld är det relationen mellan människan och hennes livsvärld som blir 
centralt. Den hermeneutiska livsåskådningen undersöker en människas eller en 
grupps livssituation. Teorin grundar sig holistiskt på att människans 
livssituation utgör en helhet eller ett stort nät, och att det därför inte går att 
isolerat undersöka endast en tråd i människans föreställning om världen. 
Tråden man drar i ger efterverkningar i hela nätet och nätet skall därför 
undersökas som helhet.39  

I en hermeneutisk tolkning bör även begreppet den hermeneutiska cirkeln 
nämnas. Det är den ständiga växlingen mellan delar och helhet som utgör ett 
utmärkande drag för synsättet och denna växling benämns den hermeneutiska 
cirkeln.40 

Språket är en väg inom det hermeneutiska synsättet att tillägna sig kunskap 
om mänsklig verklighet. Viktigt är att förstå och att tolka. Ett annat viktigt 
begrepp inom synsättet är ”förståelsehorisont”, vilket innebär att forskaren 

                                                 
38 Patel & Davidson, 2003, s. 28. 
39 Hartman, Jan, 1998, Vetenskapligt tänkande - Från kunskapsteori till metodteori, s. 161-165. 
40 Kvale, Steinar, 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 50-51. 
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sätter ribban för förståelsen gemensamt med informanten. Två viktiga verktyg 
som används i tolkningsprocessen inom det hermeneutiska synsättet är dels 
förförståelse samt dels empati och medkänsla.41  

Positivismen kan sägas vara hermeneutikens motpol i och med att man 
undersöker delar av ett problem snarare än att se till helheten. Vidare söker 
positivisterna lagbundenheter i vilka orsak-verkan samband skall framgå.42 

Liksom Steinar Kvale påpekar, verksam vid psykologiska institutionen vid 
Århus universitet, kan man uppfatta hermeneutiken som en dialog och samtal 
med texten som intervjuerna resulterar i. Likaså tar Kvale upp en del av de 
olikheter som skiljer en hermeneutisk ansats från den traditionella formen av 
hermeneutik. Traditionellt behandlade tolkningen endast texter som redan var 
färdigskrivna, medan en intervjusituation innefattar både skapande och 
tolkning.43 

Jag tror att det är viktigt försöka se till helheten i den livssituation som 
användarna av Kinasamlingarna har. Eftersom gruppen inte är homogen och 
inte heller delar samma kulturella bakgrund, är det viktigt att vara medveten 
om så mycket av deras livssituation som möjligt. Språket är essentiellt för att 
söka kunskap och användarna har språkligt sett olika förutsättningar. Kinesiska 
användare kan inte nödvändigtvis engelska och västerländska användare kan 
inte heller nödvändigtvis kinesiska. Min strävan är att söka uppnå en så bred 
förståelsehorisont som möjligt av användarna genom denna studie. Eftersom 
användarna bör ses utifrån ett kulturellt hänseende, vill jag i nästa stycke 
utveckla några tankar kring det mångkulturella perspektivet. 

2.2 Det mångkulturella perspektivet 
När det gäller det mångkulturella perspektivet kommer jag efter en inledande 
fördjupning i själva begreppet mångkulturell, att gå igenom de olika faser som 
en invandrad person går igenom i processen att acklimatisera sig till ett nytt 
värdland. Slutligen kommer jag att relatera till några skrivelser som behandlar 
bibliotekets roll gentemot invandrare.  

Vad menas egentligen med begreppet mångkulturell? Filosofen och 
samhällsforskaren Hans Ingvar Roth vid Uppsala universitet har studerat 
begreppet och kommit fram till följande. Med ett mångkulturellt samhälle 

                                                 
41 Patel & Davidson, 2003, s. 29-30. 
42 Patel & Davidson, 2003, s. 27. 
43 Kvale, 1997, s. 49-50. 
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menas ett samhälle som innehåller flera kulturer. En kultur kan sägas vara ett 
kollektivt fenomen av viss varaktighet som inbegriper en samling regler, 
värden och symboler. Dessa regler, värden och symboler upprätthålls och 
försvaras av en samling människor. Hans Ingvar Roth påpekar dock att det är 
viktigt att nämna andra grupper som ger ett mångkulturellt samhälle än bara 
invandrare, till exempel ursprungsbefolkningar. Invandrare sammanfattas av 
Roth som en mångfald av olika identiteter. Roth påpekar speciellt att det är 
viktigt att se till motiven för uppbrottet hos personer som invandrat. Vissa 
betraktar det nya landet som en tillfällig bostadsplats eller arbetsplats medan 
andra tänker sig det nya landet som sitt hemland.44 

I boken Kulturgrammatik skriver etnologen Gillis Herlitz om de tre faser 
som en nyanländ invandrare går igenom under den första tiden. Den inledande 
fasen karakteriseras av lycka och positiva känslor. Denna fas varar ofta under 
några månader och under denna tid upplever individen stora förväntningar och 
exotiska känslor. Den andra fasen är en kritisk period där individen upplever 
besvikelse och med den följer förvirring, aggressivitet, osäkerhet samt 
depression och nedstämdhet. Det är olika från person till person hur länge 
individen upplever denna fas. Slutligen uppnås någon form av jämvikt med en 
kulturell integration som följd. Individen börjar acklimatisera sig och 
accepterar sitt nya liv. Herlitz poängterar att denna nya fas ofta är svårare för 
kvinnorna som ofta lever i hemmet och har mindre kontakt med den nya 
kulturen.45 

Olaf Berggren har i sitt bidrag till boken Invandrarna och biblioteket 
skrivit om bakgrunden till vikten av litteratur på invandrarspråken. Enligt Olaf 
Berggren känner invandraren ofta ett nyväckt behov av att lära känna sin 
ursprungliga kultur genom den känsla av främlingskap som den nya situationen 
ger upphov till. Vidare behöver invandraren ofta litteratur för att förstå det nya 
landet liksom för att klara vardagen.46  

Artikeln ”The gate to understanding: Swedish libraries and immigrants” av 
Yelena Jönsson-Lanevska tar åter upp Gillis Herlitz faser för en kulturkrock 
och ser på dem ur ett biblioteksmässigt perspektiv. Hon konkluderar att det 
skulle förbättra bibliotekens service gentemot invandrare ifall det fanns en 
multikulturell utbildning för bibliotekarier, genom fokus på barns kulturella 

                                                 
44 Roth, Hans Ingvar,1996, Mångfaldens gränser, s. 12-13. 
45 Herlitz, Gillis, 1999, Kulturgrammatik: Hur du ökar din förmåga att umgås med människor från andra 
kulturer, s. 108-111. 
46 Berggren, Olaf, 1974, ”Mediebeståndet”, s. 32-34.  
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och språkliga utveckling samt en förståelse för betydelsen av pedagogik samt 
psykologi i biblioteksarbetet.47 

Minoriteter eller invandrare har en annan kulturell bakgrund och många har 
ett skriftspråk med ett annat alfabet än det latinska. Denna miljö ställer 
informationsspecialisten inför en speciell situation vid själva 
informationsförmedlingen. Många forskare har fördjupat sig i minoriteters 
behov samt betydelsen av informationssökning i originalspråk. En av dem är 
Sara von Ungern-Sternberg. I sin artikel behandlar hon kulturella och språkliga 
skillnader i informationssökning, samt vikten av att kunna utföra en sökning i 
sitt eget modersmål. Kunskapssamhället ger en global produktion av kunskap 
och vi lever i en mångkulturell miljö som binds samman genom ett 
världsomfattande nätverk.48 Forskning bedrivs globalt och informationsbehovet 
får en ny dimension med nya krav och även nya möjligheter.  

I artikeln ”The multicultural society” av Asbjørn Langeland, som är en 
rapport från ett samprojekt mellan NORDBOK49 och Nordic Committee for 
Museums, fokuseras på vilken slags kulturell expertis som behövs i ett 
mångkulturellt samhälle. Artikeln är en konkludering av ett två år långt projekt 
för en förbättrad kulturell kompetens för personal i kulturella institutioner. 
Projektet har fokuserat på arkiv, bibliotek samt museer, mot bakgrund av den 
kunskapsmässiga kompetens som behövs i utbildningen för att säkra kulturell 
medvetenhet. Artikeln fokuserar på punkter som spelar en betydande roll i ett 
mångkulturellt samhälle. Förståelse som sträcker sig över kulturella gränser, 
samt kulturell medvetenhet som kännetecknas av en djupare kulturell insikt, är 
några av artikelns brännpunkter. Artikeln betonar att kulturell medvetenhet är 
av speciell betydelse när det gäller icke västerländska kulturer. 
Träningsprogram eller olika slags vidareutbildning lyfts fram som en väg till att 
höja den kulturella kompetensnivån.50 

En förflyttning från en icke-västerländsk kultur till vår del av världen måste 
ovillkorligen innebära en stor omställning för individen. Behovet av att 
bibliotekarien som arbetar i en mångkulturell miljö förstår användarnas 

                                                 
47 Jönsson-Lanevska, Yelena, 2005, ”The gate to understanding: Swedish libraries and immigrants”, s. 
131-132. 
48  Ungern-Sternberg, Sara von, 2003, ”Kulturella och språkliga skillnader i informationssöking – 
indexeringens betydelse”, s. 55-60.  
49 Nordisk Litteratur- og bibliotekskomité (NORDBOK) är en kommitté under Nordiska Ministerrådet 
som har till uppgift att stärka bibliotekssamarbetet i Norden samt främja nordisk litteratur (NORDBOK, 
hemsida, http://www.nordbok.org/om_nordbok/generelt.html, avläst 2005-06-25, kl. 00:13). 
50 Langeland, Asbjørn, 2004, ”The multicultural society: improving the expertise of employees in cultural 
institutions”, s. 32-33.  
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situation måste likaså vara av stor vikt. Av intresse är att bibliotekarien ser till 
användarnas behov av litteratur på modersmålet, liksom sökmöjligheter i 
kataloger på användarnas modersmål. Flera som studerat problemet hävdar att 
det skulle behövas en speciell utbildning för att hantera den mångkulturella 
situation som vi lever i idag.  

2.3 Det sociokulturella perspektivet 
Tre personer som speciellt förespråkat de sociokulturella aspekterna inom 
området informationsinhämtning och informationsbehov, och vilkas tänkande 
passar in i denna studie, är Birger Hjørland, Roger Säljö samt Olof Sundin. 
Nedan kommer jag att gå igenom deras tänkesätt enligt nämnda ordning. 

Birger Hjørlands formulering av domänanalysen som en socio-koginitiv 
ansats vid Information Retrival (IR) innehåller starka band till det 
sociokulturella synsättet. Människan lever och verkar i en sociokulturell miljö 
som kontextmässigt färgar både behovet samt sökningen efter information. 
Enligt det domänanalytiska och sociokognitiva synsättet är det sociala och 
kulturella faktorer som skapar behovet av information. 51  Trots att 
domänanalysen har domänen som det primära fokuseringsområdet, är det även 
individens kognitiva process som ligger i centrum. Målet för domänanalysen är 
att komma fram till en humanare informationsteknologi. Domänanalysen 
behandlar både informationsbehov hos akademiska användare som vanliga 
användare.52 

Pedagogik- och psykologiprofessorn Roger Säljö vid Göteborgs universitet 
har ur ett sociokulturellt perspektiv tittat på människors lärande process. Ett av 
de centrala mönstren i hans tankegång är att människan tillägnar sig kunskap 
genom interaktion med andra människor. Hon använder givetvis även 
intellektuella redskap samt fysiska redskap. 53  Människans kultur förvärvas 
således genom hennes interaktion med andra. Hon använder sig av både 
intellektuella redskap och fysiska redskap, som med ett samlingsnamn kallas 
artefakter av Säljö.54 

                                                 
51 Hjørland, Birger, 2002, ”Epistemlolgy and the Socio-Cognitive Perspective in Information Science”, s. 
257-270. 
52 Hjørland, Birger, 2004, ”Domain Analysis: A Socio-Cognitive Orientation for Information Science 
Research”, s. 17-21. 
53 Säljö, Roger, 2000, Lärande praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, s. 20-23. 
54 Säljö, 2000, s. 29-30. 
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Användarundervisning via webben är en allt viktigare del av bibliotekets 
kontakt med användarna och intressant att betrakta ur ett sociokulturellt 
perspektiv. Olof Sundin har skrivit en artikel om hur användarundervisning via 
webben utformats och vilken roll detta nya verktyg har inom informations- och 
kommunikationsvetenskapen. 31 olika handledningar har granskats utifrån 
olika aspekter. 55  Därefter har Sundin studerat vilket förhållningssätt som 
användarundervisningarna vittnar om (ett källorienterat förhållningssätt, ett 
beteendeorienterat förhållningssätt, ett processorienterat förhållningssätt eller 
ett kommunikativt orienterat förhållningssätt). Från en professionsteoretisk 
synvinkel, vilken kommer att beskrivas närmare i följande stycke, anser Sundin 
att dessa handledningar på webben är ett uttryck för bibliotekariernas kunskap 
och kompetens. Sundin betonar dock att dessa anspråk på kunskapsområden 
inte är absoluta, utan medvetna val.56  

Den miljö som en människa växer upp i och den kultur som hon tillhör ger 
en dimension för hur hon ser på sin omgivning och vilka artefakter som hon 
ser som möjliga att utnyttja. En människa från en annan miljö reagerar kanske 
annorlunda och ser olika möjligheter och barriärer i de artefakter som hon har 
att tillgå i sin interaktion med det nya samhället och den främmande kulturen. 
Lärandet och utvecklingen är beroende av interaktion och detta utgör ett viktigt 
redskap i inhämtandet av ny kunskap. För att återknyta till uppsatsens 
dualistiska relationsförhållande så riktas min uppmärksamhet i denna uppsats 
både till invandrare (till vår värld i väst från en annan kultur), samt likaså 
västerländska forskare, som fokuserar sin forskning på en för dem annorlunda 
kultur, till exempel den kinesiska.  

Den sociokulturella situationen som användarna befinner sig i är således 
avgörande för deras informationsbehov. Kontextmässigt kan man skilja mellan 
olika slags informationsbehov. En grov indelning ger två kategorier, dels ett 
arbetsrelaterat informationsbehov och dels ett icke-arbetsrelaterat 
informationsbehov. Till det arbetsrelaterade informationsbehovet räknas 
information som söks inom ramen för dagliga arbetsuppgifter eller 
heltidsstudier. Inom kategorin icke-arbetsrelaterat informationsbehov ingår 
informationssökningar vilka har som mål att användaren skall klara sig i 

                                                 
55 De 12 olika aspekterna som Olof Sundin, (2005), tar upp är: informationskompetens, lokala uppgifter, 
informationskällor, problemformulering & informationsbehov & känsloaspekter, 
informationssökningstyper, sökteknik, källkritik, vetenskaplig kommunikation, Internet, citatteknik & 
referenser & juridik, skrivprocess & studieteknik, kunskapstest. 
56  Sundin, Olof, 2005, ”Webbaserad användarundervisning: Ett forum för förhandlingar om 
bibliotekariers professionella expertis”, s. 109–168. 
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vardagen. Inom den kategorin härrör informationsbehov rörande sjukdom, 
arbetslöshet eller ett fritidsrelaterat informationsbehov. 57  Varför kommer 
användarna till biblioteken med Kinasamlingar? Är det för att finna 
arbetsrelaterad information eller icke-arbetsrelaterad information? Man kan 
även se informationssökningen utifrån behovets inriktning. Således skiljs 
mellan problemorienterad informationssökning samt vägledande informations-
sökning. Till problemorienterad informationssökning räknas exempelvis när en 
studerande söker material för ett föredrag, men även problem i vardagliga livet 
som ett informationsbehov rörande olika tågtider. Till det vägledande 
informationsbehovet räknas exempelvis dagstidnings-läsning före arbetet.58 

Sammanfattningsvis kan man säga att både det mångkulturella perspektivet 
och det sociokulturella perspektivet delar en viss kärna och går på sätt och vis 
in i varandra. Människans handlingar och behov är ett resultat av hennes 
livssituation.  

2.4 Det professionsteoretiska perspektivet 
Viktiga aspekter ur ett professionsteoretiskt perspektiv är vad som utgör en 
profession, hur den avgränsas och hur professionens medlemmar verkar. Andra 
hänseenden av intresse är graden av specialisering samt hur professionen 
förhåller sig till ett utbildningspolitiskt perspektiv och ett allmänpolitiskt 
perspektiv.59 

Magali Sarfatti Larsson, professor i sociologi vid Temple University i 
Philadelphia, har skrivit följande om vad som professionsteoretiker centralt 
skall utforska: 

A theory of professions should be centrally concerned with the conditions under which 
knowledge is produced and applied in ways that make a difference for the life of others.60 

 

Efter Magali Sarfatti Larsons begrundansvärda ord om syftet med 
professionsteorier, vill jag förklara begreppet profession och därefter titta 
närmare på några av de begrepp som utmärker en professionsteori; 
kunskapsbasen som Rolf Torstendahl tar upp, jurisdiktionen som Andrew 
Abbott går djupare in på samt professionaliseringsstrategier som bland andra 

                                                 
57 Savolainen, Raijo, 2003, ”Informationssökning och informationsbehov”, s. 73. 
58 Savolainen, 2003, s. 73-74. 
59 Abrahamsson, Bengt, 1986, ”Vad är intressant med professioner?”, s. 19-21. 
60 Citat hämtat från Sarfatti Larson, Magali, 1990, ”In the matter of experts and professionals, or how 
impossible it is to leave nothing unsaid”, s. 32. 



 26

Anne Witz tar upp i relation till det genusperspektiv som hon tillför teorin. 
Slutligen kommer jag att se närmare på Roma M. Harris, professor vid 
University of Western Ontario, och hennes tankar kring professionsteorin ur ett 
biblioteksperspektiv.61  

Det finns många olika teorier om hur man skall betrakta en profession, men 
jag har valt att beskriva Bengt Abrahamssons syn på begreppet som en 
inledning. Bengt Abrahamsson från Arbetslivscentrum, som verkat inom 
professionsforskning, beskriver begreppet profession med hänvisning till yrken 
med en hög kvalifikationsnivå som kännetecknas av utövarnas kall eller 
yrkeshängivenhet. Vidare ställer Abrahamsson upp tre kriterier för en 
profession. Dessa är för det första en utvecklad teori vilken utvecklats under en 
lång tid, för det andra etiska normer inom gruppen som speglas till exempel i 
utbildningsaspekten samt för det tredje en kåranda.62 De yrkesgrupper som inte 
uppfyller alla krav benämns semiprofessioner. Bibliotekarier är en grupp som 
traditionellt betraktades som en semiprofession. Framför allt ansågs 
semiprofessionerna sakna relationen mellan forskning, utbildning samt 
tillämpning. Denna relation behöver även accepteras av samhället som sådant 
för att vara giltig. Till sfären av professionella yrken räknades traditionellt 
yrken som exempelvis läkare samt jurister. 63 

Rolf Torstendahl, professor i historia vid Uppsala universitet, har behandlat 
länken mellan grupper som eftersträvar en professionalistisk ställning och deras 
kunskapsbas. Med kunskapsbas menar Torstendahl ett social kapital som 
används vid omedelbar problemlösning. Vidare poängterar Torstendahl att 
användandet av begreppsmässiga redskap skapar en ömsesidig förståelse inom 
kretsen av medlemmar.64 

Andrew Abbott, professor i sociologi vid Chicago University har skrivit 
om en professions avgränsning, uppkomst och utveckling. En av grundtankarna 
i Abbotts resonemang är att en profession vilar på en så kallad jurisdiktion som 
legitimerar själva professionen. Jurisdiktionen avgränsar profession genom den 
professionella kunskapen. Det är genom åhörarna som jurisdiktionen 
grundläggs och består.65  

                                                 
61  University of Western Ontario, hemsida, http://www.fims.uwo.ca/whoswho/facultypage.htm 
?PeopleId=38, avläst 2005-08-05, kl. 01:00. 
62 Abrahamsson, Bengt, 1986, s. 19-21.  
63 Sundin, Olof, 2003, Informationsstrategier och yrkesidentiteter – en studie av sjuksköterskors relation 
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64 Torstendahl, Rolf, 1990, ”Introduction: Promotion and strategies of knowledge-based groups”, s. 1-8. 
65 Abbott, Andrew Delano, 1988, The System of Professions: An essay on the division of labor, s. 52-64. 
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Anne Witz är föreläsare inom sociologi vid Birmingham University. Hon 
har analyserat professionsteorin i ljuset av ett genusperspektiv. Witz har 
studerat de professionaliseringstrategier som används av en grupp för att uppnå 
professionell status. En sådan strategi är stängning eller closure, och Anne 
Witz definierar två stängningssätt, dels uteslutande strategier samt avgränsande 
strategier. Med uteslutande strategier menas strategier hos en dominerande 
grupp att kontrollera tillträde till positioner i den egna gruppen, medan 
avgränsande strategier har som mål att utöva kontroll över andra underordnade 
grupper. Witz tar även upp inkluderande strategier varvid underordnade 
grupper tar till externa medel för att bli berättigad tillträde till den dominerande 
gruppen. Slutligen tar Witz upp dubbel stängning, dual closure, varvid en 
underordnad grupp samtidigt försöker exkludera andra från tillträde till gruppen 
samt tillskansa sig tillträde till den dominerande gruppen.66 

Slutligen har jag tittat på Roma M. Harris tankar kring själva 
biblioteksprofessionen utifrån ett genusperspektiv. Harris har fokuserat på det 
tryck som råder inom gruppen bibliotekarier att uppnå en förändring och närma 
sig professionell status. Ur ett genusperspektiv har Harris konstaterat att de 
sidor av yrket som har maskulina inslag som teknologi samt ledning av 
verksamheten är högre värderade än den mer feminina sidan av 
bibliotekarieyrket med fokus på servicen till barn samt katalogiseringen. Med 
professionaliseringssträvandena finns en tendens att fly från yrkets feminina 
identitet. Harris konkluderar att yrket står inför en stor förändring där mycket 
av den traditionella bibliotekarierollen kommer att utmanas och frågan är då 
vad som kommer att ske. Slutligen presenterar Harris tre steg som 
bibliotekarierna behöver ta för att återta kontrollen av yrket samt stipulera ett 
starkare krav på informationssektorns del. För det första måste 
biblioteksföreningarna inta en personalcentrerad ståndpunkt, även om det 
resulterar i färre medlemmar. För det andra måste bibliotekarieyrket forma 
allianser med liknande grupper i kvinnointensiva yrken. För det tredje behöver 
kåren själv erkänna sin kunskap och ta avstånd från nedvärderingen av de 
feminina sidorna av yrket. Värdet av barnbibliotekariens arbete eller 
katalogisering måste värderas på samma sätt som datatekniska färdigheter 
värderas.67 

Men hur ser då biblioteks- och informationsprofessionens framtoning ut? 
IFLA utkom 1995 med en rapport om bibliotekariers samt informations-
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specialisters image. I rapporten konstateras att den låga status som professionen 
har är förknippad med professionens osynlighet. Arbetet måste synliggöras. 
Vidare fastslår rapporten att bibliotekarier behöver uppnå en ökad fokusering 
på användarna och att servicen behöver förbättras. Bibliotekarieföreningarnas 
roll lyfts fram i stärkandet av professionens status.68  

I relation till denna uppsats samt undersökningen av den personal-
kompetens som de som arbetar med Kinasamlingar i Europa har, tror jag att 
professionsperspektivet kan ge en essentiell symbolisk dimension åt 
synliggörandet av det arbete personalen utför. Intressanta frågoaspekter är i 
vilken utsträckning som personalen vid Kinasamlingar har en speciell 
kunskapsbas, hur deras arbete med inköp och uppbyggnad av kataloger 
gestaltar sig samt hur de löser problem som är relaterade till arbetet. Denna 
brytningstid när det gäller tekniska möjligheter tillför ytterligare en aspekt till 
bibliotekariens roll. Det kan vara viktigt att tillvarata de möjligheter som ges i 
förtydligandet av den roll som bibliotekarien har i sitt arbete, samt synliggöra 
det utförda arbetet utåt på olika sätt. Detta arbete kommer i slutändan 
bibliotekens användare till godo och det är de som på många sätt legitimerar 
och befäster bibliotekariens roll i samhället.  

Avslutningsvis vill jag nämna IFLA-konferensen ”The Multicultural 
Library – Staff Competence for Success”, som gick av stapeln 10-12 augusti 
2005 i Stockholm, som ett viktigt och betydelsefullt steg i detta sammanhang. 
Konferensen fokuserade på rätten till sitt språk för både invandrare och 
urbefolkningar, utbildning för bibliotekarier för att möta mångkulturella 
användares behov samt mångspråkig katalogisering.69 

2.5 Tidigare forskning inom angränsande områden 
Många tidigare verk har publicerats rörande en användarundersökning av en 
speciell grupp och deras informationsbehov. Nedan har jag sökt presentera 
tidigare forskning inom områden som rör Kina eller kinesiska biblioteks-
användare i Väst, eller som rör ämnesområdet sinologi. 

                                                 
68 Prins, Hans & Gier, Wilco de & Bowden, Russell, 1995, The Image of the Library and Information 
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69 Anteckningar från IFLA-konferensen ”The Multicultural Library: Staff Competence for Success”, i 
Stockholm 10-12 augusti 2005 samt konferensens hemsida http://www.ifla-
stockholm2005.se/welcome.html, avläst 2005-07-06, kl. 16:26. 
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2.5.1 Användarundersökningar rörande Kinasamlingar 
En mycket intressant forskarrapport gavs ut 1982 av Sylvia Simsova och Wey 
Tze Chin med namnet Library needs of Chinese in London. Rapporten tog två 
år att genomföra och fokuserar på kinesers attityder och användning av 
folkbibliotek i London. Förutom en tydlig genomgång av de specifika 
aspekterna kring användargruppen, presenterar studien även läsvanor för de 
499 informanterna. Det visade sig att lättare skönlitteratur stod för 40 procent 
av informanternas läsvanor, klassisk och modern litteratur för 26 procent samt 
facklitteratur för 34 procent.70 

En liknande rapport som även den undersöker biblioteksbehoven hos 
kineser i Storbritannien gavs ut 1989 av Alex Ng, förste bibliotekarie vid 
Regional Council Public Libraries of Hong Kong. Rapporten förklarar att 
gruppen av kineser i Storbritannien är vitt spridd i landet och att därför många 
lokala bibliotek har ansvaret för att tillgodose behoven hos denna grupp. Alex 
Ng anser att problemen för gruppen ofta inte är synliga eftersom kineser 
traditionellt värderar egenskaper som självhjälp och laglydighet. Deras icke-
problematiska framtoning gentemot värdlandet medför dock en viss grad av 
osynlighet. Rapporten visade att språkliga brister i engelska tydligt utgjorde en 
barriär för gruppen. Vidare uppskattar Alex Ng att ungefär 70-75 procent av 
den första generationens invandrare inte kan tala engelska. Dessa arbetar ofta i 
cateringbranschen med långa arbetsdagar och begränsade möjligheter att delta i 
engelskundervisning. Rapporten kom till slutsatsen att tillhandahållandet av 
böcker på kinesiska av ett nationellt centralt bibliotek vore en lösning. Det 
centrala biblioteket kunde förse de lokala biblioteken med depositioner, vilka 
efter hand kunde bytas ut mot nya depositioner. Alex Ng menar att det 
nationella biblioteket även kunde fungera som en central varifrån både material 
på kinesiska kunde tillhandahållas liksom stöd och vägledning i frågor rörande 
gruppens behov.71 

Äldre kinesiska immigranter och deras informationsbehov har undersökts 
av Sherry Shiuan Su och Charles Wm. Conaway. Författarna förklarar 
inledningsvis gruppens utsatthet och situation. Traditionella värderingar, som 
att barnen skall ta hand om föräldrarna på ålderns höst, ligger ofta bakom 
invandringen. Eftersom barnen bosatt sig utomlands, har även föräldrarna 
emigrerat. Barnen har ofta acklimatiserat sig till värdlandets förhållanden och 
värderingar, vilket i sin tur utgör en klyfta mellan barnen och föräldrarna. Den 
                                                 
70 Simsova & Chin, 1982, s. 3-52. 
71 Ng, Alex, 1989, The library needs of the Chinese community in the United Kingdom, s. iv-v, 31, 80-81. 
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uppkomna situationen ger lätt en känsla av isolation hos de äldre. Ytterligare en 
svårighet är naturligtvis språket liksom kulturella barriärer. Undersökningen 
gjordes i Kalifornien 1993 och omfattade 180 personer som var födda i 
Folkrepubliken Kina, Hong Kong eller Taiwan och hade en ålder över 60 år. 
Undersökningen visade att de intervjuade främst hade ett informationsbehov 
relaterat till världsnyheter (speciellt rörande deras hemland), hälsorelaterade 
ämnen och fritidssysselsättning. Dessutom fanns ett informationsbehov rörande 
utbudet av och tillgången till kurser i det engelska språket.72 

Sammanfattningsvis kan man säga att dessa undersökningar fokuserat på 
kinesers användning och behov av bibliotek med kinesiskspråkigt material. 
Undersökningarna behandlar inte sinologiskt material. När det gäller 
sinologiskt material på Internet samt sinologiska elektroniska resurser finns 
däremot några artiklar som rör ämnet, vilka jag kommer att behandla i nästa 
stycke. 

2.5.2 Kinesiskspråkiga samt sinologiska elektroniska resurser 
De elektroniska resurserna för sinologiska studier samt kinesiskspråkigt 
material på Internet kan vara svåra att lokalisera både för en kinesisk låntagare 
på ett folkbibliotek samt för en universitetsstuderande eller forskande sinolog. 
Tillhandahållandet av kinesiska databaser eller resurser kan vara en svår nöt 
kostnadsmässigt för biblioteken. De elektroniska resurserna utgör en viktig 
kanal till information. I och med utvecklingen, det ökade utbudet av 
elektroniska resurser samt den snabba aktualiseringstakten kommer dessa 
kanaler förmodligen att bli allt viktigare. I och med informationsmängdens 
ökning borde även behovet av handledning, organisering av resurserna samt 
urval av relevanta resurser att öka.  

I detta sammanhang kan ett citat från Wenxian Zhang, chef för avdelningen 
samhällsservice vid Olin Library i Florida, vara en passande inledning till 
ämnet.  

It is the responsibility of today’s information services professional to encourage users to 
take advantages of the instant accessibility of Web resources, while reminding them to 
approach with caution.73 

 

                                                 
72 Su, Sherry Shiuan & Conaway, Charles Wm., 1995, ”Information and a forgotten minority: Elderly 
Chinese Immigrates”, s. 69-86. 
73 Citat från Zhang, Wenxian, 1999, ”Internet resources on China and Chinese studies: A selected Web 
guide”, s. 329. 
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Wenxian Zhang skriver dessa ord i sin inledning till en presentation av källor, 
som rör sinologi samt området Kina, vilka finns tillgängliga på Internet. 74 
Liksom Zhang tror jag att den pedagogiska rollen och den vägledande rollen 
när det gäller resurser tillgängliga via Internet är mycket viktig i dagens 
samhälle. 

Ka Wai Fan vid City University of Hong Kong har likaså skrivit en 
tankvärd artikel om ämnet elektroniska resurser. Ka Wai Fan menar att de 
elektroniska resurserna har kommit för att stanna och bibliotekarierna behöver 
samma kunskap om de elektroniska resurserna som om boksamlingarna. I en 
studie, där 14 bibliotek i norra Amerika ingick, undersökte hon vilka 
restriktioner som biblioteken upplevde när det gällde tillhandahållandet av 
elektroniska resurser. De fem vanligaste svaren var; budgetrestriktioner, 
tidsmässiga restriktioner, avsaknad av teknisk support, avsaknad av träning 
samt oförenlighet mellan operativsystem på engelska/kinesiska.75 

Det finns flera artiklar som belyser de elektroniska resurserna i Kina och 
uppbyggnaden av digitala bibliotek. Bland annat kan artikeln ”Constructing 
library networks with Chinese characteristics: bringing about society-wide 
sharing of information resources” nämnas. I artikeln framförs argument för att 
få till stånd ett nätverk av kinesiska bibliotek som möjliggör en bättre 
informationsförsörjning.76 

Kanske kan tanken med nätverk mellan kinesiska bibliotek vara en tanke 
som kan utvecklas till att omfatta bibliotek med Kinasamlingar i Europa? Om 
biblioteken med Kinasamlingar var samordnade i Europa kunde deras 
användare få än bättre informationsutbyte genom ett samarbete med det 
kinesiska nätverket, kanske speciellt vad gäller de elektroniska resurserna och 
ingångar till kinesiskspråkiga databaser av olika slag på Internet.  

                                                 
74 Zhang, 1999, s. 329. 
75 Fan, Ka Wai, 2003, ”Electronic resources for Chinese studies and East Asian libraries”, s. 404-411.  
76  Guo, Rumei, 2004, ”Constructing library networks with Chinese characteristics: bringing about 
society-wide sharing of information resources”, s. 283-290. 
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3. Riktlinjer, lagar och rapporter rörande 
bibliotekens service och mångkulturella 
användare 

I detta avsnitt kommer jag att ta upp några viktiga riktlinjer, lagar och rapporter 
som rör bibliotekens service. Eftersom denna studie omfattar både 
folkbibliotek och akademiska bibliotek har jag inkluderat skrifter från båda 
biblioteksformernas synvinkel. Jag har först presenterat svenska rapporter och 
lagar, och därefter några riktlinjer av internationell karaktär.  

3.1 Från ett svenskt perspektiv 
Hur ser då bibliotekens riktlinjer och ambitioner ut när det gäller dess 
mångkulturella användare? Vad säger lagen om vad biblioteken är skyldiga att 
göra för sina användare som kommer från en annan kulturell bakgrund? Dessa 
frågor kommer jag att titta på inledningsvis.  

I vår svenska bibliotekslag från 1996 finns följande rader att läsa om folk- 
och skolbiblioteken i servicen till invandrare och litteratur på andra språk.  

8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade 
samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än 
svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.77 

  
Förutom vår bibliotekslag finns flera andra skrifter och rapporter som rör 
bibliotekens service till användarna. Skriften Invandrarna och biblioteken i 
Stockholms län från 1978 tar upp vikten av att biblioteken tillhandahåller 
material på invandrarspråken. Speciellt fokuserar rapporten på barns utveckling 
när det gäller språk och identitet. Barnen riskerar att känna sig rotlösa och 
osäkra, med ett dåligt självförtroende som följd, om hemspråket inte får 

                                                 
77  Citat hämtat från Sveriges Bibliotekslag SFS 1996:1596, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/ 
19961596.HTM, avläst 2005-05-24, kl. 20:50. 
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utvecklas. Barnen behöver likaledes stärkas i sitt hemspråk för att kunna 
tillgodogöra sig ytterligare ett språk.78 

När det gäller högskolebiblioteken finns även där några rader från Sveriges 
bibliotekslag under paragraf 6 som skildrar högskolans roll.  

6 § Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Dessa bibliotek skall 
inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara för 
biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt ge 
biblioteksservice.79 

 
Om högskolan erbjuder utbildningar i andra språk och kulturer borde således 
högskolebiblioteket ha en viss skyldighet att tillhandahålla material på språket i 
fråga och material rörande kulturen. 

En annan rapport från 1991, vilken betonar bibliotekets pedagogiska 
resurser, är En kreativ studiemiljö från Statens Offentliga Utredningar. I 
rapporten framgår att högskolebiblioteket skall tillhandahålla de redskap och 
material som utbildningarna har behov av. Vidare lyfts studenternas träning i 
informationshantering och informationssökning fram som essentiell, till 
bakgrund av den växande informationsfloden i kunskapssamhället. Trots att 
rapporten är några år gammal tar den upp tankar om den nya tekniken som är 
aktuella än i dag. Den konstaterar bland annat vikten av att material förs in i de 
nya datasystemen från katalogkorten, så att inte äldre material som inte finns i 
online-katalogen glöms bort. En annan viktig summering inför framtiden, 
vilken görs i rapporten, är att de nya medierna kräver investeringar i ny 
utrustning, drift och kompetens.80  

I en rapport från 2001, Kraftfulla bibliotek och museer från Statens 
Kulturråd, där resultaten av det statliga erbjudande till bibliotek och museer 
angående en 2Mbit/s Internetuppkoppling via SUNET presenteras, fastslås 
bland annat att biblioteken fungerar mer och mer som informationsförmedlare. 
Det är därför viktigt att de har en snabb uppkoppling så att de kan fungera i sin 
roll som informationsförmedlare. Rapporten visar också att bibliotek med en 
tillräckligt kraftig Internetuppkoppling fungerar som en populär och viktig 

                                                 
78 Gulyas, Miklos, 1978, Invandrarna och biblioteken i Stockholms län, s. 9-10. 
79 Citat hämtat från Sveriges Bibliotekslag SFS 1996:1596, http://www.notisum.se/rnp/sls 
/lag/19961596.HTM, avläst 2005-05-24, kl. 20:50. 
80  En kreativ studiemiljö: högskolebiblioteket som pedagogisk resurs: förslag till synpunkter från 
Högskoleutredningens arbetsgrupp för högskolans biblioteksfunktioner, SOU 1991:72, s. 12, 22, 60-61.  
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informationslänk för invandrare, eller andra som befinner sig på en annan ort 
än sin hemort.81 

I förstudien till rapporten om kvalitetsutveckling och kvalitetsmodeller för 
högskolans bibliotek från 2002 finns noterat att möjligheten för studenterna att 
söka information elektroniskt är ofrånkomlig för all högskoleutbildning. Det 
konkluderas att biblioteket bör ha ambitionen att utveckla sin roll som 
pedagogisk resurs.82  

En nyligen utkommen rapport som även den rör högskolebiblioteken är 
”Someone else’s job”, vilken behandlar vem som skall ta ansvar för 
studenternas informationskompetens. Projektet initierades i juni 2004 av 
Kungliga Biblioteket BIBSAM83 och utgår från Högskolelagens bestämmelse i 
1 kap. 9 § rörande mål för grundutbildningen med fokus på studenternas 
informationskompetens. Samarbetet mellan lärare och bibliotekarier lyfts fram 
utifrån tre dimensioner; koordination, kollaboration samt integration. 
Sammanfattningsvis kan man säga att rapporten visar att en höjd 
informationskompetens hos studenterna på grundutbildningen erfordrar 
bibliotekens potential.84  

Sammantaget finns många rapporter och lagar som behandlar 
bibliotekariens och bibliotekens roll i samhället och dess service till såväl 
utsatta grupper som högskolestudenter. När det gäller de mångkulturella 
användarna verkar fokus ligga på modersmålets betydelse för gruppen. När det 
gäller högskolestudenter ligger fokus i stället på hur deras informations-
kompetens skall säkras och vilken roll som biblioteksmässiga resurser kan 
spela för att nå det målet.  

                                                 
81 Kraftfulla bibliotek och museer: vad har hänt med statens Internetsatsning på bibliotek och museer?, 
Rapport från Statens kulturråd 2001:5, s. 11-15. 
82  Gellerstam, Göran, 2002, Kvalitetsutveckling och kvalitetsmodeller för högskolans bibliotek: en 
förstudie, s. 35. 
83  Kungliga bibliotekets avdelning för nationell samordning och utveckling (BIBSAM). BIBSAM:s 
huvudmål är att förbättra informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning (Kungliga 
bibliotekets hemsida, http://www.kb.se/bibsam/verksamh/det_har_ar_bibsam2004.pdf, avläst 2005-07-
27, kl. 16:19). 
84 Hansson, Birgitta & Rimsten, Olle, 2005, ”Someone else’s job”. Måluppfyllelse av 1 kap. 9 § 
högskolelagen avseende studenters informationskompetens, s. 1-35. Tillgänglig via www.kb.se, avläst 
2005-06-17, kl. 23:44. 
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3.2 Från ett internationellt perspektiv 
Nedanstående citat är från UNESCO:s85 folkbiblioteksmanifest från 1994, och 
kan fungera som inledning till riktlinjer, lagar och rapporter utifrån en 
internationell synvinkel.  

Folkbiblioteket är till för alla, oberoende av ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk 
eller samhällsklass. Särskilda tjänster skall kunna erbjudas dem som av någon anledning 
inte kan utnyttja det gängse utbudet, exempelvis språkliga minoriteter, personer med olika 
handikapp, patienter på sjukhus eller interner inom kriminalvården.86 

 
Folkbiblioteket är således till för alla oberoende av nationalitet och språk. 
Manifestet betonar att särskilda tjänster skall kunna erbjudas dem som inte kan 
utnyttja det gängse utbudet, som exempelvis språkliga minoriteter.  

I IFLA:s samt UNESCO:s guidelinjer för utveckling av folkbibliotekens 
service från 1997 fastställs att biblioteken borde inkludera service till 
invandrare samt nya medborgare och hjälpa dem att finna sig tillrätta i ett 
annorlunda samhälle. Dessutom borde biblioteken erbjuda media på dessa 
gruppers ”native culture”.87 

Ur ett internationellt perspektiv kan också IFLA:s rapport, The Glasgow 
Declaration, från 2002 vara värt att citeras i sammanhanget.  

Libraries and information services provide access to information, ideas and works of 
imagination in any medium and regardless of frontiers. They serve as gateways to 
knowledge, thought and culture, offering essential support for independent decision-
making, cultural development, research and lifelong learning by both individuals and 
groups.88 

                                                 
85 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). UNESCO grundades 
1945 och arbetar för att skapa en dialog, mellan varje kultur och varje civilisation, som bygger på respekt 
(UNESCO:s hemsida, http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=3328&URL_DO=DO_TOPIC 
&URL_SECTION=201.html, avläst 2005-07-27, kl. 16:33).  
86 Citat hämtat från Unesco:s folkbiblioteksmanifest från 1994, http://www.vanersborg.se/download/ 
18.baa466f396215b4e7fff8661/Unescos_folkbiblioteksmanifest_1994.pdf , avläst 2005-05-24, kl. 20:22. 
87 The Public Library Service, IFLA/UNESCO Guidelines for Development, 2001, s. 32-33. 
88  Citat hämtat från The Glasgow Declaration, kungjord av IFLA den 19 augusti, 2002. 
http://www.ifla.org/faife/policy/iflastat/gldeclar-e.html, avläst 2005-06-16, kl. 23:39. 
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När det gäller bibliotekariens roll bör likaså IFLA:s rapport, The IFLA Internet 
Manifesto, nämnas.  

Librarians should provide the information and resources for library users to learn to use 
the Internet and electronic information efficiently and effectively. They should proactively 
promote and facilitate responsible access to quality networked information for all their 
users, including children and young people.89 

 

Detta stycke om riktlinjer, lagar och rapporter åskådliggör att det både i Sverige 
och internationellt finns ett förhållningssätt varvid biblioteken skall 
uppmärksamma speciella gruppers och språkliga minoriteters behov. Speciellt 
gällande informationssökning via Internet och elektronisk information 
poängteras bibliotekariens samt högskolebibliotekets roll som pedagogisk 
resurs där handledning skall ges i informationshantering och 
informationssökning.  
 

                                                 
89  Citat hämtat från The IFLA Internet Manifesto, kungjord av IFLA den 23 augusti, 2002. 
http://www.ifla.org/III/misc/im-e.htm, avläst 2005-06-16, kl. 23:49. 
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4. En kort deskription av biblioteken i studien 

Denna korta deskription ger tyvärr en bild av biblioteken som inte är lätt att 
jämföra inbördes, vilket beror på att mycket olika förhållanden råder bland 
dessa bibliotek. Mitt val att ändå inkludera detta deskriptionsavsnitt i uppsatsen 
bygger på min förhoppning om att läsaren ändå skall få en bild, om än brokig 
och mångfacetterad, av ett urval Kinasamlingar i Europa. Exempelvis kan 
antalet besökare nämnas som ett exempel på den komplexa situationen. När 
bibliotekarien har gjort en uppskattning om antalet dagliga besökare har jag 
inkluderat uppgifterna i uppsatsen, men för de flesta bibliotek har det inte varit 
möjligt att göra någon liknande uppskattning. Internationella biblioteket har till 
exempel endast en besöksmätare per våningsplan, där många språk samsas, och 
en mätning skulle därför bli helt missvisande.  

Jag kommer först att presentera de två folkbiblioteken och därefter de sex 
akademiska biblioteken. Informationen under denna rubrik kommer från 
intervjuerna med bibliotekarierna på de aktuella biblioteken, eller mina egna 
observationer vid besöket, ifall inget annat anges.  

4.1 Två folkbibliotek 
I denna studie har jag besökt och genomfört användarintervjuer samt 
personalintervjuer vid två folkbibliotek med Kinasamlingar, ett i Stockholm 
och ett i London. När det gäller folkbiblioteken har jag inkluderat information 
angående personalens språkkunskaper eftersom man kan tänka sig att det är av 
stor vikt för låntagarna att kunna prata med bibliotekarien på sitt modersmål. 

4.1.1 Internationella biblioteket (IB), Stockholm 
Internationella biblioteket är en del av Stockholms stadsbibliotek och 
finansieras av både staden, landstingen och staten (kulturrådet). I början av 
1990-talet utgjorde biblioteket en invandrarlånecentral, men i maj år 2000 hade 
samlingarna överförts till Odengatan 59 och öppnades för allmänheten. 
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Internationella biblioteket fungerar fortfarande som lånecentral och förmedlar 
både enstaka lån, depositioner och fjärrlån. 90 

Internationella biblioteket har 2 756 vuxenböcker på kinesiska samt 854 
barnböcker. Böcker skrivna på förenklad kinesiska och traditionell kinesiska 
står blandade i hyllorna. Ungefär två tredjedelar av böckerna är skrivna med 
förenklade tecken, resten med traditionella tecken. Böckerna är uppställda efter 
SAB-systemet med först samlingsverk av skönlitterär karaktär och därefter 
skönlitteratur i alfabetisk ordning efter författarens efternamn. Efter 
skönlitteraturen står biografier samt facklitteratur enligt SAB. Inbördes i en 
underkategori står böckerna i alfabetisk ordning efter författarens efternamn. 
Biblioteket har ett flertal datorer med Internetanslutning som användarna kan 
boka. Biblioteket prenumererar på två kinesiska tidskrifter. Biblioteket har 
även en liten hyllsektion som kallas ”Röster från världen” där användarna 
bland annat kan finna kinesisk skönlitteratur översatt till svenska.  

Internationella biblioteket lanserade i april 2005 en flerspråkig webbtjänst 
på www.internationellabiblioteket.se där de första språken ut är arabiska, 
kinesiska, ryska, persiska samt spanska. Den kinesiska delen är mycket 
användarvänlig och ger möjlighet för användaren att virtuellt botanisera bland 
nya böcker samt göra sökningar med kinesiska tecken. Hur en katalogpost kan 
se ut finns beskrivet närmare under rubrik 10.3. I biblioteket finns två 
bibliotekarier som talar kinesiska och kan hjälpa de kinesiska låntagarna 
tillrätta.  

Internationella biblioteket anordnar då och då aktiviteter som riktar sig till 
de kinesiska användarna. Exempelvis kan inbjudandet av författarna Xingjian 
Gao samt Rui Li för några år sedan nämnas. Bibliotekarien berättar att det var 
mycket uppskattat av kineserna. Ett annat arrangemang som anordnats var en 
skrivarkurs där några kinesiska ungdomar deltog.  

4.1.2 Westminster Chinese Library (WCL), London 
Westminster Chinese Library ligger vid Charing Cross, inte långt från Londons 
Chinatown. Det kinesiska biblioteket är en del av Westminster City Service och 
är helt finansierat av Westminster City Council.  

Biblioteket har över 50 000 böcker på kinesiska på våningens andra plan. 
Ungefär 1 000 av böckerna är barnböcker. Cirka 60 procent av böckerna är 
skrivna på förenklad kinesiska och 40 procent är på traditionell kinesiska. Alla 
                                                 
90 Stockholms stadsbibliotek, hemsida, http://www.ssb.stockholm.se/templates/OneColumn.asp?id=6687, 
avläst 2005-02-28, kl. 16:15. 
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skyltar är skrivna både på kinesiska och på engelska. Böcker med förenklade 
tecken och traditionella tecken står blandade i hyllorna. Böckerna är uppdelade 
efter område såsom juridik, historia etc. men är inte ordnade inbördes i hyllan 
utan bara efter område. Biblioteket tillhandahåller cirka 10 kinesiskspråkiga 
tidskrifter, varav en tidskrift för barn, samt fyra tidningar på kinesiska. På 
biblioteket finns fyra datorer på övervåningen för Internet, som kan bokas, och 
på undervåningen finns 2 bokningsbara Internetdatorer. Dessutom finns en 
dator speciellt för barn och en dator för sökningar i bibliotekskatalogen. 
Ytterligare en dator fanns bakom kopieringsmaskinen, med den var ur funktion 
vid mitt besök. På bibliotekets andra våning finns även cirka 150 sinologiska 
böcker av fackkaraktär. På våningen första plan finns likaså en hylla med 
skönlitteratur som har blivit översatt från kinesiska till engelska.  

Biblioteket lånar ut depositioner om 100 böcker på ett års tid, till bibliotek 
i hela Storbritannien, för en kostnad av 500 pund. 

Det dagliga antalet besökare till biblioteket är 1200 personer och enligt 
bibliotekariens uppskattningar besöker 1 000 av dessa den kinesiska samlingen. 
Biblioteket använder systemet GEAc Plus, liksom andra bibliotek som tillhör 
Westminster. I detta system syns de kinesiska böckerna som ”bok på kinesiska 
nr. 19”. Men bibliotekarien har byggt upp ett eget system i databasprogrammet 
Access, där bokens titel syns med kinesiska tecken och även är sökbar med 
kinesiska tecken. Detta system ligger dock inte ute publikt för användarna. 

Fem bibliotekarier har hand om den kinesiska avdelningen varav två talar 
mandarin och tre talar kantonesiska. Flera kan dock enklare fraser på den 
dialekt som de inte talar, som exempelvis omlån. 

Liksom Internationella biblioteket har Westminster Chinese Library 
aktiviteter då och då som riktar sig till de kinesiska låntagarna. Exempelvis kan 
sommarläsning eller poesiläsning på kinesiska nämnas eller olika workshops 
med inriktning på välfärdssystemet i Storbritannien, arbetstillstånd eller 
juridiska frågor. Under det kinesiska nyåret har biblioteket ett stånd i 
Chinatown där de delar ut broschyrer om biblioteket och berättar om 
bibliotekets service.  

Sammanfattningsvis är det viktigt att notera att både Internationella 
biblioteket i Stockholm samt Westminster Chinese Library i London inte bara 
har lokala användare, utan genom lånecentralen även användare från andra 
delar av landet. Båda biblioteken tillhandahåller litteratur skriven både på 
förenklade samt traditionella tecken. Likaså har båda biblioteken valt att blanda 
böcker skrivna med förenklade och traditionella tecken i hyllorna. 
Folkbiblioteken prenumererar inte på några kinesiska databaser.  
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4.2 Sex akademiska bibliotek 
Nedan har jag presenterat sex akademiska bibliotek som ingår i denna studie. 
Vid klassificeringen som akademiska bibliotek har jag utgått från bibliotekens 
målgrupp. När bibliotekarierna har angett studenter vid universitetet eller 
forskare som främsta målgrupp har jag klassat biblioteket som ett akademiskt 
bibliotek. De databaser som nämns i denna beskrivning kommer att presenteras 
närmare under rubrik 10.5. 

4.2.1 Asienbiblioteket (AB), Stockholm 
Asienbiblioteket i Stockholm tillhör Stockholms universitetsbibliotek och 
målgruppen är studenter och forskare. Finansieringen kommer från två håll, 
dels från Avdelningen för humaniora (personal samt deras utrustning) och dels 
från Institutionen för orientaliska språk vid Stockholms universitet 
(Asienbibliotekets lokaler samt utrustning). Biblioteket har cirka 2000 böcker 
på kinesiska varav de flesta härstammar från donationer eller gåvor. 
Bibliotekets tidskrifter på kinesiska uppgår till ungefär 20 stycken. Biblioteket 
har även en kinesisk dagstidning. I samlingen finns cirka 800 sinologiska 
böcker och ungefär 13 sinologiska tidskrifter.91 

Biblioteket, vars samlingar är ordnade enligt SAB-systemet, har även cirka 
28 läseplatser och alla datorerna är utrustade med ordbehandlingsprogram som 
hanterar olika alfabet, teckensystem och har tillgång till Internet. Biblioteket 
distribuerar fjärrlån till studenterna från andra bibliotek främst i Europa. 
Biblioteket prenumererar på två databaser med stor relevans rörande Kina (CAJ 
China Academic Journals samt Renda Fuyin Baokan Ziliao). 

4.2.2 The School of Oriental and African Studies Library (SOAS), 
London 
The School of Oriental and African Studies grundades 1916 och är en del av 
London University. Biblioteket finansieras av HEFCE (Higher Education 
Funding Council for England). Biblioteket har forskare och lärare på SOAS 
som målgrupp. På SOAS är böckerna klassificerade enligt Dewey. Böckerna är 
först uppdelade enligt två kategorier: 1) Chinese Language on China samt 2) 
Western Languages on China. SOAS samling av kinesiskspråkiga böcker 
uppgår till cirka 150 000 volymer. Ungefär hälften är skrivna på förenklad 

                                                 
91 E-mailkontakt med Nobuko Kuramasu vid Asienbiblioteket, Stockholms universitetsbibliotek, 2005-
07-06.  
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kinesiska och den andra hälften på traditionell kinesiska. Idag köps cirka 80 
procent av böckerna på förenklad kinesiska men äldre litteratur är skriven 
endast med traditionella tecken. De sinologiska böckerna uppgår till ungefär 
30 000 volymer. Böcker med förenklade tecken och traditionella tecken skiljs 
ej åt utan står blandade i hyllorna. SOAS har cirka 500 titlar rörande 
kinesiskspråkiga tidskrifter och de sinologiska tidskrifterna uppgår till cirka 
700 titlar. SOAS tillhandahåller 26 kinesiskspråkiga dagstidningar och 
prenumererar på cirka 10 sinologiska dagstidningar (varav en online, South 
China Morning Post). SOAS ger användarna möjlighet till fjärrlån samt 
distribuerar även fjärrlån, främst till Europeiska länder. SOAS prenumererar på 
fyra databaser med speciell relevans för Kinastudier (CAJ China Academic 
Journals, Renda Fuyin Baokan Ziliao, Bibliography of Asian Studies samt 
Gujin tushu jicheng). 

4.2.3 Staatsbibliothek zu Berlin, East Asia Department (SBB), 
Berlin 
Berlin State Library, Preussian Cultural Heritage, har som mål att köpa in 
texter inom alla områden inom alla språk, från alla epoker och från alla länder, 
som är av akademiskt intresse eller forskningsrelevans.92 Bibliotekets målgrupp 
är forskare i Tyskland och i Europa. Biblioteket finansieras av medel från 
German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft) samt den 
tyska staten.  

Östasienavdelningen grundades 1922 som en separat avdelning inom 
biblioteket. Bibliotekets kinesiskspråkiga samlingar uppgår till cirka 300 000 
volymer. Det är osäkert hur många sinologiska böcker som finns. Alla 
samlingar står i magasin, förutom en del referenslitteratur som finns i 
läsesalarna. Biblioteket distribuerar fjärrlån till användare runt om i Europa. 
Biblioteket prenumererar på sex databaser med betydelse för studier om Kina 
(CAJ China Academic Journals, Renda Fuyin Baokan Ziliao, Bibliography of 
Asian Studies, Renmin ribao, Gujin tushu jicheng, Chinese Ancient Texts). 
Ytterligare en databas (Apabi) kommer inom kort att bli tillgänglig.93 

Staatsbibliothek zu Berlin tar ut en avgift på 0.5 Euro för att använda 
biblioteket. 

                                                 
92 Staatsbibliothek zu Berlin, hemsida, http://staatsbibliothek-berlin.de/english/imageflyer.html, 
avläst 2005-06-12, kl. 17:17. 
93  Staatsbibliothek zu Berlin, elektroniska resurser, http://ead.staatsbibliothek-berlin.de/datenbanken/, 
avläst 2005-07-15, kl. 02:35. 
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4.2.4 Humboldt-Universität zu Berlin Universitätsbibliothek/ 
Zweigbibliothek Asien- und Afrikawissenschaften (HUB), Berlin 
Eftersom Zweigbibliothek Asien- und Afrikawissenschaften är en del av 
Humboldt-universitetets universitetsbibliotek finansieras de med medel från 
universitetsbiblioteket. Universitetsbiblioteket finansieras i sin tur av Humboldt 
-Universität. Dock får Zweigbibliothek Asien- und Afrikawissenschaften 
årligen vissa bidrag stiftelser som exempelvis Simens-Stiftung.  

Humboldt-universitetets Kina-samling har 23 000 böcker på kinesiska och 
prenumererar på 77 kinesiska tidskrifter. Biblioteket har ungefär 15 000 
sinologiska böcker på västerländska språk. Biblioteket har även 50 
videokassetter om Kina eller på kinesiska. Det finns även cirka 400 kassettband 
vilka är knutna till läromedel i kinesiska. Målgruppen för biblioteket är 
universitetsstuderande, forskare och professorer. Biblioteket samsas under 
samma tak som andra asiatiska språk och även afrikanska språk. Böckerna är 
inte klassificerade i kategorier utan endast i två grupper, böcker på kinesiska 
och sinologisk litteratur. Inbördes är de uppställda enligt den ordning som de 
köpts in. I biblioteket finns 20 publika datorer som användarna kan använda för 
Internetsökningar och sökningar i bibliotekets katalog. Biblioteket har 64 
läseplatser. I bibliotekets katalog, ALEPH, används transkriptionssystemet 
Wade-Giles. Användarna kan inte söka med kinesiska tecken i katalogen och 
katalogposten visas inte heller med tecken. Biblioteket erbjuder tjänsten 
fjärrlån till sina studenter. Biblioteket tillhandahåller en databas med inriktning 
på Kina (Bibliography of Asian Studies). 

4.2.5 Collége de France Institut des Hautes Études Chinoises 
(IHEC), Paris 
IHEC finansieras huvudsakligen av The Collége de France men får även medel 
till bokinköp från CNRS (Centre National de Recherche Scientique). 
Bibliotekets målgrupp är professionella forskare, akademiker och doktorander. 
Studenter på filosofie magisternivå kan få använda biblioteket om de kan visa 
upp en rekommendation från handledaren. 

IHEC har en samling av 200 000 kinesiskspråkiga böcker, samt 100 000 
böcker på västerländska språk om Kina. Biblioteket prenumererar på cirka 200 
kinesiska tidskrifter samt 100 västerländska tidskrifter om Kina. Nästan alla 
böcker står i magasin, förutom en del referensmaterial, och behöver beställas 
fram dagen innan användandet. Biblioteket är specialiserat på klassiska studier, 
fram till 1911. Biblioteket har fyra publika datorer för sökningar på Internet 
samt i bibliotekets katalog. Det är inte möjligt för användarna att söka i 
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bibliotekets online-katalog med kinesiska tecken, utan sökningen måste göras 
genom pinyin eller andra system, men kinesiska tecken visas i katalogposten. 
IHEC erbjuder inte användarna fjärrlån förutom i speciella fall. IHEC 
prenumererar inte heller på några databaser.  

4.2.6 Nordic Institute of Asian Studies (NIAS), Köpenhamn 
NIAS bildades 1968 som ett självständigt institut för Asienstudier och 
finansieras till största delen av Nordiska Ministerrådet. Institutet har ett nära 
samarbete med olika universitet i Öresundsregionen som till exempel 
Copenhagen Business School, University of Copenhagen samt Lunds 
universitet. Bibliotekets målgrupp är hela forskningsvärlden, studenter, 
myndigheter samt allmänheten. 

NIAS har ungefär 33 000 böcker i sin Asiensamling. De sinologiska 
böckerna uppgår till 7 300 böcker. Dessutom har biblioteket 48 referensböcker 
på kinesiska. När det gäller tidskrifter prenumererar biblioteket på 140 
sinologiska tidskrifter samt 30 tidskrifter på kinesiska. Samlingen har 
prioriterat böcker, rörande Asien, angående politik, modern historia, 
antropologi, religiösa studier, ekonomi, mänskliga rättigheter samt vinklingen 
utifrån ett genusperspektiv. De böcker som finns på kinesiska står bland de 
övriga böckerna i samlingen. Det är inte möjligt att söka i katalogen med 
kinesiska tecken, utan man behöver använda antingen pinyin eller Wade-Giles. 

Böckerna är uppdelade enligt region och därefter enligt anskaffningsår och 
anskaffat exemplar. Exempelvis handlar en bok med koden gek-95-92 om 
generell litteratur i Oceanien och Centralasien, exemplaret införskaffades 1995 
och har nummer 92 i ordningen av införskaffade böcker. Det är därmed 
nödvändigt att söka i katalogen, Asiana. NIAS tillhandahåller fjärrlån för 
användarna och distribuerar fjärrlån till hela Norden avgiftsfritt. Biblioteket har 
4 datorer för sökning i bibliotekskatalogen samt på Internet. Biblioteket 
prenumererar på tre databaser med Kinaanknytning (CAJ China Academic 
Journals, Asia Intelligence Service, samt Bibliography of Asian Studies).94 

                                                 
94  NIAS Nordic Institute of Asian Studies, elektroniska resurser, http://www.niaslinc.dk/ 
gateway_to_asia/databases.asp?l0=3, avläst 2005-07-16, kl. 15:35. 
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5. Användarguider på bibliotekens hemsidor 
med Kinafokus  

Webbaserad användarundervisning och ämnesguider har blivit en del av 
bibliotekens service till användarna. De kinesiska folkbiblioteksanvändarna 
samt de akademiska bibliotekens användare av Kinasamlingar har naturligtvis 
olika behov och detta gav upphov till nyfikenheten om huruvida detta speglas i 
de hemsidor som biblioteken, i denna studie, tillhandahåller. Under denna 
rubrik kommer jag således att undersöka detta område. 

Lars Höglund, docent vid avdelningen för informationsvetenskap vid Umeå 
universitet, har tagit upp ämnet angående vilken roll som de akademiska 
biblioteken bör ha i högre utbildning. Lars Höglund framhåller bland annat det 
dubbla behovet av kunskaper. Dels kunskap om olika informationssystem, dels 
kunskap om det aktuella ämnesområdet. I och med detta kunskapsbehov ställs 
stora krav på en nära och konstruktiv relation i förhållandet mellan bibliotek 
och användare.95  

Lars Höglund tar vidare upp värdet av användarutbildning i högre 
utbildning, samt påpekar att utnyttjandet av bibliotekets resurser samt 
informationsinhämtning är en utbildning vilken ur ett samhälleligt perspektiv är 
värd att stötta för att uppnå en högre kunskapskompetens överlag.96 

Med utgångspunkt från tre av de 12 tematiska kriterier som Olof Sundin 
tagit upp i sin artikel om användarundervisning på webben, (informations-
källor, sökteknik samt källkritik) har jag betraktat de användarundervisningar 
som biblioteken, som ingår i denna studie, har. 97  När jag har granskat de 
akademiska bibliotekens informationskällor har det varit intressant främst att 
undersöka guidernas inriktning på ämnesområdet Kina eller sinologi i 
användarundervisningen. När det gäller folkbiblioteken har jag varit intresserad 
av att se om det fanns någon information åt andra hållet, information på 

                                                 
95 Höglund, Lars, 1992, ”Integrering av biblioteksresurser i utbildning och forskning”, s. 93-94. 
96  Höglund, 1992, s. 95. 
97 Sundin, 2005, s. 121. 
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kinesiska om värdlandet Sverige eller Storbritannien mot bakgrunden av att 
många användare presumtivt är i behov av information om sitt värdland.  

När det gäller folkbiblioteken hade både Internationella biblioteket och 
Westminster Chinese Library en hemsida för kinesiska användare som även var 
skriven med kinesiska tecken. IB:s hemsida var skriven på förenklade tecken 
medan WCL:s hemsida var skriven på traditionella tecken. IB:s hemsida är 
förnämligt utrustad med sökmöjligheter på kinesiska bland nya böcker. I 
databasens 60 länkar på den kinesiska sidan finns exempelvis länkar till 
kinesiska nyhetssidor som Morningpost och tidskrifter som exempelvis Elle 
China Online samt cirka tio länkar till myndigheter i Sverige. Länkarna, 
exempelvis till Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Myndigheten för 
skolutveckling, Sweden.se samt Vägverket, föregicks med en kort kommentar 
på kinesiska om länkens innehåll.98 WCL har likaså en hemsida, där listor finns 
på de kinesiska böckerna skrivna med kinesiska tecken (vilka inte är sökbara), 
efter författare samt cirka 10 länkar till kinesiska tidskrifter och tidningar, 
andra bibliotek samt webbingångar till Kina, Hong Kong, Taiwan och 
Singapore. WCL hade dock inga länkar till myndigheter eller institutioner i 
Storbritannien med förklaring på kinesiska. Eftersom biblioteket tillhör 
Westminster City Council fanns dock länkar rörande samhället, men inte med 
någon förklaring på kinesiska. Både IB:s hemsida samt WCL:s hemsida hade 
information om adress, öppettider samt kontaktinformation.99  

Man kan säga att folkbibliotekens hemsidor fokuserat på de kinesiska 
invandrarna i sin framtoning och deras behov av dels kontakt med myndigheter 
samt dels nyheter hemifrån. 

När det gäller de akademiska biblioteken så hade Asienbiblioteket, NIAS, 
SOAS, HUB samt SBB någon form av användarhandledningar. IHEC hade 
endast en samling bokmärken, främst till andra bibliotekskataloger, som sparats 
på de publika datorerna och således ingen användarguide på Internet.  

Asienbiblioteket har en specifik ämnesguide med information rörande 
sökning på kinesiska, kinesiska namnformer, teckensystem och transkribering 
samt en presentation av vanliga transkriptionssystem. Länkar finns till vanliga 
sökmotorer som exempelvis Yahoo för sökning med både förenklade och 

                                                 
98 Internationella biblioteket, hemsida, http://www.interbib.se/default.asp?id=16741&ptid= , avläst 2005-
06-30, kl. 02:45. Även, http://www.interbib.se/default.asp?filterCriteria=&id=14193&filterCategory= 
&dummy= dummy&filterBookSubmit.x=14&filterBookSubmit.y=8&CS_PageNo=6#CS_, avläst 2005-
07-19, kl. 23:08. 
99 Westminster Chinese Library, hemsida, http://www3.westminster.gov.uk/libraries/chinese/links/ avläst, 
2005-07-07, kl. 01:39. 



 46

traditionella tecken. De elektroniska databaserna specifika för sinologi 
presenterades på ett informativt sätt där källan, exempelvis CAJ China 
Academic Journals inleddes med en kortfattad beskrivning av vad databasen 
innehåller. Dessutom finns temaguider varav en utgör en Asienportal där länkar 
samlats till olika ämnesområden rörande Folkrepubliken Kina samt Taiwan. I 
portalens databas fanns cirka 80 länkar sorterade under områden samt sökbara 
både i fritext och avancerad sökning.100 NIAS har ämnesguider specifikt för 
olika länder men ännu inte rörande Folkrepubliken Kina eller Tibet, men 
däremot rörande Taiwan där cirka 40 länkar samlats ihop. Däremot har NIAS 
länksamlingar som rör hela Asien inom de ämnen som biblioteket har som 
profil, exempelvis ekonomi, juridik samt samhällsfrågor.101 SOAS har liksom 
Asienbiblioteket en ämnesguide som rör Kina eller sinologi. Länkar finns 
presenterade som härrör till Kina och andra bibliotek med sinologiskt och 
kinesiskt material. Även länkar till asiatiska sökmotorer finns presenterade. På 
SOAS har jag hittat ungefär 70 länkar som rör Kina.102 HUB har cirka 4 länkar 
som rör Kina eller sinologi samt cirka 17 generella länkar rörande Asien.103 
SBB tillhandhåller en service som går under namnet ”Online Guide East Asia”. 
Där finns nästan 200 länkar som rör Folkrepubliken Kina, Hong Kong, Taiwan 
samt Macao. En mycket användbar detalj i denna användarguide är att 
användaren kan söka i själva databasen där länkarna samlats. Sökningen kan 
göras efter nyckelord, ämne, geografiskt område eller typ av källa som 
exempelvis bibliotekskataloger. Databasen innehåller kinesiska tecken när 
exempelvis bibliotek i Folkrepubliken Kina listas.104 

Som punkt nummer två valde jag att se om det fanns information och 
vägledning rörande sökteknik. Asienbiblioteket hade länkat till allmän guide 
för universitetsbiblioteket till sökning på Internet, men hade ju som tidigare 
nämnts en del information om kinesiska namnformer etc. NIAS har en grundlig 
informationssida rörande informationssökning med generella tips, förklaring av 
booleska operatorer, trunkering och information rörande sökning via Internet. 

                                                 
100 Stockholms universitetsbibliotek, ämnesguide till kinesiskan, http://www.sub.su.se/, avläst 2005-05-

26, kl. 14:32. 
101 NIAS Nordic Institute of Asian Studies, searchguide, http://www.niaslinc.dk/niaslinc/searchguide 
/default.asp?l0=1, avläst 2005-05-26, kl. 14:25. 
102  The School of Oriental and African Studies, subject guide, http://www.soas.ac.uk/library 
/index.cfm?navid=212, avläst 2005-06-21, kl. 22:05. 
103  Humboldt-Universität zu Berlin Universitätsbibliothek/Zweigbibliothek Asien- und 
Afrikawissenschaften, ämnesguide, http://www.ub.hu-berlin.de/bibliothek/zweigbibliotheken/asienaf/ 
asienaf_lisa.html, avläst 2005-07-19, kl. 23:42. 
104 Staatsbibliothek zu Berlin, Online Guide East Asia, http://ead.staatsbibliothek-berlin.de/adb/avanti-
ogea/subkat3.pl?index=4&s1=01.00&zeilen=100&db=ogea, avläst 2005-07-07, kl. 17:05. 
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Bakgrundsinformation till hur sökmotorerna fungerar fanns också.105 SOAS har 
en sida med information rörande sökteknik för användare av katalogen. HUB 
har en generell sida rörande sökteknik bland annat genom förklaring av 
booleska operatorer samt trunkering. Jag kunde inte finna att SBB hade någon 
sida som behandlade sökteknik. 

Den tredje punkten som jag valde att titta efter var om det fanns någon 
källkritik. Asienbiblioteket hade återigen länkat till den allmänna guiden på 
universitetsbiblioteket rörande källkritik. NIAS användarundervisning hade en 
användbar checklista för grundläggande källkritik rörande information som 
hämtats från Internet med frågor som användaren bör ställa sig innan materialet 
används.106 På varken SOAS hemsida, HUB:s hemsida, eller SBB:s hemsida 
kunde jag finna någon information som rörde källkritik.  

För att återknyta till Sundins tankar kring olika förhållningssätt som 
karaktäriserar användarundervisningar så kan man säga att de 
användarundervisningar som jag har studerat i denna studie främst har ett 
källorienterat förhållningssätt. Enligt Sundin kännetecknas det källorienterade 
förhållningssättet av att vägledning mellan och beskrivning av olika 
informationskällor utgör handledningens fokus. 107  Användarhandledningarna 
har dessutom inslag, om än litet, av ett kommunikativt orienterat 
förhållningssätt som enligt Sundin karaktäriseras av tyngdpunkten på de sociala 
aspekterna av informationssökning och fokuserar på den individuella 
processen. Det var främst NIAS hemsida som innehöll det kommunikativa 
förhållningssättet där individen ställdes i centrum för informations-
inhämtningsprocessen och kommunikation med bibliotekarien framhölls som 
en av flera lösningar på ett informationsproblem.108 Sundin tar även upp två 
ytterligare förhållningssätt, det beteendeorienterade förhållningssättet samt det 
processorienterade förhållningssättet. I det beteendeorienterade förhållnings-
sättet ligger fokus på hur och i vilken ordning som informationskällorna skall 
användas. I det processorienterade förhållningssättet introduceras i stället 
informationssökningens olika delar i en naturlig ordning för skrivprocessen.109 
Dessa två förhållningssätt har jag inte funnit specifikt utmärkande för de 
användarundervisningar som jag har studerat i denna undersökning. 
                                                 
105 NIAS Nordic Institute of Asian Studies, källkritik och Internetsökning, http://www.niaslinc.dk 
/niaslinc/searchguide/searching_internet.asp, avläst 2005-07-20, kl. 00:16. 
106 NIAS Nordic Institute of Asian Studies, källkritik och Internetsökning, http://www.niaslinc.dk 
/niaslinc/searchguide/searching_internet.asp, avläst 2005-07-20, kl. 00:16. 
107 Sundin, 2005, s. 147-148. 
108 Sundin, 2005, s. 152-153. 
109 Sundin, 2005, s. 149-152. 
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Sammanfattningsvis framgår att både Asienbiblioteket samt SBB hade 
organiserat sina länkar i en databas vilket kan ha många fördelar för 
användaren i sökprocessen. Det är lättare att söka information genom 
begränsningar för exempelvis det ämne som sökningen gäller, samt vilket slags 
material som efterfrågas, än att gå igenom långa listor med länkar. Förutom 
fördelen med sökning i en databas tror jag att Asienbibliotekets inledning till 
sökteknik när det gäller kinesiskspråkigt eller sinologiskt material kan hjälpa 
många nyare studenter och känns som en naturlig och viktig inledning till 
ämnesområdet på många sätt.  

När det gäller samarbete mellan bibliotek och lärare vill jag nämna 
bibliotekarie BIBJ som berättade att hon föreläste om informationssökning för 
de sinologiska studenterna som ett led i deras utbildning. Samarbetet mellan 
bibliotekarien och läraren som en del av utbildningen är vad rapporten 
”Someone else’s job” efterfrågar i ansvarsfördelningen av studenternas 
informationskompetens.110 

Jag tror att samarbetet mellan lärare och student inom utbildningens ramar 
kan ge positiva efterverkningar på studenternas informationsinhämtning på 
flera plan. Dels kan bibliotekarien förevisa vilka informationskällor som finns 
tillgängliga, liksom informationskällornas olika användargränssnitt, för 
studenterna innan de påbörjar sin informationsinhämtning. Den informations-
osäkerhet som studenterna kanhända känner kring vad som egentligen 
inkluderas i en sökning kunde på så vis avhjälpas delvis. En annan synpunkt är 
att studenterna torde komma djupare i sina uppsatser inom ämnet, om 
resultatlöst sökande i fel källor kan undvikas. På ett annat plan har studenterna 
etablerat en första kontakt med en bibliotekarie som de vet är specialiserad 
inom området. Ifall de har ytterligare frågor som är specifika för Kina eller 
sinologi, är det troligt att de vänder sig till just den bibliotekarien igen, 
eftersom de vet att hon är insatt i ämnet och förstår de specifika förhållanden 
som råder inom ämnet. På så sätt tror jag att bibliotekariens kompetens kan 
utnyttjas på ett bättre sätt inom lärandeprocessen, vilket även ger studenterna 
bättre förutsättningar för en så effektiv informationssökning som möjligt.  

Ur Säljös sociokulturella perspektiv, där ett centralt tema är att människan 
tillägnar sig kunskap genom interaktionen med andra människor, kan man se 
det som att biblioteken fungerar som en artefakt för kunskapsinhämtning och 
där bibliotekarien utgör mediet vilken förmedlar kunskapen och genom vilken 

                                                 
110 Hansson & Rimsten, 2005, s. 1-35. 
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interaktion och kommunikation tar sin plats. Resultatet blir en kommunikativ 
process för lärande.111 I och med den nya informations- och kommunikations-
tekniken tenderar datormedierade handledningar att bli allt vanligare. 
Svårigheter eller problem tenderar även att bli mer individuella. 112  I denna 
situation tror jag att handledning bör företagas med en liten grupp elever för 
bästa resultat, så att handledaren kan sondera användarnas nivå och utgå från 
deras kunskaper om det nya mediet. För att återknyta till det hermeneutiska 
synsättet kan man säga att det är en gemensam förståelse-horisont som 
eftersöks.113 Jag tror att man lätt glömmer människors olika grundkunskap när 
det gäller den nya informations- och kommunikationstekniken. Användar-
undervisningen behöver eventuellt olika startpunkt för att användarna skall 
kunna tillgodogöra sig den på bästa sätt.  

                                                 
111 Säljö, 2000, s. 37.  
112 Säljö, 2000, s. 246-247. 
113 Patel & Davidson, 2003, s. 29-30. 
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6. Folkbibliotek – användarattityder 

I detta kapitel har jag beskrivit användarna av Internationella biblioteket i 
Stockholm och Westminster Chinese Library i London, samt undersökt deras 
attityder gentemot olika aspekter av samlingarna.  

6.1 Vilka är användarna av Kinasamlingar på folkbibliotek? 
Inledningsvis vill jag påpeka att medan de akademiska biblioteken har stora 
samlingar om Kina på västerländska språk så har de två folkbiblioteken, som 
ingår i denna studie, i stort sett endast kinesiskspråkigt material och endast 
kompletterande sinologiska böcker. Det är således användarnas attityder till det 
kinesiskspråkiga materialet som syns i denna sammanställning av folk-
bibliotekens användare.  

Empiriskt grundar sig denna del av studien på totalt 30 användarintervjuer; 
15 användarintervjuer genomförda på Internationella biblioteket i Stockholm 
samt 15 användarintervjuer genomförda på Westminster Chinese Library i 
London. Båda biblioteken har allmänheten som målgrupp och jag har därför 
kategoriserat dem som folkbibliotek (till skillnad från de akademiska 
biblioteken som har studenter och forskare som främsta målgrupp). Jag 
kommer att inleda med generella data rörande de 30 användarna sammanslaget 
och därefter kommer jag att presentera de olika bibliotekens användare separat 
för en mer ingående bild.  

Som tabell 1 på nästa sida visar var 93 procent av informanterna födda i 
Asien och endast 7 procent var födda i något europeiskt land. Hela 97 procent 
ansåg sig ha kinesiskt ursprung. Informanterna kunde förvisso ha kinesiskt 
ursprung även om de var födda i Europa eller i Malaysia. Totalt deltog 19 
kvinnor i studien samt 11 män. Informanternas medelålder uppgick till drygt 28 
år. Ingen informant var över 60 år gammal. Alla informanterna bodde i den stad 
där biblioteket låg, Stockholm för Internationella bibliotekets användare och 
London för användarna av Westminster Chinese Library.  
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Tabell 1: Födelseland för folkbiblioteksanvändarna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totalt studerande 50 procent av informanterna på någon nivå (från grundskolan 
till doktorander), och de resterande 50 procenten arbetade. Av de informanter 
som hade ett arbete (totalt 15 informanter) var fem informanter verksamma 
inom ekonomirelaterade arbeten, fyra var verksamma inom sjukvårdsrelaterade 
arbeten, tre var verksamma inom restaurangbranschen, två var verksamma 
inom datarelaterade arbeten och en informant var verksam inom tjänstemanna-
sektorn.  

Jag ville även veta vilken utbildningsnivå de 30 informanterna hade och 
inkluderade därför en fråga om utbildningsnivån. 43 procent uppgav att deras 
utbildningsnivå infann sig någonstans mellan grundskolan och en 
universitetsexamen (men som inte tagit någon examen än) och 57 procent hade 
lägst någon form av universitetsexamen.  

Ungefär hälften av de 30 informanterna besökte biblioteket en gång i 
veckan och den andra hälften besökte biblioteket ungefär en gång i månaden. 

Informanterna besökte således biblioteket med en viss frekvens, men varför 
kom de? Kände de ett behov av böcker relaterade till avkoppling, studier eller 
kanske sitt arbete? När jag frågade informanterna varför de besökte biblioteket 
uppgav jag att de naturligtvis kunde uppge flera skäl. Det tyngst vägande skälet 
till besöket visade sig vara att finna material till avkoppling. 83 procent av 
användarna uppgav detta som ett av skälen till att de besökte biblioteket. Det 
minst vägande skälet tyckets vara att finna material relaterat till arbetet, endast 
6,7 procent (två personer) uppgav detta som ett av skälen till att de besökte 
biblioteket. I tabell 2 på nästa sida finns en grafisk bild av anledningen till 
biblioteksbesöket för informanterna på Internationella biblioteket samt 
Westminster Chinese Library.  
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Tabell 2: Anledning till biblioteksbesöket för folkbiblioteksanvändarna 

Endast tre informanter av de 30 intervjuade användarna vid Internationella 
biblioteket samt Westminster Chinese Library ansåg sig tillhöra andra 
generationens kineser och hade i stort sett växt upp i London eller Stockholm. 
Ingen var adopterad. Två av informanterna uttryckte inga specifika krav eller 
behov. Det uttryckte dock mamman till, WCLF, en 8-årig pojke. Mamman och 
pojken hade för vana att besöka biblioteket efter den kinesiska skolan på 
lördagarna. Mamman bokar alltid Internet till pojken för kommande vecka. 
Mamman till pojken berättar att de talar kantonesiska hemma, men att barnen 
behöver lära sig mandarin och förenklade tecken med tanke på ett nationellt 
prov i kinesiska och med tanke på den kinesiska skolan i London. Mamman 
efterlyser därför mer material för språkträning hos barn. Exempelvis nämner 
hon tvåspråkiga böcker (engelska och kinesiska) samt mer språkliga resurser 
riktade mot barns inlärning av både mandarin och kantonesiska. Ytterligare en 
aspekt kring problematiken med invandrares barn som växer upp i väst 
framfördes av IBO. Hon arbetar som ekonom och lånar böcker till sina barn. 
Hon upplyser att det borde vara längre lånetid på barn och ungdomsböcker 
eftersom barnen eller ungdomarna som växt upp här läser långsamt jämfört 
med barn i samma ålder som växt upp i Kina. Hon tyckte även att det var 
viktigt att barnböckerna var ”nya” och att det innehöll både förenklade tecken 
och pinyin. 

Sammanfattningsvis kan man se att både Internationella biblioteket samt 
Westminster Chinese Library hade en likartat heterogen sammansättning med 
stor invandrad dominans från asiatiska länder. Inom gruppen finns dock stora 
variationer som exempelvis yrkesmässigt, där användarna sträcker sig från 
läkare till servitriser. I genomsnitt kommer användarna till biblioteket några 
gånger i månaden. Det som denna grupp har gemensamt är dock att de oftast 
kommer till biblioteket för att finna för böcker för förströelse samt rekreation.  

Anledning till biblioteksbesöket baserat på 30 
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6.2 Användarnas attityder till samlingarna och 
hylluppställning  

I detta stycke har jag presenterat data från undersökningen rörande användarnas 
attityder till samlingarna och hylluppställningen. De frågeställningar som jag 
kommer att ta upp i detta stycke rör användarnas attityder till boksamlingarna, 
tidningar och tidskrifter samt andra resurser som CD, Video och Internet. 
Slutligen har jag tittat på huruvida användarna tyckte att det var lätt att hitta i 
bibliotekets samlingar. 

Generellt var informanterna positiva till samlingarna i sig, men önskade 
fler nya böcker eller fler böcker inom det område som de var intresserade av. 
På Internationella biblioteket berättade tre informanter att de ville ha fler barn- 
och ungdomsböcker.  

När det gällde tidskrifter och tidningar kom totalt fyra informanter med 
kommentarer rörande olika områden för tidskrifter och tidningar, som de skulle 
vilja se att biblioteket lånade ut. Exempelvis nämndes litterärt inriktade 
kinesiska tidskrifter som Duzhe och Shijie wenzhai (IBG), tidskrifter inom 
området data (WCLB), tidskrifter för ungdom (IBB) samt affärstidskrifter som 
Asia Week (IBN). En informant, IBL, framförde även en önskan om längre 
lånetid för tidskrifter.  

I frågan om attityder till CD, Video samt Internet kommenterade tre 
informanter från Internationella biblioteket att de tyckte att det var bra med 
Internet. På Westminster Chinese Library kommenterade en informant att 
Internetuppkopplingen inte var snabb nog. En informant IBB, ville se mer 
kinesisk popmusik i CD-samlingen eftersom hon tyckte att den klassiska 
musiken tog för mycket utrymme.  

Slutligen var jag intresserad användarnas attityder till hylluppställning samt 
hur de tyckte att det var att hitta bland böckerna på biblioteket. 93 procent av 
informanterna vid Internationella biblioteket i Stockholm ansåg att det var ok, 
bra, lätt eller relativt lätt att hitta i bibliotekets samlingar. I WCL låg siffran lite 
lägre, på 87 procent. 

Innan jag startade intervjuerna hade jag varit nyfiken på om informanterna 
skulle föredra att hyllorna separerades. Det visade sig dock att endast 
sammanlagt 17 procent spontant tog upp att de tyckte att det skulle vara bättre 
om hyllor med traditionella och förenklade tecken separerades. Exempelvis 
ville en 22 årig student, IBB, från Folkrepubliken Kina, att böckerna skulle 
separeras. Hon förklarade att den unga generationen i Folkrepubliken Kina inte 
läste traditionella tecken. När det gällde hylluppställning på Internationella 
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biblioteket, där skönlitteraturen står uppställda enligt författarens efternamn, 
önskade 13 procent en närmare indelning i olika genrer. Exempelvis ville en 
30-årig, manlig forskare, IBM, se en indelning av historiska berättelser, 
moderna berättelser, deckare etc.  

Sammanfattningsvis visade det sig att de flesta användarna tyckte att det 
var relativt lätt att hitta på biblioteket. Det verkar inte vara nödvändigt med en 
uppdelning av böcker i förenklade tecken samt traditionella tecken.  

6.3 Användarnas attityder i relation till katalog och 
sökbarhet 

I detta avsnitt har jag tittat på användarnas attityder när det gäller katalog och 
sökbarhet.  

Undersökningen visade att 70 procent av informanterna från folk-
biblioteken aldrig hade använt katalogen. De flesta svarade att de bara gick till 
hyllan och tittade vad som fanns inne. Andra menade att det inte var mycket till 
hjälp med katalogen i alla fall. 

6.4 Användning av folkbibliotekens resurser förutom 
böckerna 

I min undersökning har jag även varit intresserad av vilka resurser förutom 
böckerna som användarna nyttjade. Eftersom jag intervjuade informanterna vid 
bokhyllorna har jag utgått ifrån att de redan använder boksamlingarna. I tabell 3 
har jag sammanställt resultaten för de 30 användarna. Det bör nämnas att 
informanterna naturligtvis kunde välja flera alternativ.  

Tabell 3: Användning av olika resurser förutom böckerna på folkbiblioteken 
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De tre användningsområden som ligger långt fram i användandet hos 
informanterna är användning av tidningar och tidskrifter, användning av 
Internet samt användning av musik CD. Det skall även nämnas att 
folkbiblioteken inte prenumererade på några kinesiska databaser vid tiden för 
min undersökning.  

6.5 Språkrelaterade attityder 
Samlingarna på folkbiblioteken med inriktning på kinesisk litteratur var ju 
visserligen i stort sett endast på kinesiska, men trots det finns olika slags 
skriftlig kinesiska, förenklade tecken samt traditionella tecken. Det var därför 
av intresse för mig att se informanternas attityder till de kinesiska tecknen. Som 
tabell 4 nedan visar är det över hälften, 60 procent av informanterna som anser 
sig kunna läsa både förenklade och traditionella tecken. 33 procent av 
informanterna läser endast förenklade tecken medan en mindre del, 7 procent 
endast läser traditionella tecken.  

Tabell 4: Folkbiblioteksanvändarnas attityder till kinesiska tecken 

 
 
 
 
 
 
 
 
För biblioteken är det således av vikt att både böcker på förenklade tecken samt 
traditionella tecken erbjuds de kinesiska användarna. En uppdelning 
hyllmässigt i böcker på förenklade tecken samt traditionella tecken är kanske 
inte någon lösning eftersom en så pass stor del av användarna läser både 
förenklade och traditionella tecken. Vid intervjuerna med bibliotekarierna för 
folkbiblioteken frågade jag i vilken omfattning som de köpte in litteratur på 
förenklade samt traditionella tecken. Båda folkbibliotekarierna svarade att de 
köpte in 60% (WCL), eller två tredjedelar 67 procent (IB), av böckerna på 
förenklade tecken. Enligt denna studie svarade deras inköp relativt väl mot 
informanternas behov.  
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6.6 Det ideala biblioteket  
Inom denna kategori har jag sammanfattat de önskningar samt de förändringar 
som användarna av de kinesiska samlingarna på folkbiblioteken ville se.  

Sammanlagt framkom att 10 procent av informanterna ville ha fler böcker 
om Sverige eller Storbritannien på kinesiska. Exempelvis kan en kvinnlig 23-
årig informant som studerade vid SFI (Svenska För Invandrare), IBJ, nämnas. 
Hon framförde att hon ville ha mer böcker om Sverige på kinesiska. Samma 
önskemål hade även IBG, en 25-årig kvinnlig restauranganställd. De böcker 
som hon efterfrågade var böcker som förklarade Sverige ur olika vinklar som 
exempelvis historia, kulturellt samt juridiskt med tanke på Sveriges lagar. IBG 
förklarade att det är mycket viktigt med denna information för den som inte har 
varit i Sverige länge, men som vill lära sig om landets språk och kultur.  

Även ungefär 10 procent framförde att de ville ha fler ordböcker och 
lexikon, framförallt mellan kinesiska och engelska eller kinesiska och svenska. 

Andra önskemål som kom fram under intervjuerna på Internationella 
biblioteket var; fler nya böcker samt tryckta listor på de nyinköpta böckerna, 
fler videokassetter, mer talböcker, mer barnböcker med förenklade tecken och 
pinyin, gallring av gamla böcker samt anordnande av olika slags aktiviteter på 
biblioteket. IBN, en manlig doktorand från Malaysia, ville gärna att författare 
som exempelvis den kinesiske författaren Mo Yan skulle bjudas in till 
biblioteket. 

På Westminster Chinese Library svarade informanterna likaså att de 
önskade fler nya böcker, fler språkkurser samt fler engelska böcker som blivit 
översatta till kinesiska.  

Inom vilka områden uttryckte informanterna otillfredsställdhet eller 
missnöje? WCLJ klagade på att folk hade mobiltelefoner på i biblioteket och 
att bibliotekarierna inte sade till folk och höll ordning. WCLM önskade fler 
informativa skyltar rörande samlingarna samt var irriterad då hon inte fick 
något kvitto från återlämningsmaskinen. WCLG tyckte att det var besvärligt 
med smutsiga böcker och ville att biblioteket skulle göras mer estetiskt 
tilltalande. IBH tyckte att tiden för användning av Internet var för kort i 
nuläget, 30 min på vissa datorer, och ville att tiden skulle förlängas. 

Slutligen vill jag understryka bibliotekets roll som kulturell mötesplats för 
invandrare. IBJ berättade att hon kommer till Internationella biblioteket för att, 
förutom boklån, se om hon kan träffa andra nyanlända kineser som hon kan 
prata med och bli vän med.  
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7. Folkbibliotekets användarattityder – 
reflektion och analys 

Det framkom i denna undersökning att användarna av folkbibliotek har ett 
informationsbehov som främst är icke-arbetsrelaterat. Informationsbehovet 
rörde dels vardagsmässiga problem men även fritidsrelaterad information 
söktes liksom litteratur för avkoppling. Eftersom användarna främst består av 
invandrare med en annan kulturell bakgrund kan en analys ses utifrån ett 
mångkulturellt perspektiv samt ett sociokulturellt perspektiv. Utifrån Roger 
Säljös perspektiv utgör boken samt information ett viktigt redskap, en artefakt, 
för att hantera den situation som invandraren befinner sig i.. 114  Med detta 
redskap underlättas dessa människors interaktion, förståelse och 
kommunikation med det nya samhället och den nya kulturen. De befinner sig i 
en annan kultur och behöver bland annat ordböcker för att kunna förstå språket 
och de behöver böcker på sitt modersmål om den främmande kulturen så att de 
kan förstå sin omgivning. Det förefaller som om informationsbehovet främst är 
problembaserat. 

Som tidigare nämnts har Gillis Herlitz utkristalliserat tre faser som en 
nyanländ invandrare går igenom i mötet med det nya värdlandet.115 Jag tror att 
bokens värde som artefakt är mycket viktigt under de två första faserna, fasen 
av euforisk lycka och fasen av nedstämdhet och besvikelse. I denna 
undersökning framkom att många invandrare vill ha böcker om det nya 
värdlandet skrivna på deras modersmål. Informanterna ville lära sig om alla 
aspekter av samhället, från historia till kultur. Från Herlitz synvinkel kan man 
kanske anta att i alla fall en del av dessa informanter befann sig i ett skede som 
nyligen anlända och upplevde en fas av stor nyfikenhet och även stora 
förväntningar. Ur ett sociokulturellt perspektiv är det förmodligen mycket 
tragiskt om inte den första fasen av inlärning av kulturen tas tillvara på bästa 
sätt genom tillhandahållandet av information rörande värdlandet på 

                                                 
114 Säljö, 2000, s. 29-30. 
115 Herlitz, 1999, s. 108-111. 
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användarnas modersmål. Biblioteken kan dels förstärka invandrarens 
informationsinhämtning under den första euforiska fasen och dämpa fasen av 
besvikelse, förvirring och osäkerhet genom ”informationstrygghet”. Förvirring 
och kulturkrockar kan lindras med bakomliggande förståelse för varför 
invånarna i värdlandet handlar eller tänker på ett visst sätt. Böcker på 
modersmålet kan kännas som en trygghet när andra informationskällor som 
televisionen, radio och svenska dagstidningar inte språkigt kan tillgodogöras. 
Troligt är även att böcker på modersmålet har en viktig roll i den andra fasen av 
nedstämdhet. Likaså fyller dessa böcker en viktig funktion i och med det 
nyväckta intresset för den egna kulturen hos invandrare som Olaf Berggren lagt 
märke till.116 Känslan av osäkerhet, främlingskap och utanförskap kan kanske 
minskas i och med tillgången till litteratur även om hemlandet samt litteratur på 
användarens modersmål. Informanterna i denna undersökning har inte specifikt 
påpekat detta, men det är troligt att detta har viss relevans.  

Liksom Yelena Jönsson-Lanevska, som tog upp behovet av en 
multikulturell utbildning för bibliotekarier samt betydelsen av pedagogik och 
psykologi, tror jag att en ökad förståelse för invandrarnas situation behövs. 
Således håller jag med om att utbildningen idealiskt skulle inbegripa en kurs i 
mångkulturell kompetens. Dock tror jag att fokus även behövs kring aspekterna 
av originalspråk i katalogerna som Sara von Ungern-Sternberg tar fasta på.117  

Biblioteken kan hjälpa andra generationens invandrare genom att stärka 
barnens identitetskänsla i och med kontaktmöjligheten med deras föräldrars 
språk. Därmed kan även förbindelsen med föräldrarnas kultur underlättas. Som 
Veli Tuomela skriver utgör hemmets miljö inte en tillräckligt språkligt 
utmanande miljö för att barnet skall utvecklas språkligt till en nivå som är 
normal. Veli poängterar att tvåspråkigheten är mycket viktig för utvecklingen 
för andra generationens invandrare. För barnet är språket en viktig del av 
personligheten och även ett viktig som redskap i relationen med exempelvis 
släktingar i hemlandet.118 Olaf Berggren poängterar speciellt faran med att barn, 
där föräldrarna har ett annat modersmål, kan bli illitterata.119  

Sammanfattningsvis är bibliotekets service till dessa grupper viktig ur 
främst synpunkter som assimilation, välbefinnande för individen samt språklig 
trygghet för invandrarbarn eller andra generationens invandrare.  

                                                 
116 Berggren, 1974, s. 32-34.  
117 Jönsson-Lanevska, 2005, s. 131-132. Ungern-Sternberg, 2003, s. 55-60.  
118 Tuomela, Veli, 1998, ”Tvåspråkig – varför det?”, s. 13-14. 
119 Berggren, 1974, s. 32-34. 
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8. Akademiska bibliotek – användarattityder 

Efter att ha tittat på vilka användarna är av folkbiblioteken och deras attityder 
har jag nedan presenterat de akademiska bibliotekens användare. Till skillnad 
från användarna av de kinesiskspråkiga samlingarna på folkbiblioteken är 
denna grupp mer oenhetlig till karaktären, vilket speglas kvalitetsmässigt i mer 
specifika behov.  

8.1 Vilka är användarna av Kinasamlingar på akademiska 
bibliotek? 

Empiriskt bygger detta avsnitt på sammanlagt 60 användarintervjuer från The 
School of Oriental and African Studies Library (SOAS) i London, Institut des 
Hautes Études Chinoises, Collége de France (IHEC) i Paris samt Humboldt-
Universität zu Berlin Universitätsbibliothek/Zweigbibliothek Asien- und 
Afrikawissenschaften (HUB) i Berlin och slutligen Nordic Institute for Asian 
Studies (NIAS) i Köpenhamn. I texten nedan har jag genomgående använt mig 
av bibliotekens namn i förkortad version, som finns inom parentesen, eftersom 
namnen är så långa att texten annars känns svårläst. 

Liksom i avsnittet för folkbiblioteksanvändarna har jag först presenterat 
generella data rörande de 60 informanterna sammanslaget, och därefter 
granskat de olika bibliotekens informanter separat för en mer ingående och 
nyansrik bild, i de fall som intressanta fenomen framkommit.  

Vid sammanställningen av de akademiska informanternas födelseland 
framträdde en mycket omväxlade bild som presenteras på nästa sida i tabell 5. 
Användarna kom från världens alla hörn, men mest framträdande var ändå den 
europeiska dominansen på 64 procent. De asiatiska användarna kom 
företrädesvis från Folkrepubliken Kina samt Taiwan. Totalt kom 31 procent av 
informanterna från något asiatiskt land.  
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Tabell 5: Födelseland för de akademiska biblioteksanvändarna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

När jag sedan tittade på andelen av de 60 informanterna som hade kinesiskt 
påbrå fick jag fram siffran 28 procent. Ser man vidare på andelen kvinnor och 
män som deltog i studien fick jag fram att 52 procent av deltagarna var kvinnor 
och 48 procent män. Medelåldern uppgick till 32 år i genomsnitt. Den äldsta 
informanten var 70 år gammal. De flesta informanterna bodde i den stad som 
biblioteket var beläget i, eller i närliggande orter. Yrkesmässigt svarade 89 
procent av informanterna att de studerade eller forskade, 8 procent var lärare 
eller professorer inom universitetet och 3 procent (eller två personer) hade 
yrken med hög utbildningsnivå, en advokat och en ekonom. Utbildningsmässigt 
befann sig 27 procent någonstans mellan grundskolan och en universitets-
examen (men som ännu inte avlagt någon examen). 73 procent hade redan 
minst någon form av universitetsexamen. Hur ofta besökte användarna i 
genomsnitt biblioteket? Nära hälften, 48 procent, av informanterna svarade att 
de besökte det aktuella biblioteket en gång per vecka. 27 procent svarade att de 
besökte biblioteket dagligen, 22 procent att de besökte biblioteket någon gång 
per månad och 3 procent att det besökte biblioteket någon gång per år. 
Slutligen har jag tittat på anledningen till informanternas biblioteksbesök. 
Liksom i fallet med folkbibliotekens användare kunde informanterna ange flera 
svarsalternativ. Det visade sig att de flesta informanterna kom till biblioteket 
för att finna material som var relaterat till deras studier och därefter relaterat till 
deras arbete. Detaljerad information finns i tabell 6 på nästa sida.  

I en summering kan man säga att användarna av de akademiska biblioteken 
skiljer sig väsentligt ifrån folkbiblioteken. Användarna kommer inte 
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företrädesvis från Asien, utan från hela världen, medelåldern är några år högre, 
samt informationsbehovet är arbetsrelaterat. 

Tabell 6: Anledning till besöket hos de akademiska biblioteken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informanterna har även en högre utbildningsnivå jämfört med folkbibliotekens 
informanter och informanterna kommer till biblioteket i sökandet efter material 
till främst studier och forskning, samt därefter i samband med deras arbete. 

8.2 Användarnas attityder till samlingarna och 
hylluppställning 

Under denna rubrik har jag tittat på hur de akademiska användarna ser på 
samlingarna och därefter på hur de hittar bland samlingarna.  

Informanterna vid alla biblioteken uttryckte generellt att de var nöjda med 
bibliotekens samlingar. Sju informanter uttryckte att de skulle vilja ha fler 
böcker inom de områden som de var intresserade av. Tre informanter från 
HUB, två informanter från IHEC samt en informant från NIAS framförde att de 
skulle vilja tillgå fler tidningar. Flest informanter som uttryckte att de var 
mycket nöjda med tidskriftssamlingen hade NIAS, där åtta informanter av 15 
uttryckligen sade att de var mycket nöjda. Även rörande resurser som video, 
Internet och elektroniska resurser är användarna generellt sett nöjda. SOASA 
framförde att hon skulle vilja att biblioteket hade fler kassettband för 
språkträning. Två informanter tar upp problem relaterade till långsamt Internet 
eller trasiga datorer, HUBI samt IHECA. Sju informanter hos NIAS uttryckte 
att de var mycket nöjda med de elektroniska resurserna samt ingångarna via 
NIAS hemsida.  

Som framgår av presentationen av de olika biblioteken under rubrik 4.2. 
möter användarna en mängd olika hylluppställningssystem. SAB och Dewey 
samsas med speciellt utvecklade hylluppställningssystem. Av de akademiska 
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bibliotekens informanter kom i genomsnitt 53 procent från ett annat land än det 
land där biblioteket fysiskt befann sig. Eftersom användarna därigenom ser en 
biblioteksmiljö som kanske är annorlunda än den biblioteksmiljö som de är 
vana vid från hemlandet, har jag velat ta reda på om användarna tycker det är 
lätt att hitta och om de har några synpunkter på samlingarnas uppställning.  

83 procent av informanterna ansåg att det var lätt (relativt lätt, bra eller ok) 
vad gällde lokaliserande av material i samlingarna. De resterade 17 procenten, 
vilka utgjorde 10 informanter, tyckte att det var svårt med att hitta böcker eller 
annat material i samlingarna. Två informanter, SOASM och IHECO, tyckte att 
det var besvärligt att inte allt material fanns inlagt i katalogen. Tre informanter, 
HUBD, HUBE och HUBJ tyckte att det var svårt att hitta i biblioteket främst på 
grund av att det saknades specifika ämnesindelningar. Informanterna ansåg att 
det var frustrerande att inte ha möjlighet att ”browsa” vid hyllan och se vad 
som fanns inne angående exempelvis Kinas ekonomi. Informanterna IHECC 
samt IHECN ansåg att det var besvärligt att i stort sett alla böcker på IHEC 
fanns i magasin och måste beställas fram. Båda informanterna ansåg att de 
saknade möjligheten att ”browsa” bland hyllorna. Likaså tyckte NIASM att det 
var svårt att ”browsa” i hyllorna på NIAS och NIASB tyckte att böcker ibland 
var ologiskt uppställda när det gällde indelningen i olika kategorier. Den tionde 
informanten som framförde svårigheter med att lokalisera material i 
samlingarna var, SOASD. Hon inte kunde ge något närmare svar på problemet 
förutom att hon tyckte att det var svårt att hitta böcker bland SOAS samlingar.  

Sammanfattningsvis kan man säga att studenterna anpassat sig relativt bra 
och tycker i stort sett att det är lätt att hitta böcker bland bibliotekens 
samlingar. 

8.3 Användarnas attityder i relation till katalog och 
sökbarhet 

Under denna rubrik har jag presenterat hur användarna kände för katalogen och 
sökbarhet via katalogen, med fokus på de barriärer eller svårigheter som de 
upplevde.  

Först en liten presentation av de sökmöjligheter som informanterna hade 
till sitt förfogande via online-katalogen. Vid en sökning i SOAS katalog var det 
möjligt att söka med kinesiska tecken. Katalogposten visar även upp bokens 
titel och författare med kinesiska tecken, samt titeln och författarens namn 
skrivna med ett transkriptionssystem. Exempel på hur katalogposten ser ut 
finns under rubrik 10.3. Dock var det inte möjligt att söka med kinesiska tecken 
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från de allmänna sökdatorerna på SOAS, utan man måste själv ha installerat ett 
program som gör att man kan skriva kinesiska tecken. På HUB liksom NIAS 
fanns det inte möjlighet att söka med kinesiska tecken i katalogen och det fanns 
heller inte möjlighet att se kinesiska tecken. På IHEC var det inte möjligt att 
söka med kinesiska tecken, men användaren kunde se kinesiska tecken i 
katalogposten. Ett exempel på en katalogpost finns även från IHEC i bilaga 
10.3.  

Undersökningen visade sig att i genomsnitt 97 procent av informanterna på 
SOAS, HUB, IHEC och NIAS hade använt sig av bibliotekets katalog. Endast 
tre procent sade sig aldrig ha använt katalogen. Det skall dock tilläggas att det 
på IHEC i stort sett är nödvändigt att söka i katalogen eftersom nästan alla 
böcker är placerade i magasin, och hämtas fram vid behov.  

Det framkom dock i studien att sökmomentet i bibliotekets katalog var en 
av de mest bekymmersamma faserna i de akademiska användarnas nyttjande av 
biblioteket. Ungefär 45 procent av informanterna som använt katalogen 
förklarade att de var nöjda med söksystemet (tre procent hade ju som nämnts 
inte använt katalogen). Resterande 52 procent av informanterna svarade att de 
upplevde tre bekymmersamma fenomen sökningsprocessen relaterat till 
bibliotekets katalog. En svårighet rörde den inkonsekvens som existerade i 
katalogen rörande de olika transkriptionssystemen. Ett annat hinder i 
sökprocessen var avsaknaden av hela biblioteksbeståndet i online-katalogen. 
Den tredje olägenheten rörde oförmåga att söka med kinesiska tecken. HUBE, 
en 24-årig student från Berlin, berättar att han tycker att det är frustrerande att 
kinesiska titlar i katalogen har transkriberats med Wade-Giles då studenterna 
som läser kinesiska får lära sig transkriptionssystemet pinyin. IHECO, en 27 
årig kvinna från Milano som studerar kinesiska i Paris, anser att det är 
besvärligt att inte alla böcker i bibliotekets samling finns i online-katalogen. 
Hon skulle önska att alla böckerna i boksamlingarna fanns i katalogen så att 
hon kunde söka i lugn och ro hemifrån. Även SOASM, en 29-årig kvinnlig 
lärare i kinesiska från London, pekade under intervjun på svårigheten med att 
äldre material på SOAS endast finns i en papperskatalog och inte är sökbart via 
online-katalogen. HUBE tog upp problemet med att han ansåg att en närmare 
indexering i katalogen behövdes. Han förklarade att han hade svårighet att söka 
efter exempelvis böcker inom ett specifikt ämne; daoismen.  

En observation som jag gjorde under mina intervjuer var informanternas 
brist på kunskap rörande de förhållanden som rådde på biblioteket när det 
gäller transkriptionssystem samt möjligheten att söka med kinesiska tecken. 
Informanterna kunde exempelvis uppge att det inte gick att se kinesiska tecken 
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i katalogen, trots att det var möjligt. Uppgifter som informanterna lämnade 
angående vilket eller vilka transkriptionssystem som användes i katalogen gick 
också ofta isär. Därför tror jag att det är oerhört viktigt att användarna 
informeras kontinuerligt, samt vid själva söktillfället (i användargränssnittet), 
vilket transkriptionssystem som kan användas i sökningen av kinesiskspråkigt 
material samt om en sökning med, eller display av, kinesiska tecken är möjlig. 

8.4 Användning av de akademiska bibliotekens resurser 
förutom böckerna 

Liksom med folkbiblioteken har jag intervjuat användarna av de akademiska 
biblioteken vid bokhyllorna. Som i fallet med folkbiblioteken har jag velat ta 
reda på vilka andra resurser, som biblioteken erbjuder, som besökarna 
använder. Resultaten finns presenterade nedan i tabell 7. Det bör observeras att 
informanterna kunde välja flera alternativ.  

Tabell 7: Användning av olika resurser förutom böckerna på de akademiska biblioteken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
På samma sätt som vid folkbiblioteken ligger användningen av tidningar och 
tidskrifter högt, likaså användningen av Internet. Till skillnad från folk-
biblioteken har dock de akademiska biblioteken en hög användning av 
kinesiska databaser som biblioteket prenumererar på.  

8.5 Språkrelaterade attityder 
I biblioteken med Kinasamlingarna spelar användarnas attityder till språket, 
speciellt läsandet av förenklade tecken samt traditionella tecken, en central roll 
liksom vid folkbiblioteken. Till skillnad från folkbiblioteken i denna studie, där 
jag studerat hur stor andel som läser både förenklade och traditionella tecken 
eller endast ett av dem, finns det bland de akademiska biblioteken ännu en 
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kategori. Denna kategori läser ingen kinesiska. Exempelvis kan IHECK 
nämnas, en kvinnlig informant på 38 år från Italien, som forskar om Indien men 
som ibland behöver komplettera tvärvetenskapligt med källor rörande Kina.  

Tabell 8: Språkliga attityder till kinesiska tecken hos de akademiska biblioteksanvändarna 

Från tabell 8 kan man se att 45 procent av informanterna svarade att de kunde 
läsa både traditionella tecken och förenklade, 25 procent av informanterna 
svarade att de endast läser förenklade tecken samt 12 procent att de endast läser 
traditionella tecken. 18 procent av informanterna svarade att de inte läste 
kinesiska tecken alls.  

Nära hälften av informanterna kan läsa material skrivet både med 
traditionella tecken samt förenklade tecken. För att möta behovet av de 18 
procent av informanterna som inte läser någon kinesiska alls, behövs även 
sinologiskt material. De sinologiska samlingarna tillgodoser studenter samt 
även forskning inom olika närliggande områden ur ett tvärvetenskapligt 
forskningsperspektiv. 

8.6 Det ideala biblioteket 
Liksom för folkbiblioteken har jag under denna rubrik samlat informanternas 
kommentarer kring hur biblioteket idealiskt skulle vara för att passa just deras 
behov. Slutligen har jag samlat ihop kommentarer kring irritationsmoment för 
användarna.  

Allt som allt kan man säga att synpunkter från användarna rörande 
förbättringar av biblioteken rör fem områden; läseplatserna, öppettiderna, 
boksamlingarna, de elektroniska resurserna samt informations-
sökningsprocessen. Jag har valt att ta upp endast de synpunkter som inte redan 
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har framkommit tidigare exempelvis i och med attityderna till samlingarna och 
hylluppställning.  

Första punkten gällde läseplatserna och det var främst användarna på HUB 
som ville ha större läseplatser och mer ljuskällor vid läseplatserna. HUBM 
framförde även en önskan om ett akvarium. IHECO ville ha små rum i stället 
för en stor läsesal eftersom hon menade att det skulle vara lättare att 
koncentrera sig i ett litet rum.  

Den andra punkten rörde öppettiderna och informanterna efterfrågade 
främst generösare öppettider på kvällarna. Exempelvis kan IFECG nämnas som 
efterlyste öppethållande till sent på kvällarna. 

Den tredje punkten rörde boksamlingen och likt användarna av 
folkbiblioteken ville användarna av de akademiska biblioteken ha fler nya 
böcker samt fler tidskrifter inom deras intresseområde. NIASF framförde att 
hon tyckte att fler böcker skulle köpas in av de böcker som ofta var utlånade. 
Alternativt att ett exemplar skulle vara referensexemplar så att verket alltid 
fanns att tillgå. 

Den fjärde punkten handlade om de elektroniska resurserna. NIASC 
önskade mycket mer elektroniska resurser. SOASK tyckte att det var 
frustrerande att bara en person kunde vara inloggad på databasen Gujin tushu 
jicheng i taget.  

Slutligen hade användarna synpunkter som rörde själva 
informationssökningsprocessen. NIASO framhöll att det var svårt med de 
elektroniska resurserna eftersom de har olika användargränssnitt. Han tyckte 
även att det var svårt att veta vad som inkluderas i sökningen och om han hade 
funnit allt relevant material. HUBL kände likaså tveksamhet inför 
sökmomentet och efterlyste vägledning. NIASC, en 36 årig forskare från 
Köpenhamn, uttryckte sammantaget ett behov av mer specialinriktade kurser i 
informationssökning.  

NIAS har en tjänst där e-brev med information skickas ut som matchar 
användarens sökprofil. Information inkluderar dels nya böcker samt 
elektroniska tidskriftsartiklar. NIASG och NIASJ uttryckte speciellt hur de 
uppskattade denna service.  

Sammanfattningsvis kan man se att användarna av de akademiska 
biblioteken har många synpunkter på hur de skulle vilja att biblioteket såg ut 
optimalt. Framför allt tror jag att användarnas behov av vägledning i 
informationssökningsprocessen är ett område som på ett positivt sätt kan 
underlättas genom en mer framträdande roll i sammanhanget hos 
bibliotekarien.  
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9. Akademiska bibliotek – analys och 
reflektion 

När det gäller användarna av de akademiska biblioteken med Kinasamlingar 
kan man tydligt se mönstret att det är arbetsrelaterad information som söks, 
vilket skiljer sig från användarna av folkbiblioteken. Informationsbehovet är 
främst problemorienterat även om vissa vägledande aspekter kan ses. 
Exempelvis kan NIAS e-mail alerts, där nya böcker och relevanta artiklar som 
passar forskarens sökprofil distribueras, nämnas som exempel på information 
av vägledande karaktär. 

Från Roger Säljös begreppsapparat kan man se att de artefakter som 
informanterna vid de akademiska biblioteken använder skiljer sig till en del 
från folkbibliotekens. 120  Förutom böcker användes främst tidningar och 
tidskrifter, Internet samt elektroniska resurser med material om sinologi eller 
kinesiskspråkigt material. Bibliotekskatalogen utgör även den en artefakt som 
inte bör glömmas. Till skillnad från folkbiblioteken där 70 procent av 
informanterna aldrig hade använt bibliotekskatalogen, hade 97 procent av 
informanterna vid de akademiska biblioteken använt katalogen. Många 
informanter hade dock synpunkter på bibliotekskatalogen. Några nackdelar 
som informanterna nämnde var svårigheten med flera transkriptionssystem i 
katalogen, olägenheter i och med att hela bokbeståndet inte fanns i online-
katalogen, utan de som sökte äldre material var hänvisade till kortkataloger, 
samt sist men inte minst behovet av möjligheten att söka i originalskrift i 
katalogen.  

Naturligtvis är inmatandet av allt äldre material i online-katalogen ett 
företag som kräver resurser, vilket exempelvis BIBI förklarade tyvärr saknades. 
Även BIBF berättade att böcker stod ouppackade i sina lådor eftersom resurser 
saknades för katalogisering. Det verkar trots allt som om icke inmatat material 
är ett problem för användarna, och det ideala förhållandet vore kanske om extra 
resurser kunde tillföras så att biblioteken kunde sätta upp detta mål som 
                                                 
120 Säljö, 2000, s. 29-30.  
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kvalitetssäkring. Exempelvis kunde ett av målen vara att hela bibliotekets 
bestånd skall finnas sökbart i online-katalogen. Ändamålet med kvalitets-
säkring är att användaren skall garanteras kvalitet på de tjänster som 
biblioteken tillhandahåller.121 Frågan är om inte en sådan åtgärd skulle höja 
användarnas syn på biblioteket kvalitetsmässigt, och samtidigt resultera i ett 
synliggörande av arbetet som bibliotekarierna utför.  

Ett annat behov som användarna kände var vägledning rörande sökteknik 
och det fanns önskemål om speciellt inriktade kurser i sökteknik. Dessa behov 
kan ses i linje med Hjørlands tankar om individens kognitiva process i relation 
till en humanare informationsteknologi.122 Bibliotekariens pedagogiska roll tror 
jag med stora fördelar kan utnyttjas i informationssökningsprocessen och 
således fylla det pedagogiska informationsbehovet hos studenterna som 
rapporten ”Someone else’s job” tar upp.123  

Behovet av att kunna söka i originalskrift samt indexeringens betydelse har 
ju tagits upp av exempelvis Sara von Ungern-Sternberg dels i anknytning till 
den mångkulturella miljön, men även som ett resultat av den ökande mängden 
specialterminologier som uppstått. Ungern-Sternberg efterlyser gemensamma 
flerspråkiga index, som är oberoende av språk och kulturella gränser. Ungern-
Sternberg konkluderar att ju längre bort två kulturer är från varandra ju större 
tenderar skillnaderna att vara dem emellan. Ungern-Sternberg lyfter fram tre 
problem som rör detta i informationssökningen. Dels att termer kan definieras 
på olika sätt i olika kulturer, dels att olika sätt att uttrycka sig speglas i 
språkbruket samt att olika kulturer och samhällen förändras i olika takt, vilket 
resulterar i en tidsaspekt att ta hänsyn till.124  

Eftersom användarna av de akademiska biblioteken med Kinasamlingar 
verkar bestå av en mycket komplext sammansatt grupp är det många behov 
som behöver tillgodoses. Användarna kommer främst från Europa, men även 
från Asien. Majoriteten kan kinesiska om än på olika nivåer men de 
tvärvetenskapliga användarna bör inte heller glömmas bort. Detta borde föra 
med sig mycket varierade utgångspunkter kunskapsmässigt för användarna av 
bibliotekets samlingar. Sammanfattningsvis tror jag att servicen till användarna 
vid akademiska bibliotek i Europa med Kinasamlingar kan förbättras genom 
utökad standardisering inom främst områdena indexering och sökteknik.  

                                                 
121 Taylor, Margaret Haines & Wilson, Tom (red.), 1990, Q. A. Quality Assurance in Libraries: The 
Health Care Sector: A Collection of Studies, s. viii.  
122 Hjørland, 2004, s. 17-21. 
123 Hansson & Rimsten, 2005, s. 1-35. 
124 Ungern-Sternberg, 2003, s. 55-60. 
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10. Personalkompetens 

Det är inte bara boksamlingarna som utgör en värdefull tillgång för användarna, 
utan personalen som arbetar på dessa bibliotek har även de en viktig roll att 
fylla både när det gäller service till användarna samt fortsatt uppbyggnad av 
både de fysiska samlingarna samt de elektroniska resurserna.  

I detta avsnitt kommer jag att först att presentera de personalkaraktäristika 
som jag funnit är utmärkande för personalen som arbetar vid de bibliotek som 
denna studie omfattat. Därefter kommer jag att fortsätta med en beskrivning av 
fyra områden som kännetecknar personalens arbete; förvärv, referensfrågor, 
katalogrelaterade observationer, elektroniska resurser samt nätverk och 
samarbete.  

10.1 Personalkaraktäristika 
Vikten av ämneskunskaper för bibliotekarierna är en ständigt aktuell fråga. 
Harry Järv skriver i sin artikel ”Bibliotekarierollen är sig evigt lik” att 
betydande vetenskapsmän är utmärkta som bibliotekarier samt att den bästa 
grunden för god service till användarna är ämneskunskaper hos 
bibliotekarierna. 125  Hur förhåller sig detta till Kinasamlingarna? Har 
bibliotekarierna som arbetar med samlingarna speciella ämneskunskaper? 

Totalt intervjuades 10 bibliotekarier i förhållande till sitt arbete på 
bibliotek med Kinasamlingar. Informanternas medelålder uppgick till 43 år och 
åtta kvinnor och två män intervjuades. Tre av de 10 hade kinesiskt påbrå. Fyra 
informanter hade universitetsexamen och de sex övriga hade ännu högre 
utbildning. Nio utav informanterna hade genomgått en bibliotekarieutbildning 
och nio av informanterna hade läst kinesiska på någon nivå. Det bör även 
klargöras att den bibliotekarie som inte hade genomgått en 
bibliotekarieutbildning hade doktorerat inom det sinologiska fältet. Det bör 
även tilläggas att den bibliotekarie som inte kunde kinesiska arbetade med 

                                                 
125 Järv, Harry, 1991, ”Bibliotekarierollen är sig evigt lik”, s. 67.  
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sinologiska samlingar på västerländska språk, samt samarbetade med en 
bibliotekarie som kunde kinesiska. 

Tydligt framgår att de bibliotekarier som arbetar med Kinasamlingar 
företrädesvis har specialkunskaper i ämnet. Att nästan alla bibliotekarier har 
kinesiska språkkunskaper måste även det ses som en oerhörd tillgång för 
besökarna av biblioteket som till en viss del kan diskutera på samma 
terminologiska våglängd med bibliotekarien. Även för utvecklandet, 
kompletterandet och kvaliteten på samlingarna är det essentiellt att 
bibliotekarien är insatt i ämnet och kan göra väl avvägda val vid exempelvis 
förvärv.  

Sammanfattningsvis kan man säga att trots att flera som arbetar med dessa 
samlingar har kinesiskt ursprung så är majoriteten av västerländskt ursprung, 
men med specialkunskaper om Kina. För tydlighetens skull skall även 
klargöras att det på flera av biblioteken fanns ytterligare bibliotekarier som 
arbetade med de kinesiska samlingarna, men som inte handhade inköp av 
litteratur eller av någon annan orsak inte fanns tillgängliga för denna studie.  

10.2 Förvärv  
En av de aspekter som jag specifikt ville undersöka när det gällde samlingarnas 
uppbyggnad var vilka kanaler som användes vid inköp av material. Kina ligger 
långt bort geografiskt och det väckte min nyfikenhet över hur själva förvärven 
gick till och vilka olika principer och tankar som styrde inköpen.  

Det visade sig att bibliotekarierna använde sig av olika källor vid förvärv 
för att täcka upp olika vinklar och aspekter av en och samma fråga. I samband 
med frågan om inköpskanaler bad jag informanterna namnge några av de 
vanliga inköpskanaler som de använde vid bokinköp. I genomsnitt nämnde 
bibliotekarierna fyra kanaler. Variationen låg mellan två kanaler till tolv 
kanaler för inköp. Jag har listat de vanligast nämnda kanalerna i bilaga 15.3.  

Det visade sig att de två folkbiblioteken använde olika metoder vid inköp. 
Internationella biblioteket i Stockholm använde främst bokhandlar i Kina och 
Taiwan som hon köpte av via Internet, medan Westminster Chinese Library i 
stället lät lokala firmor göra inköpen. Firmorna som WCL anlitade fick frihet 
att välja litteratur själva enligt kriterier främst baserade på populär litteratur i 
Folkrepubliken Kina, Taiwan och Hong Kong. Bibliotekarien på WCL 
betonade att hon kände ett stort förtroende för dessa firmor och att de hade haft 
ett långt samarbete. Bibliotekarien på Internationella biblioteket i Stockholm 
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betonade fördelen prismässigt med bokhandlarna på Internet och förklarade att 
hon närapå hade svårt att göra av med sin budget.  

Folkbiblioteken behöver naturligtvis ta hänsyn till olika grupper och BIBA 
berättade att hon speciellt försökte tillgodose gruppen barn som lever i Sverige 
med kinesisk bakgrund eller andra generationens invandrarbarn. Hon påpekade 
svårigheten att finna lämpliga böcker för gruppen. Detta mot bakgrund av att, 
som hon förklarade, barn som växer upp här inte läser lika snabbt och flytande 
som barn som växer upp i till exempel Kina. Det är således svårt att hitta 
böcker som är lättlästa, men samtidigt inte för barnsliga.  

Båda folkbiblioteken tog dessutom hänsyn till grupper som den kinesiska 
skolan och deras behov av textböcker.  

De akademiska bibliotekens inköpskanaler såg annorlunda ut och 
kriterierna för inköp var hårdare och mer begränsade beroende på samlingarnas 
karaktär. Kataloger som förlagen skickade ut användes liksom andra kanaler 
som Internet eller antikvariat. Bibliotekarierna var överlag mycket noga med 
inköpen och budgetmässiga restriktioner resulterade i att de övervägde varje 
bok, i relation till samlingen och användarna, noga. BIBI berättade att hon 
brukade fråga forskare och professorer (med vilka hon etablerat ett gott 
samarbete) eller höra med andra liknande bibliotek om hon behövde råd eller 
stöd inför ett inköp. Hon kunde således få bekräftelse på att en bok som hon 
funderade på att köpa in verkligen var värd att inkludera i samlingarna. BIBH 
berättade att ett kriterium som hon ofta använde sig av i inköpsprocessen var 
att kontrollera vilket förlag som givit ut boken eftersom hon då fick en bild av 
bokens kvalitet. BIBI brukade även söka på förlagens hemsidor och på så vis 
hålla sig uppdaterad om nya böcker. Likaså kontrollerar hon vad andra 
bibliotek köpt in, som ett led i inköpsprocessen.  

Bibliotekarie BIBH berättade att något som hon uppfattade som 
problematiskt var fenomenet att böcker fanns med i förlagens kataloger innan 
de var utgivna. Biblioteket ville å ena sidan ha boken snabbt efter utgivningen 
för användarna, men att bokens arbete ibland blev så uppskjutet att boken kom 
ut först flera år senare. Detta skapade oreda i beställningarna och resulterade i 
att bibliotekarien numera endast beställde böcker som verkligen publicerats. 

Bibliotekarie BIBI hade även kunskaper i japanska och kunde därigenom 
köpa litteratur om Kina som var skriven på japanska, Kinas asiatiska 
grannland. Bibliotekarien framhöll det värdefulla i att få denna vinklig inom 
flera olika ämnen. 

Bibliotekarie BIBF försöker köpa allt som om möjligt går om Kina och 
framhåller att det inte är svårt att få pengar till böcker men att det kan vara 
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svårare att få medel till personal. Detta resulterar i att en mängd material ligger 
förpackade i de lådor som de kom i och väntar på att bli katalogiserade och 
inplacerade i magasinens hyllor. 

Sammanfattningsvis kan man se att folkbiblioteken och de akademiska 
biblioteken använder olika kanaler och ställer sig olika frågor vid inköp. Alla 
biblioteken välkomnade inköpsförslag från användarna. 

10.3 Katalogrelaterade observationer 
Jag har här samlat bibliotekariernas tankar kring katalogen och sökbarhet. Men 
innan jag presenterar dem så har jag inkluderat skärmdumpar från 
Internationella biblioteket, SOAS, IHEC samt SBB för att visa på hur poster i 
en katalog med sökning eller display av kinesiska tecken kan se ut.  

Första exemplet är från Internationella bibliotekets webbsatsning. 126 
Sökningen kunde genomföras med kinesiska tecken och posten visas även med 
kinesiska tecken. Gränssnittet är medvetet tänkt att kunna hjälpa både den 
kinesiske användaren i sökningen efter en viss bok, men likaså med tanke på 
folkbibliotekarier ute i landet som vill beställa boken som enstaka lån för 
låntagarens räkning. Således kan låntagaren söka upp boken liksom i bild 1 
nedan, och därefter klicka på en knapp längre ned och visa bibliotekarien som 
då får se posten transkriberad till pinyin varvid boken lätt kan beställas även av 
den som inte har några kunskaper i det kinesiska språket.  

Bild 1: Katalogpost från Internationella biblioteket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
126 Internationella biblioteket, katalogpost, http://www.interbib.se/default.asp?id=7223&ptid=4906, avläst 
2005-05-27, kl. 14:18. 
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Det andra exemplet är från en sökning i SOAS katalog.127 Sökningen kunde 
genomföras med kinesiska tecken och kinesiska tecken visas i katalogposten.  

Bild 2: Katalogpost från SOAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det tredje exemplet är från IHEC:s katalog. Sökningen kunde endast göras med 
ett transkriptionssystem, men posten visas med tecken.128  

Bild 3: Katalogpost från IHEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
127  The School of Oriental and African Studies Library (SOAS), katalogpost, 
http://lib.soas.ac.uk:1080/search/a{276176}{215b67}%2C+1881-1936./a{276176}+1881+1936/-5,-
1,0,B/frameset&FF=a{276176}+1881+1936&4,,25, avläst 2005-05-27, kl. 15:25. 
128  Institut des Hautes Études Chinoises, Collége de France, katalogpost, http://quinet.college-de-
france.fr:81/a4?base=1&IdNotice=1529&format=s, avläst 2005-05-27, kl. 15:17. 
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Slutligen vill jag visa en katalogpost från SBB:s katalog. 129  Sökningen 
kunde göras med kinesiska tecken och katalogposten visar även tecknen.  

Bild 4: Katalogpost från SBB 

 
En stor fördel med SBB:s online-katalog är att enstaka ord i posten, som är 
blåmarkerade, kan fungera som sökord och är klickbara. Det ger användaren 
möjlighet att lätt kunna söka vidare. Ytterligare en fördel är funktionen 
getConnected (markerad av mig med en pil för tydlighetens skull) på bild 4, 
vilket vid aktivering ger den informationsruta som syns i bild 5 på nästa sida.130 
Genom getConnected funktionen slussas användaren vidare till artikelsök via 
CAJ enligt det aktuella sökkriteriet, eller en sökning i UK Union Catalogue of 
Chinese Books. Således underlättas sökmomentet för användaren och 
användaren påminns om andra sökmöjligheter redan i katalogposten. 
Användaren kan även göra en beställning via fjärrlån genom att klicka på 
ikonen med ett brev med texten Blauer Leihverkehr och sedan följa 
instruktionerna. 

                                                 
129 StaatsbibliothekXzuXBerlin, katalogpost 1/2,Xhttp://ead.staatsbibliothekberlin.de/cat1/title.php?id= 
32992&tit%5B%5D=0072504&showtit=Display+Record%28s%29, avläst 2005-06-21, kl. 01:45. 
130 StaatsbibliothekXzuXBerlin, katalogpost 2/2,Xhttp://ead.staatsbibliothekberlin.de/cat1/title.php?id= 
32992&tit%5B%5D=0072504&showtit=Display+Record%28s%29 (“GetConnected” popup-fönster), 
avläst 2005-06-21, kl. 01:47. 

Funktionen  

getConnected 
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Bild 5: Funktionen GetConnected, SBB. 

  
Sammanfattningsvis finns många olika sätt att presentera en katalogpost som 
innehåller kinesiska tecken på. Helt kort vill jag återvända till Wolfram och 
Dimitroffs modell för en optimal sökning, där tre begrepp står i centrum; 
recall, browsing precision samt serach time. Sökningar i en katalog kan 
förmodligen förbättras genom klara anvisningar om hur man söker i katalogen 
(transkriptionssystem eller kinesiska tecken), vilken recall som olika slags 
sökningar ger och hur sökningens precision kan förbättras.131 Dessa funderingar 
kring tecken samt transkriptionssystem tar tid. Den tiden kunde mer optimalt 
användas till relevance feedback, varvid användaren korrigerar och justerar sin 
sökprocess för att sedan upprepa sökningen.132 SBB har genom sina lösningar 
på online-katalogens funktioner och användargränssnitt möjliggjort för 
användaren att göra jämförelsevis i högre grad uttömmande sökningar.  

Mitt sammanfattande intryck av dessa katalogrelaterade aspekter är en 
önskan om standardisering och samordning. Som användare skulle jag 
uppskatta en samkatalog, som länkade samman alla Kinasamlingar i Europa. 
Samma användargränssnitt för åtkomst i samkatalogen, och samma 
transkriberingsformer. Perfekt vore om en sökning var möjlig med kinesiska 
tecken, att kinesiska tecken visas i katalogposten samt att vidare sökningar är 

                                                 
131 Wolfram, D. & Dimitroff, A., 1997, s. 1142-1145. 
132 Lange & Tedd & Hartley, 2001, s. 277-289. 
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möjliga genom klickning på ämnesord. När det gäller sinologiskt material tror 
jag på en transkriberingsmodul där användaren kan välja om sökningen skall 
göras med pinyin, Wade-Giles etc. och att systemet transkriberar det inmatade 
ordet så att sökningen omfattar material som är skrivet på alla transkriptions-
systemen (om olika system finns i katalogen). Funktionen att användaren 
slussas från boksökningen till sökning i exempelvis en artikeldatabas, som SBB 
utvecklat i och med funktionen getConnected, är troligtvis ett välkommet steg 
för användaren.  

10.4 Referensfrågor 
Användarnas frågor till bibliotekarien kan utifrån det sociokulturella synsättet 
ses som en interaktiv kommunikativ process vilken resulterar i tillägnandet av 
ny kunskap för användaren. Information får sin betydelse i olika sociala 
praktiker och är färgad av den situation som användaren befinner sig i.133 Under 
denna rubrik har jag tagit upp hur bibliotekarierna har upplevt förekomsten av 
referensfrågor och vad som karaktäriserar deras arbete i denna form. 

Undersökningen visade att bibliotekarierna på folkbiblioteken upplevde att 
de fick få referensfrågor från de kinesiska användarna. BIBA berättar att de 
kinesiska användarna mycket sällan ställer referensfrågor eller några frågor 
över huvud taget. Hon berättar även att de kinesiska användarna sällan frågar 
om en bok finns i magasinet. Användarna går till hyllan och ser vad som finns 
inne. BIBC berättar också att de kinesiska användarna av folkbiblioteket oftast 
inte ställer referensfrågor, men att hon kan få referensfrågor från 
västerlänningar om exempelvis den kinesiska muren.  

När det gällde de akademiska biblioteken berättade BIBB att kinesiska 
användare mycket sällan ställde referensfrågor. Hon förklarade att det var en 
del av den kinesiska karaktären att inte fråga utan att själv leta fram svaren. 
Hon upplevde dock att hon fick många frågor från västerlänningar som rörde 
kinesiskspråkigt eller sinologiskt material. BIBG berättade att hon upplevde att 
de referensfrågor som hon fick var nära relaterade till studenternas 
föreläsningar. BIBI berättar att hon får alla slags frågor rörande kinesiska 
språket eller sinologi från sina användare. Hon berättar att hon får frågor 
alltifrån uttalet på ett visst tecken till hur man lokaliserar visst material. Även 

                                                 
133 Sundin, 2005, s. 152-154. 
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BIBJ berättar att hon får frågor rörande Kina eller sinologi ”hela tiden”, mest 
från studenter vid institutionen.  

Summerande kan man se att de kinesiska folkbiblioteksanvändarna och i 
viss mån även de kinesiska användarna av de akademiska biblioteken inte 
gärna kontaktar bibliotekarien med referensfrågor. Liksom BIBB observerat 
grundar sig detta kanhända i de kinesiska användarnas sociokulturella 
bakgrund. Västerländska användare tycks i motsats till de kinesiska ofta fråga 
bibliotekarierna om det är något som de undrar över. Studenterna tycks ha 
frågor som är relaterade till föreläsningarna och kurserna. BIBJ, vilket tidigare 
har nämnts ger kurser i informationssökning till studenterna som läser 
kinesiska, får kanske många referensfrågor på grund av sin redan etablerade 
kontakt med studenterna. Sannolikt är att en etablerad kontakt mellan 
bibliotekarien och användaren är viktig i sammanhanget. Jag tror att 
referensfrågor är en viktig del av servicen till användarna i vilken också 
bibliotekariernas kunskaper inom området kan tas tillvara och komma 
användarna tillgodo. 

10.5 Elektroniska resurser 
De elektroniska resurserna har blivit en allt viktigare del av informations-
försörjning, forskning och framsteg. I detta stycke kommer jag därför att 
beskriva de reaktioner och intryck rörande dessa informationskällor som jag 
fick under mina intervjuer med bibliotekarierna. Men först vill jag presentera 
fyra databaser med sinologiskt eller kinesiskspråkigt material som flera 
akademiska bibliotek prenumererade på (vilka nämndes i presentationen av 
biblioteken under rubrik 4.2). 

1. CAJ China Academic Journals. Databasen innehåller cirka 442 
tidskrifter och en halv miljon fulltextsartiklar inom ämnesområdena 
filosofi, historia och litteratur. Artiklarna är vetenskapliga artiklar från 
universitet och institutioner i Folkrepubliken Kina.134 (AB, NIAS, SOAS 
samt SBB tillhandahåller denna databas)  

2. Renda baokan ziliao. Denna databas utgör en kinesisk referens- och 
fulltextdatabas som innehåller index till 2,4 miljoner artiklar samt har 

                                                 
134 Stockholms universitetsbibliotek, elektroniska resurser, http://www.sub.su.se/index.asp?filnamn= 
/filialer/visafilial.asp?filialid=28, avläst 2005-07-12, kl. 01:04. 
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150 000 artiklar i fulltext. 135  (AB, SOAS samt SBB tillhandahåller 
denna kinesiska referens samt fulltextdatabas) 

3. Bibliography of Asian Studies (BAS). Denna databas innehåller referat 
rörande monografier, artiklar och bokkapitel som publicerats i Asien 
sedan 1971. 136  (både NIAS, SOAS, HUB samt SBB tillhandahåller 
denna databas) 

4. Gujin tushu jicheng. Denna databas är ett omfattande klassiskt 
referensverk med kartläggning av den kinesiska litteraturens pärlor 
rörande många olika områden, allt från astronomi till medicin. Verket 
spänner tidsmässigt från klassisk tid till Qingdynastins slut 1912. 137 
(SOAS samt SBB tillhandahåller denna databas)  

NIAS tillhandahåller Asia Intelligence Service som är en elektronisk tjänst med 
aktuella nyheter rörande Asiens politik och ekonomi.138 Andra databaser som 
SBB tillhandahöll var Renmin ribao från 1946-2003, en dagstidning som kallas 
Folkets Dagblad.139 Vidare tillhandahåller SBB databasen CHANT (Chinese 
Ancient Text) som är en databas med mycket tidiga klassiska skrifter på 
kinesiska som upptäckts på exempelvis orakelben, silke, bronsföremål etc.140 
SBB informerar dessutom på sin hemsida att den elektroniska tjänsten Apabi 
snart kommer att vara tillgänglig. Apabi är en databas med kinesiska e-böcker 
som kan laddas ned.141  

Elektroniska resurser och prenumerationer av elektroniska databaser 
uppfattade nästan alla bibliotekarier som mycket viktigt, men något som de 
flesta även tyckte var både komplicerat och kostsamt.  

I skenet av Ka Wai Fans artikel om begränsningar rörande elektroniska 
resurser känns det som om de bibliotek som varit föremål för denna studie 
oftast angivit samma skäl som Ka Wai Fans informanter för restriktioner när 
det gäller elektroniska resurser; främst budgetrestriktioner, men även 

                                                 
135 Stockholms universitetsbibliotek, elektroniska resurser, http://www.sub.su.se/index.asp?filnamn= 
/filialer/visafilial.asp?filialid=28 ,avläst 2005-07-12, kl. 01:04. 
136 NIAS Nordic Institute of Asian Studies, elektroniska resurser, http://www.niaslinc.dk/ gateway_ 
to_asia/databases .asp?l0=3, avläst 2005-07-19, kl. 19:40. 
137 The School of Oriental and African Studies, elektroniska resurser, http://www.soas.ac.uk/ 
library/index.cfm?navid=2095, avläst 2005-07-16, kl. 14:42, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se 
/jsp/search/search.jsp?h_search_mode =simple&h_advanced_search=false&t_word=Qing, avläst 2005-
07-16, kl. 14:44.  
138 NIAS Nordic Institute of Asian Studies, elektroniska resurser, http://www.niaslinc.dk/gateway_to_ 
asia/databases.asp?l0=3, avläst 2005-07-16, kl. 15:35. 
139 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced 
_search=false&t_word=renmin+ribao, 2005-07-16, kl. 15:01. 
140 CHANT, Chinese Ancient Text, http://www.chant.org/ , avläst 2005-07-16, kl. 15:07. 
141 Apabi, hemsida, http://www.apabi.com/index.htm, avläst 2005-07-16, kl. 15:24. 
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restriktioner när det gäller både teknisk support samt oförenlighet med 
befintliga datasystem.142 En bibliotekarie, BIBJ, berättade om en elektronisk 
tjänst som hon trodde skulle vara till nytta för många av studenterna på hennes 
bibliotek, men eftersom initieringskostnaden för den elektroniska tjänsten var 
så hög, hade hon budgetmässigt inte möjlighet att prenumerera på den.  

Koncentrationen av behoven hos de akademiska biblioteken har hittills 
upptagit detta stycke, men även folkbiblioteken hade önskningar om att 
tillhandahålla elektroniska resurser till sina användare. Bibliotekarie BIBA, 
förklarade att hon gärna skulle se att biblioteket kunde erbjuda användarna 
nedladdning av kinesiska e-böcker och ljudböcker. Likaså tyckte BIBC att det 
skulle vara ett plus om e-böcker kunde erbjudas användarna. 

10.6 Nätverk och samarbete 
Bibliotekarierna som arbetar med Asiensamlingar har utvecklat ett nätverk 
både här i Norden samt med bibliotekarier i Europa och Nordamerika.  

Sedan fem år tillbaka samlas bibliotekarierna som handhar Asiensamlingar 
i våra nordiska länder, två gånger om året, varav en gång i Stockholm. Genom 
dessa möten kan bibliotekarierna utbyta information om både framsteg som 
gjorts, upplysa om bra idéer, samt diskutera specifika problem relaterade till 
samlingar med asiatiskt material. Ofta bjuds företrädare för en Kina eller 
biblioteksrelaterad verksamhet in för att belysa en specifik fråga eller berätta 
om sin verksamhet. Till det senaste mötet i maj 2005 hade företrädare för 
Konfuciusinstitutet bjudits in för att berätta om sin verksamhet med att främja 
utbildning i det kinesiska språket.143  

Föreningen European Association of Sinological Librarians (EASL), möts 
en gång årligen i någon stad i Europa.144 Det finns även en förening för Nord-
amerikanska Asienbibliotekarier, The Council on East Asian Libraries 
(CEAL).145 

Både Roma M. Harris samt rapporten från IFLA, rörande bibliotekariers 
samt informationsspecialisters image, berör vikten av biblioteksföreningarna ur 
ett professionsteoretiskt perspektiv. Harris menar att biblioteksföreningarna kan 

                                                 
142 Fan, 2003, s. 404. 
143 Anteckningar vid möte för bibliotekarier som arbetar med Asiensamlingar (inom de nordiska länderna) 
på Stockholms universitetsbibliotek 2005-05-20. 
144 European Association of Sinological Librarians, hemsida, http://www.easl.org/min.html, avläst 2005-
05-23, kl. 16:33. 
145 Council on East Asian Libraries, hemsida, http://wason.library.cornell.edu/CEAL/, avläst 2005-06-24, 
kl. 01:35. 
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inta en mycket starkare roll ifall medlemskriterierna höjs och att ett beslut tas 
om förespråkande av bibliotekarierna. Harris tänker sig att föreningarna skulle 
kunna formulera policys som konsekvent kunde anföras genom 
lobbyverksamhet. Sist men inte minst tar Harris upp frågan om vikten av att 
dessa föreningar söker kontakt med liknande grupper.146 IFLA rapporten är inne 
på samma spår rörande biblioteksföreningars arbete med att höja yrkets 
status.147 

Ur synvinkeln av Torstendahls kunskapsbas baserad på socialt kapital, kan 
man se nätverket som en ingång till breddad kunskap.148 Angelägna frågor kan 
diskuteras och lösas genom samarbetet, och interaktionen ger ny inspiration 
och ny kunskap. 

Frågan ifall biblioteksföreningarna skall arbeta för att höja yrkets status 
känns kanske omotiverad, men jag tror att man kan se det från en 
kunskapsrelaterad synvinkel. Bibliotekarieföreningarna (särskilt för en specifik 
grupp, som i det här fallet bibliotekarier som arbetar med samlingar från Kina 
eller Asien) utgör ett viktigt forum för kunskapsutbyte. Kunskapsutbytet lyfter 
medlemmarnas kunskapsnivå vilket är till gagn inte bara för bibliotekarierna 
utan främst för användarna. Om användarna får den service och information 
som de är i behov av, synliggörs arbetet. I och med synliggörandet av arbetet 
torde användarna mera påtagligt bli medvetna om den kompetens de har att 
tillgå i personalen.  

 

                                                 
146 Harris, 1992, s. 113-117. 
147 Prins & Gier & Bowden, 1995, s. 61. 
148 Torstendahl, 1990, s. 1-8. 
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11. Personalkompetens – analys och reflektion 

Ur ett professionsteoretiskt perspektiv finns vissa utmärkande drag för de 10 
bibliotekarierna som deltagit i denna studie. Främst är det fem punkter som kan 
sägas sammanfatta deras situation: 

1. Nio av de tio bibliotekarierna hade bibliotekarieutbildning. 
2. Nio av de tio bibliotekarierna hade ämneskunskaper eller språk-

kunskaper inom området. 
3. I genomsnitt låg arbetslivserfararenheten för personalen på det aktuella 

biblioteket hos dessa bibliotekarier på lite över 10 år. 
4. Bibliotekarierna använder sig av ett brett nätverk för att vidareutveckla 

kunskapen inom professionen samt utbyta information. 
Bibliotekarierna organiserar inte bara kunskap i de fysiska samlingarna 
utan har i sju fall av åtta byggt upp speciella ämnesguider för 
användarna, mer eller mindre utvecklade. 

5. Vid inköp används en mängd olika kanaler för att tillgodose 
användarnas behov inom samlingarnas ramar samt täcka in alla 
aspekter inom forskningsområdet. 

Man kan säga att personalen har byggt upp en slags kunskapsbas, av det slag 
som Torstendahl tar upp, genom dels graden av ämneskunskaper eller 
språkkunskaper inom området och dels genom en lång genomsnittlig 
arbetserfarenhet inom ett specialiserat område. Liksom Torstendahl nämner 
utgör kunskapsbasen ett socialt kapital i relation till arbetsmarknaden och 
staten.149 Man kan fråga sig om inte det nätverk som bibliotekarierna använder 
sig av inte också borde räknas till kunskapsbasen eftersom det ger en exklusiv 
möjlighet till tillägnandet för gruppen av kunskap.  

Anne Witz tar, som nämnts, upp både professionsstrategier med metoden 
stängning samt tillför ett genusperspektiv. Ur en professionsstrategisk synpunkt 
kan man säga att bibliotekarieutbildningen utgör en slags stängning eller 

                                                 
149 Torstendahl, 1990, s. 1-8. 
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closure.150 Från ett genusperspektiv kan se tendenser till överrepresentation av 
kvinnor då åtta av de tio bibliotekarierna var kvinnor.  

Andrew Abbott tar ju upp jurisdiktionen som legitimerar själva 
professionen. Användarna av biblioteken kan man se som de som legitimerar 
verksamheten.151 Jag tror därför att det är av stor vikt att användarna ges fullgod 
service även ur ett utvecklingsanseende. Bibliotekarierna behöver optimalt, 
liksom andra professioner, ligga i täten för vad utvecklingen erbjuder. Kanske 
går utvecklingen mer och mer mot en service som är mer individanpassad, både 
vad gäller användarundervisning men också i andra tjänster som biblioteket kan 
erbjuda. Exempelvis kan NIAS service att tillhandahålla ”alerts” via e-mail, 
med information riktad direkt till användaren utifrån användarens informations-
profil nämnas. Utifrån ett professionellt synsätt förtätas samarbetet mellan 
forskaren och bibliotekarien och bibliotekariens position förflyttas mot en mer 
aktiv och nyhetsorienterad ställning.  

Olof Sundin har genom användarundervisningen kommit fram till värdet 
av att medvetet synliggöra bibliotekariers arbete och på den vägen stärka 
professionen utan att servicen till användarna blir lidande.152 Här kan man se att 
biblioteken i övervägande del har någon form av användarundervisning. 
Kanske kan dock användarundervisningen, liksom utvecklandet och 
tillhandahållandet av databaser, förbättras och aktualiseras genom internationell 
samordning av det slag som bland andra Gunnar Sahlin tar upp. Gunnar Sahlin 
tänker sig att IT-kompetensen inom bibliotekssektorn även kan vara användbar 
för andra delar av samhället, och att bibliotekarien kunde inta en mer 
betydelsefull roll rörande ”knowledge management”. 153  Bibliotekariens roll 
skulle på så vis bli mer aktiv och framträdande vilket även skulle avhjälpa den 
osynlighet i yrket som rapporten om biblioteks- och informationsprofessionens 
framtoning från IFLA tar upp.154  

En stor utmaning framöver blir förmodligen för flera av de akademiska 
biblioteken tekniska övergångar till system som kan stödja kinesiska tecken i 
dubbel bemärkelse. Både att informationen visas med kinesiska tecken, men än 
viktigare att själva sökningen blir möjlig med kinesiska tecken.  

Men ökade resurser är av vital karaktär för många av biblioteken som dels 
behöver införliva gamla papperskataloger i online-katalogen samt dels behöver 

                                                 
150 Witz, 1992, s. 43-46. 
151 Abbott, 1988, s. 52-64. 
152 Sundin, 2005, s. 109-168. 
153 Sahlin, 2004, s. 100. 
154 Prins & Gier & Bowden, 1995, s. 59-61. 
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överbrygga svårigheter med olika transkriptionssystem. Även svårigheter med 
kinesiskspråkiga kataloger som inte fungerar tillfredsställande är en fråga som 
behöver lösas. Problem med katalogen och displayen av kinesiska tecken 
gentemot användaren samt personalen är något som fem bibliotekarier tar upp 
som ett problem i nuläget.  

En annan del i utvecklingen kommer förmodligen utbyggnaden av olika 
databaser att utgöra. Speciellt när det gäller de kinesiskspråkiga databaserna 
kommer bibliotekariernas ämneskompetens att vara en viktig tillgång. 

Sammantaget tror jag att bibliotekariens roll tenderar mot att bli mer aktiv 
och nyhetsorienterad med en mer individanpassad och skräddarsydd service till 
användarna.  
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12. Sammanfattning 

I denna studie av Kinasamlingar i Europa har jag genomfört totalt 100 
kvalitativa intervjuer (90 med användarna av samlingarna samt 10 med 
personalen vid samlingarna). Syftet har varit dels att undersöka vilka 
användarna är, deras attityder till biblioteken och dels att undersöka 
personalens mångkulturella kompetens. Kinasamlingarna, som omfattar både 
kinesiskspråkigt material samt sinologiskt material på västerländska språk, har 
varit lokaliserade i Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien och Frankrike. 
Två bibliotek där jag intervjuat användare har varit av folkbibliotekskaraktär 
medan de övriga fyra biblioteken har varit av akademisk karaktär.  

Studien har haft tre hörnstenar som undersökningen behandlat; först 
användarna av folkbiblioteken, därefter användarna av de akademiska 
biblioteken och slutligen personalens kompetens. Den metod som har använts 
är kvalitativa intervjuer ur nyss nämnda triangulära hänseende. Förutom det 
hermeneutiska grundperspektivet har jag utgått från ett mångkulturellt 
perspektiv, ett sociokulturellt perspektiv samt ett professionsteoretiskt 
perspektiv.  

Från det mångkulturella perspektivet har jag främst koncentrerat mig på 
vilka behov som personer från en kinesisk kultur upplever i vår del av världen, 
samt likaså på hur biblioteken kan förbättra sin service till dessa användare. 
Utifrån det sociokulturella perspektivet skapas människans behov av hennes 
livssituation och lärande sker i interaktionen med andra människor. Därför är 
det viktigt att se till den situation som människan lever i för att förstå hennes 
behov och för att kunna förbättra de redskap som hon har att tillgå i sin 
informationsinhämtning. Undersökningen klargör några av de olika behov som 
invandrade kineser har till skillnad från västerländska studenter av sinologi. 
Slutligen har jag använt mig av ett professionsteoretiskt perspektiv för att 
belysa det arbete som personalen vid dessa samlingar utför samt för att utröna 
hur arbetet, ur en professionsteoretisk synpunkt, kan ge bättre service till 
användarna. 
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De båda folkbiblioteken har främst kinesiskspråkiga samlingar medan de 
akademiska biblioteken både tillhandahåller sinologiska samlingar, 
kinesiskspråkiga samlingar samt elektroniska databaser. Studien visade att 
användarna av folkbiblioteken med kinesiskspråkiga samlingar kommer till 
biblioteket främst för att finna icke-arbetsrelaterat material medan situationen 
är den omvända för användarna av de akademiska biblioteken som 
företrädesvis kommer för att söka arbetsrelaterad information. Medelåldern 
uppgick till 28 för folkbiblioteken och 32 för de akademiska biblioteken. 
Användarna av folkbiblioteken visade sig mer homogen vad gäller kinesiskt 
påbrå (97 procent hade kinesiskt påbrå) jämfört med användarna av de 
akademiska biblioteken där endast 28 procent hade kinesiskt påbrå. 
Användarna på folkbiblioteken kom även i större utsträckning från Asien 
medan användarna på de akademiska biblioteken främst kom från olika länder i 
Europa. I fråga om användandet av bibliotekets resurser förutom böckerna 
visade undersökningen att användarna på folkbiblioteken främst använde 
tidningar och tidskrifter samt därefter Internet och Musik CD. Användarna på 
de akademiska biblioteken använde likaså främst tidningar och tidskrifter samt 
därefter Internet och de tillhandahållna kinesiska databaserna. Språkligt visade 
det sig att 60 procent av användarna vid folkbiblioteken läste både förenklade 
och traditionella tecken medan 33 procent endast läste förenklade tecken och 
sju procent endast läste traditionella tecken. 45 procent av användarna vid de 
akademiska biblioteken läste både förenklade och traditionella tecken, 25 
procent läste endast förenklade tecken och 12 procent läste endast traditionella 
tecken. Dessutom fanns vid de akademiska biblioteken 18 procent som 
överhuvudtaget inte läste några kinesiska tecken utan endast använde de 
sinologiska samlingarna på västerländska språk. 70 procent av användarna av 
folkbiblioteken hade aldrig använt bibliotekets katalog, medan 97 procent av 
användarna vid de akademiska biblioteken hade använt katalogen.  

Folkbibliotekens användares behov färgades starkt av den miljö som de 
befann sig i. Majoriteten hade invandrat från något annat land och hade således 
ett stort behov av litteratur om värdlandet. De akademiska användarnas behov 
var likaså påverkat av deras situation och deras barriärer i informationssökning 
rörde dels katalogen men även mer material med språkinlärning efterfrågades.  

Användarundervisning på webben var även det ett område som jag 
behandlade i denna uppsats eftersom användarundervisning dels är en viktig 
informationskanal för användare i dagens samhälle. Dessutom är användar-
undervisning på Internet ett forum där bibliotekariens kompetens kan 
synliggöras vilket är intressant ur det professionsteoretiska perspektivet. Sju av 
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de åtta biblioteken hade en hemsida med information om öppettider, 
telefonnummer och adresser. Folkbibliotekens hemsidor var skrivna på 
kinesiska för målgruppen och innehöll länksamlingar riktade till målgruppen. 
De akademiska biblioteken hade mer eller mindre utbyggda hemsidor från små 
länksamlingar till information om sökteknik och källkritik.  

Personalens kompetens har slutligen varit den tredje hörnstenen i detta 
arbete och jag undersökte deras arbetsrelaterade ställning utifrån från fyra olika 
områden; förvärv, katalogrelaterade observationer, referensfrågor, elektroniska 
resurser samt nätverk och samarbete. Vid inköp använder personalen en mängd 
olika kanaler för att tillgodose användarnas behov och i hänsyn till 
samlingarnas uppbyggnad samt helhet. Vidare har jag tittat på hur katalog-
poster ser ut vid de olika biblioteken som erbjuder antingen display av 
kinesiska tecken eller både sökbarhet och display av kinesiska tecken. IR är ett 
viktigt moment och det var således intressant att se olika sätt att komplettera 
eller förbättra servicen och gränssnittet gentemot användarna. Arbetet med 
referensfrågor var ett område där användarna av folkbiblioteken och de 
akademiska biblioteken skilde sig åt på så sätt att personalen upplevde att de 
kinesiska användarna sällan ställde referensfrågor. Västerländska användare av 
biblioteken hade dock många frågor som bland annat var relaterade till deras 
föreläsningar eller studier. Prenumeration på elektroniska resurser och data-
baser som härrör till området Kina har även varit ett område som jag undersökt. 
Det visade sig att flera akademiska bibliotek erbjöd användarna ett antal 
databaser. Det framkom även att området databaser var angeläget men att 
bibliotekarierna främst upplevde kostnaden som en begränsning.  

Ur ett professionsteorietiskt perspektiv hade nio av tio bibliotekarier lång 
arbetslivserfarenhet inom arbetet på det aktuella biblioteket samt ämnes-
kunskaper som rörde området Kina. Genom det samarbete och det nätverk som 
bibliotekarierna har byggt upp breddas deras kunskapsbas av socialt kapital, 
vilken kan användas vid problemlösning. Den nya informations-teknologin ger 
upphov till nya problemområden men även nya möjligheter. Jag tror att de 
aktiva och skräddarsydda lösningarna med mer inriktning på individuella 
användare är ett sätt att stärka professionen och även synliggöra 
bibliotekariernas arbete och kompetens. Jag tror att ett mer utvecklat samarbete 
internationellt eller i Europa kan vara till fördel för både användarna och 
personalen. Genom ett ökat samarbete, vilket i sin tur skulle kunna öka 
bibliotekens bredd och djup, kan de enskilda bibliotekariernas unika kompetens 
inom olika delområden som rör Kinasamlingarna utnyttjas på ett mer maximalt 
sätt.  
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13. Slutord 

Slutligen vill jag ta upp två aspekter kring informationsförmedling som jag 
anser viktiga speciellt med tanke på framtiden.  

Först skulle jag vilja utveckla de tankar kring behovet av kunskap av det 
mångkulturella inslaget i yrket som denna uppsats givit mig. Vi lever i ett 
mångkulturellt samhälle och bibliotekarien eller informationsförmedlaren 
kommer med största sannolikhet att någon gång komma i kontakt med just 
användare som kommer från en annan kultur och som har ett annat skriftspråk 
än det latinska. Behövs det kanske ett inslag av mångkultur, språk och 
originalspråk i biblioteks- och informationsutbildningen för att bättre rusta 
studenterna för mötet med andra kulturer? Vilka olika tekniska system kan lösa 
dessa problem i katalogen och i datorsystemen? Vilka transkriptionssystem kan 
det vara värt att lära sig i mötet med användare från hela världen? En 
kvällskurs eller en delkurs i utbildningen med fokus på dessa områden skulle 
kanske vara givande för studenterna? Eller varför inte som en mindre 
fortbildningskurs för redan utbildade bibliotekarier, som arbetar med mång-
kulturell verksamhet och möter dessa frågor. 

Till slut vill jag ägna några rader åt vikten av internationell samordning. 
Jag tror att det är oerhört viktigt att biblioteken med Kinasamlingar i Europa 
samarbetar ännu mer rörande uppbyggnaden av kataloger. Både människor och 
information är mer rörliga i dagens samhälle och till exempel visade min studie 
att många studenter som besökte Kinasamlingarna som denna studie omfattade 
inte kom från det land där biblioteket var beläget. Med denna bakgrund tror jag 
att användarna skulle uppskatta om samordning kom till stånd rörande 
utformandet av kataloger och sökförfarande bland biblioteken med Kina-
samlingar. Ett gemensamt gränssnitt för kataloger med Kinasamlingar, och 
kanske direktsökning i alla de europeiska Kinasamlingarnas kataloger 
samtidigt, skulle förmodligen hjälpa användaren att få en bättre översikt över 
tillgänglig information liksom underlätta utnyttjandet av fjärrlån. Då behöver 
användaren inte fundera kring om kinesiska tecken kan användas i just detta 
biblioteks katalog eller vilket transkriptionssystem som används.  
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15. Bilagor: 

15.1 Intervjuguide: användare 
 
User-questionnaire, part 1 

q Male 
q Female 

 
q Chinese (overseas Chinese, second generation Chinese, adopted 

Chinese) 
q Non-Chinese  

 
Age: _____ 
City of residence:________________ 
Place of birth:___________________ 
Profession:_____________________ 
 
Education background: 

q Attending elementary school 
q Elementary school graduate 
q Secondary high school graduate 
q University or college student 
q University or college student graduate 
q Researcher or higher education 

 
On what regular basis do you visit the library? 

q Daily 
q Weekly 
q Monthly 
q Annually 

 
Why are you visiting the library today? 

q For leisure and recreation 
q For finding material for work 
q For finding material for studies 

Others_________________________________________________ 
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Do you use other resources in the library apart from the book collection like: 
q Magazines and newspapers 
q Video 
q Music CD 
q Internet 
q Subscribed Chinese databases 
q Others____________________________________________________

_________________________________________________________
__________ 

 
 
User-questionnaire, part 2, Open questions 
 
 
 
1) How do you find the arrangement of the books in the library? Is it easy and 
logic for you to locate the book etc. you are looking for? 
 
 
2) How do you find the collection of books? 
 
 
3) How do you find the collection of magazines and newspapers? 
 
 
4) How do you find the collection of the other resources of the library such as 
CD, Video and Internet access? 
 
 
5) Have you used the library catalogue and did you find it easy to use? If not, 
what did you find difficult or confusing? Did you carry out your search using 
the Latin alphabet or Chinese characters? 
 
  
6) Do you prefer to read simplified or traditional characters? 
 
 
7) Is there something else which you would like to add? 
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15.2 Intervjuguide: personal  
 
Librarian-questionnaire, part 1 

q Male 
q Female 

 
q Chinese (overseas Chinese, second generation Chinese, adopted 

Chinese) 
q Non-Chinese  

 
Age: _____ 
City of residence:________________ 
Place of birth:___________________ 
 
Education background: 

q Elementary school graduate 
q Secondary high school graduate 
q University or college student graduate 
q Researcher or higher education 

 
Have you attended a Librarian education program? 

q In your home country 
q Abroad______________________________________________ 

 
 
 
Librarian-questionnaire, part 2, Open questions 
 
 
 
1) Do you handle the acquisition of Chinese/sinological books, magazines, CD 
or Video? 
 
1a) What channels do you use when you are purchasing Chinese /sinological 
materials? 
 
1b) Does the library have a target group which the collection is intended to 
satisfy? 
 
 
2) Do you experience any inconveniences when using the library catalogue, in 
particular when searching for Chinese books/sinological material? 
 
2a) Can you carry out searches in Chinese characters when so is needed? 
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3) Does the library offer interlibrary loans, for its users? If so, from where? 
 
 
4) Does the library receive many reference questions from its users? 
 
4a) Are reference questions used by the Chinese or in respect of questions 
regarding sinology? 
 
5) Do you have contact with Chinese community schools or academic 
institutions in respect of learning Chinese/studying sinology? 
 
5a) Are acquisition made with regard to those institutions? 
 
6) What databases does the library subscribe in order to satisfy the Chinese 
users or other students of sinology? 
 
 
7) Does the library arrange events in respect of the Chinese users? 
 
 
8) Is there something else which you would like to add? 
 
 
 
 
 
If I may contact you if further questions arises during the work of my essay, I 
will be most grateful: 
Name:  
Library: 
E-mail: 
Tel: 
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15.3 Lista över vanliga inköpskanaler 

F=Folkbibliotekens inköpskanaler, A=Akademiska biblioteks inköpskanaler 
 

Typ Namn Adress Telefon Hemsida 

F Aagot bokimport Ostbanegade 11 st  

DK – 2100, Danmark 

+45-3555 

34 25 

http://www.webpal

s.dk/aagot/ 

A Blackwell’s Ltd Beaver House 

Hythe Bridge St. 

Oxford, England OX1 2ET 

United Kingdom 

+44-1-865-

792792 

http://www.blackw

ell.com  

F Book4u Company 

Limited 

3F., No. 36, Po-ai Road  

Taipei 100  

Taiwan, R.O.C. 

+886-2-

8226-9888 

 

http://www.book4u

.com.tw 

A Buchhaus Stern-

verlag 

Friedrichstraße 24-26  

D-40001 Düsseldorf , 

Germany 

+49-211-

3881-0 

http://www.buchha

us-sternverlag.de  

A Chiao Liu 

Publications Trading 

Company Ltd. 

PO Box 50324 

Sai Yin Pun Post Office 

HONG KONG 

 http://www.chiaoliu

.com.hk/index.asp  

A China International 

Book Trading 

Corporation 

35 Chegongzhuang Xilu, 

P.O. Box 399  

Beijing 100044, China 

+86-10-

68433078 

http://chinabooks.c

nokay.com/foreign

bs/ 

A Chinaladen Innsbrucker Str. 3  

10825 Berlin, Germany 

+49-3-854 

57 44 

http://www.dnc-

online.de/laden/ind

ex.htm  

A China National 

Publishing Industry 

Trading Corporation  

PO Box 782  

Beijing  

P.R.China 

+86-10-

64214540 

 

A Cypress Book Co. 

(UK) Ltd. 

Unit 13, Park Royal Metro 

Centre, Britannia Way  

London NW10 7PA  

United Kingdom  

+44-20-

88382491 

http://www.cypress

books.com 

F Dangdang Online 

Bookstore 

208 Andingmenwai-dajie, 

Sanli-dasha 4F, 10011, 

Beijing, P. R. China 

 

+86-10-

512 366 99 

http://www.dangda

ng.com 
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A Dawson Books Foxhills House, Brindley 

Close, Rushden, 

Northamptonshire NN10 

6DB, United Kingdom 

+44-19- 

33 417500 

http://www.dawson

books.co.uk/contac

t/index.html 

 

A Galda + Leuchter Scientific Booksellers 

Franz - Schubert - Str . 61 

16548 Glienicke 

Germany 

+49 -3-

3056 

http://www.galda.c

om/cgi-

bin/ngb?page=feed

back  

A Hanshan Tang Books Unit 3 Ashburton Centre 

276 Cortis Road 

London SW15 3AY 

United Kingdom 

+44-20- 

8788 4464 

http://www.hanshan

.com 

F Hanxin Trading Co 5 Stafford Street 

London W1S 4RR, United 

Kingdom 

+44-20 

7493 1949 

 

A Harrassowitz Verlag Kreuzberger Ring 7b-d, 

65205 Wiesbaden, 

Germany 

+49-611-

530 0 

http://www.harrass

owitz.de/verlag/  

A Joint Publishing 

(Hong Kong) 

Company Limited 

9 Queen Victoria Street, 

Central, Hong Kong 

+852-2868 

6844 

http://www.jointpu

blishing.com.hk/ 

A Lexis Book Co., Ltd. 

  

138, Sec. 2, 10F-1, Chin-

shan S. Rd. 

Taipei 106, Taiwan 

R.O.C. 

+886-2-

2321-9033 

 

A Librairie Le Phénix 72 boulevard de 

Sébastopol 

75003 Paris, France 

+33-1- 42 

72 70 31 

http://www.librairie

lephenix.fr/ 

A Rinrokaku Bookstore 7-2-4 Hongou Bunkyo-ku, 

113-0033 Tokyo, Japan 

+81-3-

3811-6555 

http://www.rinroka

ku.jp/index.html 

A Sun Crown Chinese 

Materials & Book-

selling Service Center 

7-2, Lane 17, 3rd Fl. Chin-

Men Street, Taipei, Taiwan 

+886-2-

2368-2835 

 

A The Chinese 

University Press 

The Chinese University of 

Hong Kong, 

Sha Tin, N.T. 

Hong Kong  

+852-2609 

6508 

http://www.chinese

upress.com/english/

e_front_page.html 



 102

A Uchiyama Books Co. 

Ltd. 
1-15 Kanda Jimbocho, 

Chiyoda-ku, Tokyo 101-

0051, Japan 

 

+81-3-

3294-0671 

 

http://www.book-

kanda.or.jp/kosyo/1

017/index.asp  

 15.4 Kontaktinformation rörande de bibliotek som denna 
studie omfattat  

 
Asienbiblioteket 
21 A Kräftriket  
106 91 Stockholm 
Tel:+46 (0) 8-162208 
Hemsida: 
http://www.sub.su.se/index.asp?filnamn=/filialer/visafilial.asp?filialid=28 
 
Institut des Hautes Etudes Chinoises (IHEC), Collège de France 
52 rue du Cardinal-Lemoine  
75005 Paris  
Tel: +33 (0)1-44 27 18 08 
Hemsida: http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000304999978.htm 
 
Internationella biblioteket 
Odengatan 59 
113 80 Stockholm 
Tel: +46 (0)8-508 31 288 
Hemsida: http://www.ssb.stockholm.se/templates/OneColumn.asp?id=4008 
 
Nordic Institute of Asian Studies 
NIAS Library 
Leifsgade 33, 2 floor 
DK-2300 Copenhagen S 
Tel: +45 (0)35-32 95 10 
Hemsida: http://www.niaslinc.dk/default.asp 
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Staatsbibliothek zu Berlin 
East Asia Department 
Potsdamer Str. 33 
D-10772 Berlin 
Tel: +49 (0)30-2662447  
Hemsida: http://ead.staatsbibliothek-berlin.de/en/depart.html 
 
The School of Oriental and African Studies, University of London 
SOAS Library 
Thornhaugh Street  
London. WC1X 0XG. 
Tel: +44 (0)20-78984163 
Hemsida: http://www.soas.ac.uk/library/index.cfm 
 
Westminster Chinese Library 
4 Charing Cross Road, London WC2H 0HF 
Tel: +44 (0)20-7641 1300 
Hemsida: http://www3.westminster.gov.uk/libraries/chinese/ 
 
Zweigbibliothek Asien- und Afrikawissenschaften 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Invalidenstraße 118 
10115 Berlin  
Tel: +49 (0)30-20 93-66 93 
Hemsida: http://www.ub.hu-
berlin.de/bibliothek/zweigbibliotheken/asienaf/asienaf.html 
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