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”Din sökning gav tyvärr inga träffar”: en kvalitativ enkätstudie om användares svårigheter med 
att söka noter i Statens musikbiblioteks onlinekatalog 

English title 
”Your search did not return any hits”: a Questionnaire Study about Users’ Difficulties when Se-
arching for Sheet Music in the Online Catalogue of The Music Library of Sweden 

Handledare 
Christer Eld 

Abstract 
The purpose of this Master’s thesis is to study how well the online catalogue of The Music Library 
of Sweden works when ordinary users are searching for sheet music. The issues studied are: Why 
do the users fail to find the sheet music they are looking for? Do the users take advantage of the 
possibilities that the classification codes of the SAB system offer? If not, why? 

The source material of the study is 144 comments from a user questionnaire about the online 
catalogue and, in addition, the search log for one day (513 queries). The comments were sorted 
into seven groups depending on the type of information need, for example searches for certain 
instrumentation or genres and problems with spelling. Each analysis ends with suggestions for 
improvements of the catalogue and its instructions. 

The thesis show, according to the Zipf’s principle of least effort, that sheet music searching in 
the online catalogue is demanding too much effort and knowledge of the users. Searching with 
SAB classification codes is too complicated which may be the explanation why only 2 percent of 
the queries in the log are code searches. In 51 of the 76 cases where users failed to find sheet mu-
sic the queries would have succeeded if the patrons had used classification codes. The SAB system 
is thus not used as often as it deserves. 

The variety and amount of failed queries in the material show that sheet music is difficult to 
search, for several reasons, for example the complex construction of uniform titles of musical 
works and that the searchable vocabulary of the online catalogue often differ from the users’ own. 
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Inledning  

Är klassifikationssystemen endast till för bibliotekarierna? Den uppfattningen kan 
man lätt få när man ser de flesta onlinekataloger. Om det över huvud taget finns 
något sökfält för klassifikation, så får man ingen som helst hjälp att använda de 
kryptiska koderna. Och hur många har ett tryckt exemplar av SAB-systemet, alltså 
Klassifikationssystem för svenska bibliotek (740 kr plus moms) hemma vid da-
torn?1 Alltmer av biblioteksanvändandet sker utanför det fysiska biblioteket, i hem 
och på arbetsplatser, där användarna lämnas ensamma med onlinekataloger och 
webbplatser, utan vare sig ”gula boken” eller bibliotekarier att rådfråga.2  

Det verkar onekligen som om de digitala biblioteken inte har hängt med när 
det gäller att på bästa sätt hjälpa användarna med något så väsentligt som att hitta 
rätt dokument om ett ämne eller av en viss typ eller genre. Ett glädjande undantag 
är dock funktionen ”Bläddra ämnesvis” i senaste versionen av Libris webbsök, 
som möjliggör sökningar av material inom valt SAB-ämne, att söka fram rätt 
SAB-kod och att navigera runt i SAB-rubrikernas trädstruktur i en användarvänlig 
webbmiljö som samtidigt visar träfflistor för respektive kod.3 Denna funktion kan 
förmedla SAB-systemet även till de vanliga användarna och förtjänar mycket stör-
re uppmärksamhet och spridning.  

Problemet med att det är svårt att utföra klassifikationssökningar har jag stött 
på många gånger då jag arbetat på musikbibliotek. När man söker noter eller mu-
sikinspelningar är det mycket vanligt att man är ute efter en viss genre, verktyp 
eller besättning (eller en kombination av dessa) utan att känna till kompositörer 
eller titlar, och då är sökning via klassifikation det överlägset bästa sättet. När det 
gäller noter är det faktiskt i exempelvis Statens musikbiblioteks katalog det enda 
sättet, eftersom noter till skillnad från litteratur inte alltid förses med ämnesord.4 
Problemet är att användarna verkar tycka att det är svårt och krångligt att använda 
klassifikationskoder. En norsk undersökning visar exempelvis att koderna använ-
des i ett folkbiblioteks onlinekatalog endast vid 1 procent av sökningarna.5 Detta 
                                                
1 Ett abonnemang från Bibliotekstjänst i 2 år på den elektroniska versionen, e-SAB, kostar 1 400 kr . 
2 Den tryckta versionen av Klassifikationssystem…, dvs. SAB-systemets koder och anvisningar, är gul. 
3 Libris webbplats>Bläddra ämnesvis. Den nya versionen av Libris webbsök lanserades 2007-12-19. 
4 Enligt lokalt beslut på Statens musikbibliotek läggs ej ämnesord på noter av resursskäl. E-post från Anders 
Lönn 2008-11-24. 
5 Nordlie, Ragnar, (2000), User revealment: user-librarian interaction as model for automated retrieval 
systems, HiO-report 2000:21 (Oslo: Høgskolen i Oslo), s. 43. 
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innebär att användarna i stället gör ganska misslyckade ämnessökningar som alst-
rar alldeles för få eller för många träffar med en stor andel ”brus”. Med andra ord: 
många verk blir stående i hyllan fast det sitter en användare vid onlinekatalogen 
som vill låna exakt de noterna. 

Jag har katalogiserat och därmed klassificerat musik under fem års tid i tre 
olika system, och på samtliga arbetsplatser har jag upplevt en frustrerande klyfta 
mellan å ena sidan ansträngningarna personalen gör för att hitta rätt koder till alla 
verk så att de ska gå att sökas fram, å andra sidan att biblioteksanvändarna nästan 
aldrig använder koderna, och ofta inte ens känner till att de existerar. Då jag själv 
dagligen gjort avancerade sökningar i katalogen och sett hur fantastiskt väl klassi-
fikationssökningarna fungerar känns det än mer frustrerande att få veta att man på 
Sveriges Radio sedan länge överväger att ta bort det systematiska fältet ur fono-
gramdatabasen eftersom det är så tidskrävande (dvs. dyrt) att lägga in koderna. 

Eftersom jag så länge jag kan minnas har varit intresserad av problemlösning 
och jag nyligen på nära håll kunnat se användarnas problem med att hitta noter i 
Statens Musikbiblioteks onlinekatalog – problem som enligt mig ofta skulle kunna 
lösas om man fick mer hjälp med bland annat klassifikationskoderna – väcktes 
tanken på att formulera ett uppsatsämne kring detta.6 När jag sedan fick tillgång 
till hundratals kommentarer från biblioteksanvändare i en webbenkät beställd av 
Statens Musikbibliotek (förkortat SMB) förstod jag att det materialet var mycket 
värdefullt att studera för att få insikt i vad och hur användarna söker, varför de 
inte hittar det de söker och vad de är missnöjda med angående onlinekatalogen. 

I forskningsöversikten Hur söker användarna i katalogen? sätter Eva Abra-
hamsson och Ingrid Berg vid Kungliga biblioteket fingret på något mycket väsent-
ligt: ”En insikt har under senare år vuxit fram att man inte kan ändra på användar-
na, utan att söksystemen måste anpassas efter dem, i stället för tvärtom.”7  

Det är min förhoppning att denna uppsats i någon mån ska kunna bidra till ett 
sådant anpassningsarbete. 

Disposition 
Närmast följer uppsatsens syfte och frågeställningar följt av de två avsnitten Av-
gränsningar och Definitioner och förkortningar av begrepp och termer. Sedan pre-
senteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter och metod samt tidigare forskning. 
Själva undersökningsdelen inleds med ett bakgrundsavsnitt där jag bland annat 
redogör för de befintliga sökverktyg användarna har tillgång till och presenterar 
källmaterialet. Sedan följer genomgång och analys av källmaterialet, som är inde-
                                                
6 Statens musikbiblioteks webbplats>Onlinekatalogen. 
7 Abrahamsson, Eva, och Berg, Ingrid, (2007), ”Hur söker användarna i katalogen: litteratur- och kunskaps-
översikt, januari 2007” (Enheten för bibliografisk samordning och utveckling, Kungl. biblioteket), s. 13. 
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lat i sju grupper, i tematisk ordning. Grupp 2 till 7 av enkätkommentarerna följs 
av några exempel på respektive problem ur transaktionsloggen samt mina förslag 
på åtgärder. Uppsatsen avslutas med avdelningarna Slutsatser, Sammanfattning 
och Käll- och litteraturförteckning. Allra sist ligger bilagor i form av skärmav-
bildningar av onlinekatalogen och webbsidan Söktips. 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur SMB:s onlinekatalog fungerar 
framför allt vid sökning av noter samt att utreda vad som kan göras för att under-
lätta sådant sökande. 

 
Frågeställningar:  

Vilka svårigheter möter användarna när de söker noter i SMB:s onlinekatalog? 

Utnyttjar användarna de möjligheter SAB-systemet erbjuder för notsökning?    
Om inte, varför? 

Avgränsningar 
Det vanligaste klassifikationssystemet för noter i Sverige är det samma som för 
annat biblioteksmaterial: SAB-systemet. Även om det förekommer poster i SMB:s 
katalog som har klassats även i andra klassifikationssystem är det SAB:s använd-
barhet jag ämnar studera i uppsatsen. I SAB klassificeras musik i tre av de 25 hu-
vudgrupperna: Ij (litteratur om musik), X (musikalier dvs. noter) och Y (inspel-
ningar), men uppsatsen berör endast avdelningen X (med några få undantag från 
gruppen Ij.)  

Jag ska inte studera hela SMB:s webbplats utan endast onlinekatalogen och 
dess hjälptexter. Uppsatsen kommer inte beröra bibliotekets kortkataloger efter-
som dessa långsamt är på väg att avvecklas. Med användare menar jag om inget 
annat anges slutanvändare, alltså personer ur allmänheten, och inte bibliotekarier.  

Uppsatsen kommer inte att handla om hur man klassificerar och katalogiserar 
noter. Däremot kommer jag att ta upp katalogiseringsregler i de fall de kan förkla-
ra en misslyckad sökning eller på annat sätt klargöra varför onlinekatalogen fun-
gerar som den gör. 
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Definitioner och förkortningar av begrepp och termer  
Det råder viss begreppsförvirring när det gäller materialtypen musikalier – ett be-
grepp som mig veterligen bara används av bibliotekarier. Användarna säger noter. 
För att skilja på tryckta noter och noter i handskrift kallar man de tryckta för mu-
siktryck och det är detta begrepp som står i MARC 21-formatets fält för ”allmän 
medieterm” för noter samt i flera onlinekatalogers sökformulär, bl a SMB:s. Den 
termen är inte heller självklar för vanliga användare, vilket man t ex förstår av 
följande enkätkommentar: ”Innan man vet att musiktryck är det samma som no-
ter…en förklaring av olika begrepp kanske”.8 Att ordet noter i stora delar av den 
akademiska världen betyder fotnoter kanske är en av anledningarna till att biblio-
tekarier undviker det ordet i skriven form.  

Ett annat begrepp, som verkligen ställer till det, är ordet musiknoter. Det kan 
man se i katalogposter för litteratur om t ex tonsättare eller musikstilar, där texten 
illustreras med notexempel. Det ser i vissa Libris-poster även ut som om begrep-
pet används som synonym till musikalier, men det rör sig tyvärr om felkatalogise-
ring, i hela 254 poster.9 På SMB har man sedan det uppmärksammats av använ-
darna tagit bort begreppet musiknoter ur poster med operalibretton, eftersom ter-
men lurade användarna att tro att de böckerna innehåller både kompletta noter och 
texten till en opera. 

Begreppsförvirringen kring musikalier, noter och musiktryck var högaktuell 
hösten 2008 för Uppsala universitetsbibliotek som håller på att göra om sin webb-
plats. Att i samma begrepp beteckna rätt materialtyp och någonting som använ-
darna förstår och känner igen är inte lätt, och man har haft många långa diskus-
sioner om detta. I nuläget används begreppet musikalier på nya webbplatsen för 
att beteckna både tryckta och handskrivna noter.10 Jag kommer i uppsatsen använ-
da begreppet noter därför att jag inte vill använda något annat eller krångligare 
begrepp än den genomsnittslige användaren. 

Jag använder inte begreppet OPAC som står för online public access catalog, 
utan det i Svenska ämnesord rekommenderade onlinekatalog. Eftersom det nume-
ra är underförstått att bibliotek är datoriserade kan man också helt enkelt använda 
ordet katalog, där ingen risk för missförstånd finns. 

Begreppet informationsåtervinningssystem förkortar jag för enkelhets skull 
till IR-system, och Katalogiseringsregler för svenska bibliotek har en vedertagen 
förkortning, KRS. 

Uniforma titlar skriver jag inom hakparentes, så som de skrivs enligt MARC-
21-formatet och visas i onlinekatalogen, till exempel [kvartett, stråkar, op. 1, e-
moll]. Statens Musikbibliotek förkortas som jag nämnt tidigare SMB. 
                                                
8 SMB:s webbenkät 2008. Frågan var ”Är det något du skulle vilja förändra eller förbättra på vår webbplats? 
9 E-post från Anders Cato 2009-05-12. Libris-sökning, sökord: musiknoter [2009-05-26]. 
10 Uppsala Universitetsbiblioteks webbplats, betaversionen>samlingar [2009-05-26]. 
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Teoretiska utgångspunkter och metod 

Den teori som bäst kan förklara biblioteksanvändares problem med att söka noter i 
onlinekataloger är enligt mig ”the principle of least effort”, på svenska ibland kal-
lad ”minsta motståndets lag” eller som jag hädanefter kommer att kalla den, 
”principen om minsta ansträngning”.  

Det finns många andra intressanta teorier om biblioteksanvändares informa-
tionssökning, t ex Marcia Bates ”berry-picking”-modell som beskriver hur infor-
mationsanvändare plockar det de söker ungefär som man plockar blåbär, ett i ta-
get, i en ständigt modifierad sökning.11 Eftersom jag inte gjort några användartes-
ter av onlinekatalogen eller följt ”mina” användare i sökprocessen utan endast 
analyserat deras kommentarer i en webbenkät kan jag inte använda mig av ”berry-
picking”-modellen. De flesta problem som användarna beskriver i mitt empiriska 
material kan jag dock förklara med principen om minsta ansträngning och därför 
väljer jag att ta den som utgångspunkt. 

Efter att jag har beskrivit principen och en variant av den, Mooers lag, samt 
presenterat exempel på forskning som stöder dessa, redogör jag för uppsatsens 
metoder. 

The principle of least effort 
Principen om minsta ansträngning är central när det gäller biblioteksanvändares 
sökande, behov och användning av information. Begreppet användes första gång-
en 1949 av den amerikanske lingvisten George Zipf (1902-1950), och innebär att 
varje individ väljer det sätt att handla som bedöms innebära minst ansträngning, 
fysiskt och/eller kognitivt.12 I sin bok Human Behavior and the Principle of Least 
Effort: An Introduction to Human Ecology stödjer Zipf sin princip med hundratals 
exempel från en mängd olika mänskliga beteenden, individuellt och kollektivt, 
framför allt inom språkanvändning. Zipf betonar att vår strävan att minimera an-
strängning, alltså att vid varje valsituation uppskatta vilket alternativ som innebär 
                                                
11 Bates, Marcia, (1989), ”The design of browsing and berry-picking techniques for online search interface” , 
Online Review, nr. 13. 
12 Zipf, George Kingsley, (1949), Human behavior and the principle of least effort : an introduction to human 
ecology (Cambridge, Mass.: Addison-Wesley). 
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lägst genomsnittlig energiåtgång och handla därefter, styr varje individs totala 
beteende.13 Han nämner fyra faktorer som hjälper oss att avgöra vad som är minsta 
ansträngning: den fysiska distans man måste förflytta sig för att nå sitt mål, hur 
lång tid som krävs, hur stor arbetsinsats som behövs och vilket risktagande man 
gör.14 

Förutom den övergripande principen som boken är ämnad att bevisa finns en 
mängd andra lagar, formler och principer varav Zipfs så kallade språklag kanske 
hör till de mest kända. Den visar på ett omvänt förhållande mellan ordlängd och 
frekvens, alltså ju oftare använt ord, desto kortare.15 En av konsekvenserna blir att 
människor tenderar att förkorta ord som används ofta – ”The law of abbreviation 
of words” – naturligtvis för att åtnjuta minsta möjliga ansträngning.16 Förhållandet 
uttrycks i boken även i matematiska termer och grafer vilka visar samma sak i alla 
exempel: att ett ords (eller något annat mänskligt fenomens) vanlighet gånger dess 
frekvens är en (approximativ) konstant eller en graf som lutar 45 grader.17 Detta 
kan också uttryckas som att det finns dubbelt så många av det vanligaste ordet 
som det finns av ord nr 2, som förekommer dubbelt så ofta som nr 3, osv. 

 Statistik över hur vanliga (alltså korta) och ovanliga (längre) ord fördelas i till  
exempel James Joyces Ulysses uppvisar enligt Zipf ett icke slumpvist mönster 
som han kallar vokabulär balans eller ”generalized harmonic series”.18 Det funge-
rar på samma sätt som när en hantverkare sträcker sig efter olika verktyg – av den 
typ och storlek som i varje moment hjälper till att göra arbetet mest effektivt – och 
lägger tillbaka dem igen i den ordning de använts, vilket gör att de verktyg man 
använder mest hamnar närmast till hands.19 Denna ”tool analogy” där Zipf liknar 
ord med verktyg är återkommande i boken för att visa hur vi i alla språk använder, 
förändrar och rationaliserar bort ord. Det är de lättaste, minsta, äldsta och mest 
mångfunktionella verktygen/orden som används oftast, vilket liksom alla andra 
exempel i boken – från tågpassagerare, 2-åringars ordförråd och Indiens folk-
mängd till dagstidningsköpare, ukrainska stavelser och ordrankningen i Beowulf – 
stämmer överens med principen om minsta ansträngning.20  

Det är denna enorma spännvidd av tillämpningsområden som ibland har gett 
upphov till kritik mot Zipfs princip om minsta ansträngning. Kan en lag verkligen 
gälla för precis allt mänskligt beteende, i stort som smått? Likt många forskare i 
biblioteks- och informationsvetenskap (som översiktligt presenteras nedan), väljer 

                                                
13 Zipf, G. K. (1949), Human behavior and the principle of least effort , s. 6. 
14 Zipf, G. K. (1949), Human behavior and the principle of least effort , s. 1 f. 
15 Zipf, G. K. (1949), Human behavior and the principle of least effort , s. 23 f. 
16 Zipf, G. K. (1949), Human behavior and the principle of least effort , s. 63 ff. 
17 Zipf, G. K. (1949), Human behavior and the principle of least effort , s. 23 f. 
18 Zipf, G. K. (1949), Human behavior and the principle of least effort , s. 131. 
19 Zipf, G. K. (1949), Human behavior and the principle of least effort , s. 57. 
20 Zipf, G. K. (1949), Human behavior and the principle of least effort , s. 73. 
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jag att i uppsatsen stödja mig på Zipfs princip, men enbart när det gäller att förkla-
ra biblioteksanvändares beteenden.  

Hur kan det enorma perspektivet i George Zipfs bok då komma lite närmare 
den biblioteks- och informationsvetenskapliga verkligheten? När informationsve-
taren Herbert Poole analyserade 51 forskningsstudier om informationssökning 
fann han att 40 av dem, 78 procent, stödde Zipfs princip om minsta ansträngning.21 
Många andra har också hävdat att just informationsbeteende till hög grad styrs av 
användarnas otålighet och ovilja att anstränga sig över en viss nivå, men bland 
andra Esther G Bierbaum går så långt att hon utnämner Zipfs princip till biblio-
teks- och informationsvetenskapens övergripande paradigm.22 Hon menar att den-
na princip är den förenande referensram som hjälper oss att ställa de rätta frågorna 
både inom BoI-forskningen och i den praktiska professionen och som på bästa sätt 
uttrycker svagheterna och styrkorna i vårt informationsbeteende.  

Välbekanta företeelser som att forskare hellre frågar en kollega än slår upp 
något i en databas och att man hellre använder förra årets handbok än den nya 
som står längst bort i korridoren förklaras av denna princip om minsta möjliga 
ansträngning.23 Att plastbacken med skivor precis invid Grammofonarkivets låne-
disk märkt ”dagens returer” är så populär att bläddra i och låna ur bland musik-
producenterna på Sveriges Radio är också ett exempel på samma beteende.  

Bierbaum är dock noga med att påpeka att det inte endast handlar om simpel 
lättja eller strävan att undvika arbete.24 Zipf beskriver i sin teori hur vi människor 
kontinuerligt jämför den tid och ansträngning vi lägger ner på något mot vår ”in-
terna agenda”.25 Detta gör att vi, mycket rationellt, hushåller med våra resurser 
genom att vi kopplar vårt handlande till tid och förväntningar, menar Bierbaum. 
Hon påminner också om att tillämpningar som är anpassade efter principen om 
minsta ansträngning även följer två av biblioteksvetenskapens riktigt klassiska 
grundregler: Charles Cutters betoning på ”the convenience of the reader”, 1876, 
och S.R. Ranganathans ”save the time of the reader”, 1928, som båda kan sägas 
förebåda upphöjandet av Zipfs princip till biblioteks- och informationsvetenska-
pens viktigaste paradigm.26 

                                                
21 Poole, Herbert, (1985), Theories of the middle range, Libraries and information science series, 99-
0502028-4 (Norwood, N.J.: Ablex Pub. Corp.). 
22 Bierbaum, Esther G, (1990), ”A paradigm for the 90's” , American Libraries, nr. 21, s. 18. 
23 Case, Donald O., (2002), Looking for information : a survey of research on information seeking, needs, and 
behavior, Library and information science series (San Diego, Calif.: Academic Press/ Elsevier Science), s. 
142. 
24 Bierbaum, E. G. (1990), ”A paradigm for the 90's”, s. 18. 
25 Bierbaum, E. G. (1990), ”A paradigm for the 90's”, s. 18. Zipf, G. K. (1949), Human behavior and the 
principle of least effort , s. 6. 
26 Cutter, Charles A, (1876), Rules for a printed dictionary catalogue. (Washington: Government Printing 
Office). Ranganathan, Shiyali Ramamrita , The five laws of library science, Ranganathan series in library 
science ; 12 (Bangalore: Sarada Ranganathan Endowment for Library Science). 
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Eftersom Herbert Pooles översikt från 1985 visade hur spridd principen har 
blivit inom informationsvetenskapen kan man anta att den också är mycket an-
vänd inom hela det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet. Det har också 
gjorts en stor mängd biblioteksrelaterade studier utifrån George Zipfs iakttagelser, 
åtminstone från 1969 till i våra dagar.27 Bland de senaste undersökningarna kan 
nämnas en svensk uppsats från 2008 där fantasyläsares vedermödor med att få tag 
på skönlitteratur har studerats utifrån Zipfs fyra ansträngningsfaktorer, och 2007 
gjordes en iransk enkätstudie bland ingenjörer vid ett sockerraffinaderi där man 
konstaterade att det fysiska avståndet till informationen/biblioteket hade stor på-
verkan på informationsanvändningen och sökbeteendet.28  

Andra exempel på studier där principen om minsta ansträngning är central är 
Eric Novotnys användarstudie från 2003 som bland annat uppmärksammar den 
påverkan som sökmotorer på Internet har på kataloganvändarna.29 Användarna i 
studien ville inte lägga tid och ansträngning på att ta reda på varför de fått ett då-
ligt sökresultat, utan ville snabbast möjligt utföra sin uppgift och bytte därför bara 
söksätt.30 Även artikeln ”Google in perspective: understanding and enhancing stu-
dent search skills” handlar om att principen om minsta ansträngning påverkar an-
vändare vid webbsökning.31 Många av studenterna i den studien var mycket med-
vetna om vikten av källkritik och hade fått särskild undervisning i informations-
sökning. Detta ignorerade de dock i praktiken, då de utan någon vidare granskning 
accepterade och förlitade sig på träfflistorna från Google och Yahoo.32 

Mooers lag 
Även inom data- och systemvetenskapen har man intresserat sig för Zipfs princip 
eftersom man där har använt sig av människors beteendemönster när det gäller att 
hushålla med tid och ansträngning. Den amerikanske systemvetaren och entrepre-
nören Calvin Mooers – kanske mest känd för att ha myntat begreppet ”informa-
tion retrieval” – formulerade 1959 en lag utifrån beteendeobservationer vars van-
ligaste tolkning är att ett IR-system inte blir använt om man upplever att det är 
                                                
27 Buckland, M.K., och Hindle, A. (1969), ”Library Zipf”, Journal of documentation 25, nr. 1. 
28 Herrman, Charlotte, och Sidenvik , Emma, (2008), Alla vägar leder till fantasy: en studie av hur fantasylä-
sande BHS-studenter går tillväga för att få tag på skönlitteratur, Magisteruppsats 2008:126 (Högskolan i 
Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap) Bigdeli, Zahed, (2007), ”Iranian engine-
ers' information needs and seeking habits: an agro-industry company experience” , Information Research, nr. 
12 
29 Novotny, Eric, (2004), ”I Don’t Think I Click: a Protocol Analysis Study of Use of a Library Online Cata-
log in the Internet Age”, College and Research Libraries 65, nr. 6. 
30 Novotny, E. (2004), ”I Don’t Think I Click: a Protocol Analysis Study of Use of a Library Online Catalog 
in the Internet Age”, s. 529. 
31 Becker, Nancy J., (2003), ”Google in perspective: understanding and enhancing student search skills” , 
New Review of Academic Librarianship 9, nr. 1. 
32 Becker, N. J., (2003), ”Google in perspective”, s. 89. 
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mer besvärligt och plågsamt att inhämta informationen än att vara utan den.33 Man 
kan alltså utifrån denna tes bland annat studera hur mycket ansträngning som 
krävs för att förstå och använda ett visst system innan användaren ger upp. Roger 
K. Summit menar att Mooers lag helt enkelt visar att information kommer att an-
vändas i direkt proportion till hur lätt den är att komma åt.34 Så här är den formule-
rad: 

Mooers’ Law: An information retrieval system will tend not to be used whenever it is more 
painful and troublesome for a customer to have information than for him not to have it.35 

Vad Mooers själv menade med denna lag skiljer sig enligt biblioteks- och infor-
mationsvetaren Brice Austin emellertid mycket från den tolkning som har blivit 
gängse i systemvetar- och biblioteksvärlden.36 Austin uppmärksammar i sin artikel 
”Mooers’ law” att det under åren som gått sedan Mooers ursprungliga formulering 
i sitt företagsmagasin Zator Technical Bulletin har bildats två väldigt olika lagar, 
den första i sitt originalsammanhang och den andra ryckt ur och tolkad utanför sitt 
sammanhang.37 Mooers artikel handlar om att vi i många sammanhang faktiskt 
inte vill ha information, för den kan vara plågsam och besvärlig att hantera, förstå 
och tillämpa – kanske avslöjar den att mitt arbete har skett på felaktiga premisser 
eller att min chef har gjort ett allvarligt misstag – och att man därför undviker att 
använda IR-system just för att de tillhandahåller information.38  

Jag instämmer med Brice Austin om att huvudanledningen till att Mooers 
skrev sin lag verkar vara att han ville kritisera attityden inom vissa arbetsmiljöer, 
där man belönar dem som struntar i att lägga tid och ansträngning på att söka och 
använda information (eftersom de till synes arbetar snabbt och effektivt och får 
saker gjorda). De som däremot levererar exempelvis en rapport något senare för 
att den är faktagranskad och innehåller hänvisningar till tidigare forskning kom-
mer där denna kultur råder snarare att bestraffas för sin informationsanvändning.39  

Skillnaden mellan de båda lagarna ligger i hur ordet have tolkas. Den ur-
sprungliga lagen och den övriga artikeltexten beskriver det besvärliga och plåg-
samma med att ha information medan den senare, idag mest spridda tolkningen av 
Mooers lag, betonar användarnas möda med att använda IR-systemen.40 

                                                
33 Mooers, Calvin, (1960), ”Mooers' law, or why some information systems are used and others are not” , 
American Documentation 11, nr. 3, s. ii. Austin, Brice, (2001), ”Mooers' law: In and out of context” , Journal 
of the American Society for Information Science and Technology 52, nr. 8, s. 607. 
34 Summit, Roger K., (1993), ”The year 2000” , Searcher, nr. 1, s. 16. 
35 Mooers, Calvin, (1960), ”Mooers' law, or why some information systems are used and others are not” , 
American Documentation 11, nr. 3, s. ii. 
36 Austin, B. (2001), ”Mooers' law”. 
37 Artikeln i Zator Technical Bulletin nr 136 publicerades 1960 även i American Documentation. Austin, B. 
(2001), ”Mooers' law”. 
38 Mooers, C. (1960), ”Mooers' law, or why some information systems are used and others are not”, s. ii. 
39 Mooers, C. (1960), ”Mooers' law, or why some information systems are used and others are not”, s. ii. 
40 Austin, B. (2001), ”Mooers' law”, s. 607. 
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Den idag vanligaste tolkningen av Mooers lag, den om att svårigheterna med 
att använda IR-system är avgörande för om de används, kan anses vara en variant 
av Zipfs princip om minsta ansträngning som beskriver användares beteende spe-
cifikt gentemot IR-system som t ex onlinekataloger. Det är denna tolkning som 
jag har användning för i uppsatsen, eftersom den beskriver varför användare ger 
upp sina försök att hitta det de söker i SMB:s onlinekatalog när sökandet blir för 
besvärligt. 

Bland den forskning inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet 
som tar upp Mooers lag kan från senare tid nämnas en essäbok från 2005 och en 
artikel från 2008. I Peter Morvilles bok Ambient Findability med underrubriken 
What we find changes who we become diskuteras även där den missförstådde Cal-
vin Mooers och vad han egentligen menade.41 Morville, ursprungligen biblioteka-
rie, är tacksam gentemot Mooers för att hans lag påminner oss om att design av 
IR-system kräver en djup förståelse av användarna och deras sociala kontext. Det-
ta märks framförallt, enligt Morville, när man studerar misslyckade webbplatser 
och andra interaktiva produkter, för orsaken är nästan alltid felaktiga antaganden 
om användare och deras sökbeteende. Han konstaterar: ”Users are complex. Users 
are social. And so is informaton.”42 

I en iransk artikel från 2008 som utgår från Mooers lag avser författarna att 
identifiera de hinder i bibliotekssystemen som användarna utsätts för och föreslår 
ett antal sätt att eliminera dessa hinder.43 Syftet är att öka användarnas tillfredsstäl-
lelse med systemen, och artikeln belyser bland annat vad som hindrar användare 
att tillgodogöra sig information i sökmotorer, användargränssnitt, referenstjänster 
och på webbplatser.44 

Metod 
Det empiriska materialet som utgörs av 144 kommentarer från en användarenkät 
utformad av företaget E-space samt ett dygns datalogg från SMB:s onlinekatalog 
presenteras mer ingående i avsnittet Källmaterial.  

Då användarenkäten skapades för att få svar på vad användarna tycker om 
SMB:s webbplats, där alltså onlinekatalogen endast är en del, kan jag inte dra 
några långtgående kvantitativa slutsatser av materialet. Jag kan exempelvis inte 
säga något om de utvalda respondenternas kön, ålder, sysselsättning eller Inter-

                                                
41 Morville, Peter, (2005), Ambient findability (Sebastopol: O'Reilly Media). 
42 Morville, P. (2005), Ambient findability, s. 45. 
43 Mokhtari, Heidar, och Zadeh, Mohammad Hossein Abdolhossein, (2008), ”Barriers to and Ways of Increa-
sing Library User Satisfaction with a Glance to Mooers' Law” , Faslname-Ye Ketab/Library and Information 
Studies, nr. 19. 
44 Mokhtari, H. och Zadeh, M. H. A. (2008), ”Barriers to and Ways of Increasing Library User Satisfaction 
with a Glance to Mooers' Law”. 
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netvanor, eftersom dessa uppgifter endast gäller de 1 485 personerna i webbun-
dersökningen som helhet. Däremot är det kvalitativa innehållet i användarnas 
kommentarer intressant för mina frågeställningar, eftersom jag bedömer att ex-
emplen på problem som materialet visar upp kan lära oss mycket om onlinekata-
logens brister och användarnas behov. 

Jag har således använt mig av kvalitativ analys baserad på mina kunskaper i 
musikkatalogisering och erfarenheter av SMB:s praxis när jag har tolkat använ-
darnas utsagor i webbenkäten. Rent konkret har jag gjort en stor mängd sökningar 
i SMB:s onlinekatalog och studerat träfflistorna, för att sedan komma fram till 
olika förklaringar till varför exempelvis en utförd sökning som en användare i 
enkäten säger sig ha gjort inte fått några träffar. Jag har också använt sökfunktio-
nen i e-SAB, både för att slå upp själva koderna och en mängd olika sökord.45 I 
vissa fall har jag konsulterat Katalogiseringsregler för svenska bibliotek, KRS, för 
att få förklaringar till hur onlinekatalogen hanterat en sökning.46 När jag behövt en 
förklaring till något som har med den bibliografiska posten, MARC-formatet eller 
dess olika fält att göra har jag använt Libris formathandbok på Kungliga bibliote-
kets webbplats.47  

Sökningarna i SMB:s onlinekatalog har jag utfört i maj-juli 2009, i onlineka-
talogens enkla formulär, inte i ”Utökad sökning”, formuläret för indexsökning 
eller på sidan för boolska operatorer kallad ”Sök med sökkoder”. 

Slutligen har jag använt ett antal mindre lyckade sökningar ur transaktions-
loggen som exempel på de olika typer av problem som framkommer i enkätkom-
mentarerna. Till skillnad från uppgifterna i enkäten har dessa sökningar med sä-
kerhet utförts och på exakt det sätt som dataloggen visar, vilket styrker mina tolk-
ningar av problemen beskrivna i kommentarerna. Något annat som skiljer loggen 
från enkäten är att i dataloggen är det både intressant och genomförbart att använ-
da inslag av kvantitativ metod. Därför finns några siffror och procentsatser med, 
som visar hur vanliga en viss typ av sökningar var under det dygn som loggen 
visar. 

                                                
45 Bibliotekstjänst, (2005), e-SAB [Elektronisk resurs] (Lund: Bibliotekstjänst). 
46 Gustavsson, Bodil, red., (1990), Katalogiseringsregler för svenska bibliotek., 2:a uppl. (Lund: Biblioteks-
tjänst). 
47 Kungliga bibliotekets webbplats> Libris >katalogisering>formathandbok>bibliografiska formatet. 
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Tidigare forskning 

Onlinekataloger har studerats en hel del och intresset verkar öka i takt med Inter-
nets utbredning i biblioteksvärlden, men omfattningen är liten när det gäller det 
ganska smala BoI-området musik. Samma sak med biblioteksanvändarstudier, de 
som rör musikbibliotek är inte många. Då det mesta inom Internet och elektronis-
ka IR-system förändras så snabbt är forskning på onlinekataloger en färskvara. Jag 
har därför endast beaktat studier från 2000-talet (med något undantag). Eftersom 
ämnessökning är väsentligt då man söker noter har jag även i viss mån studerat 
sådan forskning, om den har ett användarperspektiv. 

Klassifikationssystem och deras inbyggda värderingar har många studerat, 
men deras användbarhet för informationsåtervinning är inte riktigt lika omskriven. 
Den litteratur som finns verkar uteslutande handla om hur bibliotekarierna upple-
ver klassifikationssystemen, inte det som jag vill studera, nämligen hur kataloger-
nas slutanvändare, den vanlige låntagaren, ser på sin användning av exempelvis 
SAB-systemet. Några intressanta uppsatser som tangerar mitt område har jag dock 
hittat. 

Några större musikbiblioteksstudier har jag inte funnit så därför nämner jag 
bara den undersökning som finns sedan tidigare om SMB:s användare. När det 
gäller materialtypen noter är det också ont om studier, särskilt utifrån ett biblio-
teksanvändarperspektiv, så jag presenterar i stället lite kort två olika forsknings-
projekt om hur nya IR-system kan användas för att lagra, identifiera och söka di-
gitaliserade noter. 

Forskning om onlinekataloger och ämnessökning 
I avhandlingen User revealment: user-librarian interaction as model for automa-
ted retrieval systems från år 2000 kommer författaren Ragnar Nordlie fram till att 
slutanvändarna misslyckas att ämnessöka i onlinekataloger i nästan 50 procent av 
fallen.48 Orsakerna är bland annat användarnas svårigheter att formulera sin sök-
ning tillräckligt precist och att de inte känner till systemets terminologi. Onlineka-
talogens hjälpfunktioner är också ofta dåligt utformade och underutnyttjade. In-

                                                
48 Nordlie, R. (2000), User revealment, s. [162]. 
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tressant med tanke på mina frågeställningar är även att Nordlies dataloggstudie, 
som jag nämnde i inledningen, visade att besökarna använde klassifikationskoder 
i endast 1 procent av sökningarna.49 Orsaken sägs vara att koderna är för svåra att 
hitta, tolka och använda för att vara användbara som sökinstrument.50 Genom att 
studera både dataloggar och referenssamtal för att ringa in användarnas verkliga 
informationsbehov presenterar Nordlie en mängd förslag som kan göra onlineka-
talogerna mer intuitiva och interaktiva. 

Även Danny Poo och Christopher Khoo rapporterar om dåliga sökresultat i 
sin översiktsartikel från 2003 om ämnessökningar i onlinekataloger: en folkbiblio-
teksstudie visade att 60 procent av användarna som ämnessökte, alltså sökte något 
okänt objekt, var frustrerade, 40 procent av de som ämnessökte var besvikna och 
endast 20 procent av dem var nöjda.51 Flera andra studier visar att en stor andel av 
ämnessökningarna resulterar i noll träffar.52 I artikeln har författarna utifrån de 
senaste 20 årens forskning sammanställt en lista med nio problemtyper som an-
vändarna har med ämnessökning.53 Huvuddelen av artikeln sammanfattar dock 
forskningsresultat som syftar till att förbättra onlinekataloger och göra dem mer 
användarorienterade. 

En gedigen litteratur- och kunskapsöversikt från Kungliga biblioteket, 2007, 
av Eva Abrahamsson och Ingrid Berg vid Enheten för bibliografisk utveckling 
och samordning, har titeln Hur söker användarna i katalogen?54 En mycket bra 
fråga som de berörda borde ställa sig oftare. Författarna rekommenderar att om 
man bara har tid att läsa en enda studie ska man läsa Marcia Bates rapport Impro-
ving user access to library catalog and portal information som sammanfattar flera 
decenniers forskning.55 Rapporten innehåller bland annat rön från kognitiv forsk-
ning och en mängd förslag på anpassningar och systemutveckling av onlinekata-
loger. 

Det användarcentrerade arbetet med den nya, totalt ombyggda versionen av 
Libris webbsök beskrivs 2008 i form av en fallstudie i e-artikeln ”User-Centred 
Design and Agile Development: Rebuilding the Swedish National Union Catalo-
gue” av Henrik Lindström och Martin Malmsten.56 Författarna föreslår en kombi-
nation av återkommande systemutveckling och användarcentrerad design för att 

                                                
49 Nordlie, R. (2000), User revealment, s. 43. 
50 Nordlie, R. (2000), User revealment, s. 45. 
51 Poo, Danny C. C., och Khoo, Christopher S. G., (2003), ”Online Catalog Subject Searching”, i Encyclope-
dia of Library and Information Science (ELIS), 2:a uppl. (Taylor & Francis), s. 2221. Procentsiffrorna skall 
jämföras med den andel i resp fråga som utfört sökningar på känt objekt och känt område.  
52 Poo, D. C. C. och Khoo, C. S. G. (2003), ”Online Catalog Subject Searching”, s. 2221. 
53 Poo, D. C. C. och Khoo, C. S. G. (2003), ”Online Catalog Subject Searching”, s. 2220 f. 
54 Abrahamsson, E. och Berg, I. (2007), ”Hur söker användarna i katalogen [Elektronisk resurs] ”. 
55 Bates, Marcia, (2003), Improving User Access to Library Catalog and Portal Information.  Final report 
(version 3) (Los Angeles: Department of Information Studies, University of California). 
56 Lindström , Henrik, och Malmsten, Martin, (2008), ”User-Centred Design and Agile Development: Rebu-
ilding the Swedish National Union Catalogue” , The Code4Lib Journal, nr. 5. 
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kunna möta användarnas – både de på expert- och basnivå – ständigt nya krav. I 
artikeln får man följa hela processen från det förberedande arbetet med fokus-
grupper, användartester och att skapa en flexibel arbetsmiljö för projektet till 
mjukvaruutveckling och utvärdering, alltid med användarnas behov och beteen-
den i centrum. 

Ett annat viktigt svenskt bidrag till forskning och utveckling av biblioteks-
webbtjänster är LIMIT-projektet som 2006 gjort användartester av tio folkbiblio-
teks webbplatser.57 40 testpersoner har filmats då de fått uppgifter att lösa med 
hjälp av webbplatser och onlinekataloger. Det är slående hur man med sådana 
tester kan visa klyftan mellan å ena sidan webbdesigners och systembibliotekari-
ers höga ambitioner med sin produkt och å andra sidan hur vanliga användare 
kämpar och ofta misslyckas med att försöka förstå webbtjänsternas mest basala 
funktioner i praktiken. Förutom rapporten om användarundersökningen skriven av 
Else Nygren, redovisas projektet i form av en webbplats med olika resurser, tips 
och trycksaker.58 

Samma år utförde Henri Aromaa en grundlig analys av en onlinekatalog i 
uppsatsen UA OPAC OK? En kvalitativ undersökning av Uppsala stadsbiblioteks 
OPAC ur ett användarperspektiv.59 Denna uppsats baseras, liksom min, på Zipfs 
princip om minsta ansträngning. Förutom gränssnittsanalys utifrån IFLA:s riktlin-
jer för användarvänliga webblösningar består undersökningen av intervjuer med 
19 biblioteksanvändare som tillfrågats bland annat om vad som är viktiga egen-
skaper hos en onlinekatalog och hur de upplever användandet av den.60 Noteras 
kan exempelvis att ingen av informanterna använde katalogens hjälpfunktion trots 
att tre olika länkar fanns till den på söksidan.61 Klassifikationssökningar tas tyvärr 
inte upp eftersom undersökningen är avgränsad till det enkla sökformuläret, där 
man endast söker i fritext. Författaren påpekar dock att klassifikationskoderna och 
ämnesorden i och med sin undanskymda placering i träfflistans ”titelinfo” utgör 
en underutnyttjad resurs som användarna skulle ha stor nytta av, om de bara gick 
att komma åt med mindre ansträngning.62 

Slutligen vill jag nämna en forskare som redan 1986 var engagerad i onlineka-
talogers bristande anpassning till användarnas beteende, Christine Borgman, som 

                                                
57 Nygren, Else, (2006), Limitprojektet: Användarundersökning av Bibliotekens hemsidor (Uppsala: Institu-
tionen för informationsvetenskap). 
58 Limitprojektets webbplats. [2009-08-01] 
59 Aromaa, Henri, (2006), UA OPAC OK? En kvalitativ undersökning av Uppsala stadsbiblioteks OPAC ur 
ett användarperspektiv, Uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap 288 (Uppsala: Uppsala Uni-
versitet, Institutionen för ABM). 
60 Förkortningen IFLA står för The International Federation of Library Associations and Institutions. 
61 Aromaa, H. (2006), UA OPAC OK? En kvalitativ undersökning av Uppsala stadsbiblioteks OPAC ur ett 
användarperspektiv, s. 50. 
62 Aromaa, H. (2006), UA OPAC OK? En kvalitativ undersökning av Uppsala stadsbiblioteks OPAC ur ett 
användarperspektiv, s. 43. 
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då skrev artikeln ”Why are online catalogs hard to use?”63 Tio år senare kom 
”Why are online catalogs still hard to use?” där Borgman vill avveckla katalog-
korten som bas i katalogerna och tona ned expertanpassade query-system för att 
istället lyfta fram behovet av att studera slutanvändarnas sökbeteende.64 Hon delar 
upp den kunskap som behövs för att kunna göra ämnessökningar i tre typer: kon-
ceptuell, semantisk och teknisk kunskap.65 

Några klassifikationsstudier 
Magisteruppsatsen Uppfattas ”Klassifikationssystem för svenska bibliotek” som 
användarvänligt? från 2006 av Ann-Sofie Ackeryd är baserad på djupintervjuer 
med sex bibliotekarier.66 Det är alltså bibliotekarierna som är användarna här, men 
studien är intressant ändå om man vill veta mer om SAB-systemets funktion i det 
dagliga mötet mellan bibliotekarie och användare. 

Vidare finns en magisteruppsats från 2008, Musikklassifikation - En jämfö-
rande studie av de tre generella klassifikationssystemen DDC, SAB och UDC där 
författarna Jesper Eriksson och Karl-Oskar Freij i detalj går igenom hur man i de 
olika systemen klassificerar musik – totalt 60 musikdokument inom huvudgrup-
perna litteratur, noter och inspelningar.67 Sju optimeringskriterier, bland annat 
specificitet, exhaustivitet och hospitalitet mäts, och det system som efter författar-
nas analys visar sig fungera bäst för musikklassifikation var SAB-systemet. Re-
sultatet är intressant inte minst för dem som motsätter sig att övergången till DDC 
även ska gälla musikmaterial.68 För mina egna frågeställningar är denna studie bra 
att känna till då resultatet visar att det i alla fall inte är något i själva SAB-
systemet som är användarovänligt när man söker noter, utan mer hur man presen-
terar klassifikationssystemet i onlinekatalogen. 

En uppsats som faktiskt kommer in på frågan om klassifikation som sökkrite-
rium för musik är Organisation av populärmusik online. En komparativ studie av 

                                                
63 Borgman, Christine L., (1986), ”Why are online catalogs hard to use? Lessons learned from information-
retrieval studies”, Journal of the American Society for Information Science 37, nr. 6, ss. 387-400. 
64 Borgman, Christine L., (1996), ”Why are online catalogs still hard to use?”, Journal of the American Socie-
ty for Information Science 47, nr. 7, ss. 493-503. 
65 Borgman, C. L. (1996), ”Why are online catalogs still hard to use?”, s. 493. 
66 Ackeryd, Ann-Sofie, (2006), Uppfattas "Klassifikationssystem för svenska bibliotek" som användarvänligt? 
, Magisteruppsats  2006:6 (Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsve-
tenskap). 
67 Eriksson, Jesper och Freij, Karl-Oskar, (2008), Musikklassifikation - En jämförande studie av de tre gene-
rella klassifikationssystemen DDC, SAB och UDC, Magisteruppsats 2008:70 (Borås: Högsk. i Borås, Biblio-
tekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap). 
68 KB mfl svenska bibliotek beslutade att gå över till DDC 2008-11-19. Beslutsunderlag på Kungliga biblio-
tekets webbplats>bibliotekssamverkan>Deweyprojektet. [2009-08-01] 
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ett folkbiblioteks OPAC och en e-butiks online-katalog av Jens Annmark, 2005.69 
Här studeras hur CD-skivor med populärmusik klassificeras och presenteras i Gö-
teborgs stadsbiblioteks katalog jämfört med Amazons nätbutik. Det visar sig, inte 
så förvånande, att biblioteket har mycket att lära av en av de äldsta och största 
nätbutikerna när det gäller att hjälpa kunderna att snabbt hitta rätt musikdokument 
via genre.  

Musikbibliotek och noter 
Statens musikbibliotek och dess användare har varit föremål för undersökningar 
tidigare, dock ingen som inriktat sig på onlinekatalogen eller haft en webbenkät 
som källmaterial. I en uppsats från 2000 har Carin Axelsson och Susanne Haglund 
gjort en omfattande enkätundersökning för att kartlägga vilka som besökte SMB, 
deras ålder, bakgrund och sysselsättning, vad de gjorde under sitt besök och hur 
nöjda de var med bibliotekets service.70 116 personer fyllde i enkäten. Intressant är 
bland annat att se vilka besökskategorier och åldersgrupper användarna tillhör och 
jämföra med SMB:s besökare idag. Eftersom undersökningen gjordes innan SMB 
hade en egen onlinekatalog (beståndet fanns endast i Libris och kortkatalogen) 
och digitalt material och Internet ännu inte haft den explosionsartade spridning vi 
sett de senaste åren, är det svårt att jämföra resultatet med webbenkäten i mitt 
källmaterial eller dra några slutsatser kopplade till mina frågeställningar.  

Det första av de två projekten med noter på bibliotek jag vill ta upp finns vid 
Indiana-universitetet, USA, där man i samarbete med ett antal kulturarvsinstitu-
tioner har drivit metadataprojektet ”IN Harmony”. Projektet startade med anled-
ning av att man ville tillgängliggöra samlingar med ca 10 000 noter och behövde 
ett institutionsgemensamt, användarcentrerat katalogiseringsverktyg. Projektet 
redovisades 2007 i artikeln ”The IN Harmony project: developing a flexible me-
tadata model for the description and discovery of sheet music”.71 

Slutligen vill jag nämna ett intressant italienskt projekt vars syfte är att ta fram 
ett avancerat IR-system för musik som förutom de konventionella sökkriterierna 
även kan hitta digitaliserade noter och ljudfiler genom att användarna anger en 
ackordföljd, sjunger, spelar eller skickar in en noterad melodislinga i systemet. 
Projektet beskrivs i artikeln ”A Score-Driven Approach to Music Information 

                                                
69 Annmark, Jens, (2005), Organisation av populärmusik online: en komparativ studie av ett folkbiblioteks 
OPAC och en e-butiks online-katalog, Magisteruppsats 2005:45 (Borås: Högsk. i Borås, Bibliotekshögsko-
lan/Biblioteks- och informationsvetenskap). 
70 Axelsson, Carin, och Haglund, Susanne, (2000), Användarundersökningar på bibliotek : från studie till 
genomförande, Magisteruppsatser  2000:82 (Uppsala: Uppsala Universitet, Institutionen för ABM, estetik och 
kulturstudier). 
71 Riley, Jenn, och Dalmau, Michelle, (2007), ”The IN Harmony project: developing a flexible metadata 
model for the description and discovery of sheet music.” , Electronic Library 25, nr. 2. 
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Retrieval”, 2004.72 De förmodade användarna har delats in i tre grupper, som har 
var sin, anpassad, ingång i systemet: professionella musiker och musikvetare, 
amatörmusiker och en musikintresserad men otränad allmänhet. 

                                                
72 Haus, Goffredo, Longari, Maurizio, och Pollastri, Emanuele, (2004), ”A Score-Driven Approach to Music 
Information Retrieval ”, Journal of the American Society for Information Science and Technology 55, nr. 12. 
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Undersökningen 

Uppsatsens undersökningsdel består av ett bakgrundsavsnitt, presentation av 
källmaterialet samt en tematisk genomgång och analys av användarnas kommen-
tarer och utförda sökningar. 

Bakgrund 
I detta avsnitt kommer jag först redogöra för användarnas förutsättningar när de 
söker noter i SMB:s onlinekatalog, alltså vilka verktyg de erbjuds. Sedan kommer 
jag att visa hur principen om minsta möjliga ansträngning och Mooers lag kan 
förstås inom uppsatsens problemområde genom att redogöra för processen då en 
fiktiv användare söker noter i SMB:s onlinekatalog. Min avsikt med detta är också 
att med hjälp av det exemplet ge en problembeskrivning som kan tjäna som intro-
duktion till den del av uppsatsen som består av de verkliga användarnas mer kort-
fattade sökprocesser. 

Befintliga sökverktyg för användare som söker noter 
Jag har länge misstänkt att det är för krångligt att få sökhjälp när man letar mate-
rial i SMB:s katalog, och i samband med uppsatsarbetet fick jag en anledning att 
titta närmare på vad som trots allt redan finns, så att vi kan vara insatta i använ-
darnas förutsättningar då de gjort sina enkätkommentarer och sökningar i loggen. 

På SMB:s webbplats katalogsida (se avbildning i bilaga nr 1) finns tillgång till 
sökhandledning på fyra olika sätt, förutom de korta rubrikförklaringarna i sökfor-
muläret. Två av länkarna heter ”Hjälp” och går förvirrande nog till olika sidor av 
samma användarhandledning, ”Mikromarc 2 Webbsök”. Den är producerad av 
onlinekatalogens leverantör, det norska företaget Mikromarc, tillsammans med 
webbundervisningsprogrammet RoboHelp och innehåller ett 30-tal webbsidor. 
SMB har alltså inget med denna handledning att göra; den är likadan för alla bib-
liotek som har köpt systemet och framstår som anonym och standardiserad. Vissa 
grundläggande instruktioner, som att man kan söka med ord utan någon bestämd 
ordning i de fasta sökrutorna är användbara, men många av rubrikerna gäller 
funktioner som inte alls finns i SMB:s version av onlinekatalogen, ”Åldersgrupp”, 
”Samsök” och ”Nivå” till exempel. Statens musikbibliotek nämns ingenstans och 
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sidorna har en helt annan formgivning än onlinekatalogen. Allt detta gör att man 
som användare blir osäker på tillförlitligheten i informationen och jag undrar hur 
många av SMB:s användare som verkligen har gått in på dessa sidor och haft nyt-
ta av informationen där. Jag anser att man borde ta bort åtminstone den ena länken 
till Mikromarc-handledningen från katalogsidan, och i framtiden, då SMB för-
hoppningsvis har en egen, mycket användarvänlig hjälpfunktion, klarar man sig 
utan leverantörens standardapplikation. 

Den sida man kommer till då man klickar på länken ”Flera söktips” ovanför 
sökformuläret är däremot sammansatt av bibliotekspersonalen på SMB, utifrån de 
vanligaste frågorna från användarna (se avbildning i bilaga 2). Där får man i 12 
punkter tips på hur man söker i onlinekatalogen, men enligt mig borde man dels 
omprioritera punkterna så att det mest grundläggande, som trunkeringsfunktionen, 
ligger överst – i enlighet med principen om minsta ansträngning – dels lägga till 
en hel del information. Genomgången av uppsatsens källmaterial i de sju grupper-
na kommer förhoppningsvis visa vilka upplysningar som saknas. Ytterligare ett 
problem är att sidan saknar tillbaka-länk vilket gör att man upplever sig vara i en 
återvändsgränd 

Det fjärde hjälpdokumentet är det för mig mest intressanta, nämligen en lista 
med klassifikationskoder för noter. Listan på sin nuvarande, undanskymda placer-
ing är åtkomlig från tre håll men alla innebär enligt mig för hög ansträngningsgrad 
för att den genomsnittslige kataloganvändaren ska upptäcka den. Placeringen ger 
inte heller någon uppmuntrande signal om att kodsökning är ett mycket bra sök-
verktyg även för icke-bibliotekarier. För att komma åt listan kan man antingen 
klicka på länken ”Klassifikationskoderna” halvvägs ner på sidan ”Söktips”, eller 
så kan man, om man råkar se att det dyker upp hjälptext i sökformulärets höger-
marginal då man för markören över sökfältet ”Klassifikation”, dra markören rakt 
åt höger (annars slocknar hjälptexten!) och sedan klicka på länken ”lista”. Den 
tredje sökvägen går inte alls via katalogsidan utan börjar på startsidan och går via 
”Om våra kataloger” och länken, några rader ner, ”Tips för sökning av noter”. 

Ytterligare två webbsidor skulle kunna vara till stor nytta vid sökningar i kata-
logen, men de är i nuläget inte åtkomliga direkt från katalogsidan, vilket är synd, 
eftersom det är där man befinner sig när man behöver sökhjälp. Det är listan med 
bibliotekets urval av musiklitteraturkoder, som av någon anledning varken place-
rats invid sin kollega notkoderna eller i närheten av onlinekatalogen. Tillgång till 
dessa Ij-koder får man i stället via sökvägen startsidan – ”Om våra kataloger” – 
och länken en bit ned, ”musiklitteratur”. Ett antal notkoder finns slutligen också 
på informationssidan som handlar om SMB:s orkestermusiksamling. Länken dit är 
nästan omöjlig att hitta, då den befinner sig allra längst ned i den långa kodlistan 
för notkoder. 

En utmärkt funktion som hjälpte användarna att dra nytta av klassifikations-
koderna utan att de behövde hantera de kryptiska bokstavskombinationerna är 
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numera tyvärr avskaffad, det så kallade 976-fältet för SAB-rubriker. Detta 
MARC-fält möjliggjorde sökning i katalogens ämnesfält på SAB-kodernas mot-
svarighet i klartext, så att man i stället för att söka på exempelvis Xml kunde söka 
på ordet sonater. Att funktionen var integrerad i onlinekatalogen så att man slapp 
klicka sig långt bort i webbstrukturen gjorde den extra användbar, i enlighet med 
pincipen om minsta ansträngning. Fältet avskaffades av tekniska skäl för något år 
sedan och tyvärr har ingen motsvarighet tillkommit, vilket gör det än mer angelä-
get att underlätta klassifikationssökning på andra sätt.73 

Slutligen vill jag nämna några hjälpmedel som finns för de användare som be-
söker SMB på Torsgatan i Stockholm samt några användbara, externa webbresur-
ser som bör lyftas fram. Musikbibliotekets besökare kan inte själva bläddra i hyl-
lorna eftersom materialet står i magasin och hämtas fram av personalen. Endast i 
referenshyllorna, bland annat med ett stort antal samlade-verk-utgåvor för de vik-
tigaste tonsättarna, kan man leta själv. Något som ofta glöms bort är att noterna 
man misslyckats med att hitta både i onlinekatalogen och i kortkatalogen kan fin-
nas i en sådan monumenta-utgåva som man kan kopiera ur. 

De som besöker biblioteket i stället för att söka noter på datorn hemma har 
flera fördelar, framförallt kan de fråga den mycket kunniga personalen. Sedan 
något år tillbaka har man även producerat att antal ”kodlappar”, papper man kan 
ta för sig av från en särskild centralt placerad hylla. Där finns dels ett tvåsidigt, 
textspäckat A4-papper med ett urval av de ca 80 vanligaste not- respektive littera-
turkoderna, dels några olika mindre lappar med koder och söktips för dem som 
söker körmusik, orkesternoter, kammarmusik etc. Rätt placerad skulle sådan här 
information göra stor nytta om den fanns tillgänglig även på bibliotekets webb-
plats.  

Den redan nämnda funktionen ”Bläddra ämnesvis” i Libris, som mycket pe-
dagogiskt visar SAB-systemets trädstruktur, förtjänar som sagt mer användning. 
Tills SMB eventuellt ordnar mer användarvänliga, sökbara kodförteckningar kun-
de man uppmana användarna att söka fram rätt kod i Libris för att sedan återvända 
till onlinekatalogen. På samma sätt kan man använda två andra webbresurser som 
”kodfinnare”, nämligen ämnesordsdatabasen på Kungliga bibliotekets webbplats 
och framförallt den speciella musikämnesordslistan med Ij-, X- och Y-koder som 
finns på Solna stadsbibliotek.74 

                                                
73 E-post från Anders Cato 2009-01-24. 
74 Kungliga bibliotekets webbplats>Verktygslådan>Svenska ämnesord. [2009-08-01] 
Musikämnesorden är sammanställda av Musikgruppen, SAB-systemets beredningsgrupp för musikfrågor, och 
Ij-X-Y-versionen finns på URL: http://www.solna.se/upload/Dokument/Bibliotek/MusikÄo40509.pdf [2009-
08-01] 
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Notsökarens möte med Statens musikbiblioteks onlinekatalog 
Anpassad just på notsökning kan Zipfs princip och Mooers lag yttra sig exempel-
vis genom att användaren väljer att endast söka i fritextfältet, då detta kräver 
mindre ansträngning än att fylla i ett avancerat sökformulär med flera ingångar, 
och som ofta är det första fält som möter användarens ögon på katalogsidan. 
Dessutom är användare numera vana vid Google som mycket medvetet bara har 
ett enda sökfält. Den mest uppenbara nackdelen med att endast använda fritextfäl-
tet i detta fall är enligt mig att användaren missar möjligheten till en första, viktig 
avgränsning genom att i kategorin ”materialtyp” eller ”medietyp” välja ”noter” 
eller motsvarande, så att inte sökningen oavsiktligt omfattar även litteratur och 
inspelningar. Detta är särskilt kännbart när man söker på kända kompositörers 
namn, som det finns stora mängder litteratur om, vilket alstrar en mycket lång 
träfflista med diverse materialtyper. 

Vidare, om det är fråga om en ämnessökning – som när det gäller noter inne-
bär sökning efter viss genre, verktyp eller besättning – undviker säkerligen använ-
daren att söka med hjälp av klassifikationskoder då dessa innebär en lång rad an-
strängande ”trösklar”: man ska ha viss erfarenhet och kunskap för att överhuvud-
taget känna till att klassifikationssystem finns och hur de fungerar, man måste 
komma över känslan av att koderna är något svårt och krångligt som ”bara är till 
för bibliotekarierna” och man måste framförallt ha tillgång till själva koderna, i 
elektronisk eller tryckt form.  

Avskräckt av klassifikationssökningens trösklar kanske användaren provar att 
i fritextfältet söka på t ex ”träblåskvartett” (en bland musiker vanlig benämning på 
den kammarmusikaliska standardbesättningen flöjt, oboe, klarinett och fagott). 
Resultatet, om man söker i SMB:s onlinekatalog, blir en träff. Posten innehåller 
ett norskt stycke för träblåskvartett alternativt stråkkvartett och flugsmälla [sic]. 
Förhoppningsvis blir man då misstänksam och prövar med att skriva in de enskil-
da instrumenten i fritextrutan – ”flöjt oboe klarinett fagott” – vilket ger ett resultat 
på 110 träffar. En närmare titt på träfflistan visar att den innehåller allt möjligt för 
dessa fyra instrument oftast tillsammans med andra instrument, så den sökningen 
blev för vid. En cd-skiva kom med på listan också, eftersom användaren inte valt 
materialtypen ”musiktryck”. Åsynen av denna spretiga, långa träfflista får en hel 
del användare att ge upp, både enligt principen om minsta ansträngning och Moo-
ers lag. 

De som inte låter sig nedslås utan prövar med sökordet ”blåskvartett” ser att 
det fungerar bättre och den sökningen alstrar 17 träffar. Detta beror på att termen 
”blåskvartett” är den auktoriserade formen av denna besättning och den kan före-
komma dels i uniforma titeln i postens titelfält, dels i det mycket friare anmärk-
ningsfältet. Två av de 17 titlarna måste dock rensas bort eftersom det ena stycket 
är för flöjt, klarinett, horn och fagott, och det andra är för blåskvartett och orkes-
ter. Nu återstår 15 träffar vilket vår tänkta användare nöjer sig med. Resultatet 
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verkar rimligt och det finns ingenting som får användaren att fortsätta sina an-
strängningar genom att söka på annat sätt. 

Är man i stället så tålmodig, engagerad och insatt att man reser sig från dator-
platsen på biblioteket och går och hämtar boken Klassifikationssystem för svenska 
bibliotek väntar nya utmaningar innan användaren lyckas hitta koden för blåskvar-
tett bland X-avdelningens 25 sidor.75 Kanske ger han eller hon upp efter ett tag 
och frågar personalen efter rätt kod, om det inte upplevs som alltför besvärligt att 
fråga bibliotekarien vill säga, något som tyvärr är en annan vanlig barriär. Det 
finns ytterligare några sätt att ta reda på rätt SAB-kod, men inget kräver enligt 
mig tillräckligt låg grad av ansträngning för att det ska vara acceptabelt.  

Slutligen, efter att ha passerat alla dessa hinder, är användaren utrustad med 
rätt SAB-kod, Xkffa, som betyder noter för träblåsensembler, undergruppen blås-
kvartett. Den sökningen genererar 21 träffar – alla med exakt den besättning som 
användaren sökte.  

Här skulle man kunna tro att man fått ut allt ur onlinekatalogen för denna 
sökning, men en finess kvarstår faktiskt: tillägget inom parentes i slutet av SAB-
koden som säger vilken typ, rent editionsmässigt, av noter det gäller. Tillägget för 
studiepartitur exempelvis är (st) och om man vill få med även dessa noter i sök-
ningen – det kan ju vara verk som man helt missar annars – måste man trunkera 
till höger om koden med hjälp av asterisk – Xkffa*76.  

Detta kan man bara veta om man råkat se informationstexten som tänds när 
markören förs över sökrutan ”klassifikation” i onlinekatalogen. Där står: ”Enligt 
SAB-systemet. Se lista [länk]. Trunkera bokstavskoden med * vid behov.”77 Om 
man klickar på den länken kommer man till ett nytt fönster där de fyra parentes-
tilläggen samt ett urval av SAB-systemets X-koder visas. Tilläggen är samlingsal-
bum (s), övningar (ö), studiepartitur (st) och utdrag för piano, dvs. klaverutdrag 
(up). 

Först när man sökt med koden Xkffa* får användaren alltså se onlinekatalo-
gens kompletta bestånd av noter för den begärda besättningen, och träfflistan har 
då blivit dubbelt så lång som vid den ursprungliga sökningen på ”blåskvartett”: 31 
träffar. Man går i det här exemplet alltså miste om 16 titlar om man inte härdar ut 
och tar sig igenom ansträngning efter ansträngning på det sätt som onlinekatalo-
gen kräver.  

Min slutsats av detta är att om man förenklar användandet av SAB-koder i on-
linekatalogen med tanke på principen om minsta ansträngning skulle man bättre 
leva upp till Charles Cutters regel om användarens bekvämlighet och R.S. Ranga-

                                                
75 Viktorsson, Elisabet, red., (2006), Klassifikationssystem för svenska bibliotek, 8:e uppl. (Lund: Btj förlag), 
ss. 234-259. 
76 Ett studiepartitur är ett komplett partitur men i mindre format, mer tänkt att studera än att dirigera/musicera 
med. 
77 Statens musikbiblioteks webbplats>Onlinekatalogen. 
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nathans maning att vi ska spara användarens dyrbara tid. Framför allt skulle fler 
användare hitta de noter de söker. 

Källmaterial  
I detta avsnitt presenteras webbenkäten och transaktionsloggen som utgör mitt 
källmaterial.  

Jag fick se några användarkommentarer ur en webbenkät redan när jag arbe-
tade på SMB hösten 2007. Eftersom de gav en så direkt bild av användarnas upp-
levelse av bibliotekets webbplats, och jag dessutom instämde själv i många av 
synpunkterna, blev jag tidigt intresserad av att använda det materialet på något 
sätt under min utbildning. När mitt uppsatsämne började ta form under hösten 
2008 kontaktade jag biblioteket och bad att få använda enkäten. De var mycket 
tillmötesgående och gav mig inloggningsuppgifter så att jag fick tillgång till den 
fortfarande pågående webbundersökningen.  

Min genomgång av utvalda kommentarer från musikbiblioteksanvändarna om 
vad de saknar på webbplatsen och vad de misslyckats med att hitta i onlinekatalo-
gen hoppas jag ska kunna säga något om svårigheterna med notsökning. Analysen 
ska förhoppningsvis också leda fram till vad som skulle kunna förändras i SMB:s 
onlinekatalog för att de utförda sökningarna ska få högre antal användbara träffar. 

I mitt empiriska material ingår även ett dygn ur transaktionsloggen från onli-
nekatalogen, detta som ett komplement till de mer subjektiva, ibland svårtolkade 
enkätsvaren. Sökningarna i loggen visar till skillnad från de beskrivna upplevel-
serna i enkäten exakt hur en sökning skrivits in i sökformuläret och hur många 
träffar de alstrat. De kan också sägas utgöra en mer rättvis bild av hur användarna 
söker i onlinekatalogen, eftersom en logg registrerar all användning i motsats till 
en enkät som bara vissa väljer att svara på. Jag har emellertid inte analyserat hela 
innehållet i de drygt 19 timmarnas registreringar utan har även i detta material 
gjort ett urval med viktiga exempel på vad användarna uppenbarligen har problem 
med. 

Statens musikbiblioteks webbenkät 
Man hade länge upplevt på SMB att webbplatsen behövde förbättras, och våren 
2007 köpte man in en webbplatsundersökning av företaget E-space för att få an-
vändarnas synpunkter, besöksstatistik och annan information att ha som underlag 
för förändringsarbetet. Undersökningen visar sig i form av en ruta som dyker upp 
på skärmen där det står: ”Säg vad du tycker om vår webbplats. Dina synpunkter är 
värdefulla och hjälper oss att göra den bättre. Undersökningen tar bara någon mi-
nut. Dina svar behandlas anonymt.” Längst ner i rutan kan man välja att klicka ja 
eller nej till att medverka.  
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Undersökningen har funnits på webbplatsen i två perioder, den första, som är 
avslutad, varade 2007-05-09 till 2008-06-13 och besvarades av 690 personer78. 
Den andra pågår fortfarande i juni 2009, men mitt urval gjordes från starten 2008-
06-03 till 2009-04-30 och består av enkätsvar från 795 personer. Totalt omfattar 
alltså materialet som jag har utgått ifrån uppgifter från 1 485 ifyllda enkäter. 
Bland kommentarerna i dessa har jag gjort ett urval på 21 procent, se nedan. För 
läsbarhetens skull har jag rättat felstavade ord om det inte har varit någon tvekan 
om vilket ord som avsetts. Jag har även ändrat i de kommentarer som av någon 
teknisk anledning inte haft bokstäverna å, ä och ö samt översatt ett fåtal svar som 
varit på andra språk än svenska. 

Etikreflektion 
Man skulle kunna invända mot mitt användande av enkätsvaren att de som lämnat 
sina synpunkter i webbenkäten inte fått möjlighet att godkänna sin medverkan i 
uppsatsen. Eftersom personernas identitet inte avslöjas – som utlovat i textrutan 
som presenterade enkäten – och jag inte anser att materialet är känsligt på något 
vis väljer jag att använda materialet ändå. Även om någon skulle ha berättat om 
sin medverkan går det inte att avslöja vilken kommentar just den personen skrivit, 
eftersom det finns över 100 citat och omnämningar i materialet.  

Jag anser också att om man medverkar i en enkät där ens ”synpunkter är vär-
defulla och hjälper oss att göra den [webbplatsen] bättre” får man räkna med att 
svaren man lämnar kommer att användas av biblioteket på något sätt, och dessut-
om är de som tar sig tid att medverka troligen välvilligt inställda till bibliotekets 
förändringsarbete.  

Alternativet att söka upp de medverkande och fråga om de godkänner att de-
ras synpunkter används i en uppsats bedömer jag som orimligt av två anledningar: 
dels skulle det vara mycket tidskrävande, om det ens är praktiskt möjligt, att spåra 
100-tals personer via deras IP-adresser, dels skulle SMB då svika sitt löfte om 
anonym behandling genom att lämna ut IP-adresserna till mig. 

Då min förhoppning med denna uppsats är att den ska ge kunskap som kan 
bidra till att SMB:s onlinekatalog och därmed webbplats kan förbättras, vilket 
stämmer överens med premisserna för enkäten, anser jag inte att de medverkande 
har behandlats oetiskt. 

Urval 
I webbenkäten ställdes fyra öppna frågor om SMB:s webbplats. Av dem har jag 
valt ut de tre frågor som alstrat de för mina frågeställningar mest intressanta sva-

                                                
78 Dessa uppgifter och andra statistiska data om enkäten finns lösenordsskyddade på E-spaces webbplats, 
samt utskrivna i författarens ägo. 
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ren. Dessa tre frågor genererade totalt 672 svar (efter att jag rensat bort ett antal 
obegripligheter) fram till den sista april 2009. Frågorna var:  

Vilka nya tjänster eller funktioner skulle du vilja se på Musikbibliotekets webb-
plats?  

Fann du informationen du sökte? Om du svarat ”delvis” eller ”nej” vad sökte du? 

 Är det något du skulle vilja förändra eller förbättra på vår webbplats?  

Av de 672 svaren valde jag först ut de som uttryckligen nämnde onlinekatalogen, 
dess sökfunktioner eller klassifikationskoder i någon form, oavsett vilken fråga 
kommentarerna hörde till. Sedan utvidgade jag urvalet genom att ta med alla 
kommentarer som handlade om noter i någon viss genre eller för någon viss be-
sättning som användaren misslyckats med att hitta i onlinekatalogen. Även 52 st 
specifika verktitlar fanns med som svar på frågan om vad man inte hittat på 
webbplatsen, och cirka hälften av dessa fanns helt enkelt inte i katalogen och är 
därför borttagna ur materialet, men de övriga 23 titlarna anser jag att användarna 
hade kunnat hitta med bättre sökhjälp. Slutligen fick jag rensa bort ett antal svar 
eftersom de var för generellt hållna för att jag ska kunna ha någon uppfattning om 
vad som avsågs. Några kommentarer som inte handlar om noter utan om annat 
musikmaterial har tagits med eftersom de rör problem som enligt mig går att lösa 
med hjälp av klassifikationssökningar. Då återstod 144 svar vilket utgör 21 pro-
cent av kommentarerna i E-spaces webbenkät. 

Gruppindelning 
Användarkommentarerna i mitt urval kan grovt indelas i tre typer: 

Generella åsikter om onlinekatalogen som oftast handlar om att den borde vara 
lättare att använda. 

Specifika önskemål eller klagomål på onlinekatalogens funktion. 

Misslyckade sökningar, totalt 76 st, som jag har bedömt skulle fungerat bättre om 
onlinekatalogen erbjöd mer hjälp med bland annat klassifikationssökningar. 

Glädjande många av de 144 kommentarerna innehåller resonemang, formulering-
ar och förslag som tyder på att man tänkt efter och verkligen vill förbättra online-
katalogens funktioner, medan andra är mer frustrerade och kortfattat missnöjda. 
På samma sätt verkar vissa användare veta vad de behöver och efterfrågar det, 
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medan andra har gjort en misslyckad sökning som enligt min analys tyder på ett 
visst informationsbehov. 

Efter att ha studerat kommentarerna mer i detalj har jag delat in dem i sju 
grupper efter vilken typ av informationsbehov de berör. Många kommentarer 
handlar om fler än en typ av problem och dessa har jag tilldelat den grupptillhö-
righet som jag bedömer representerar det huvudsakliga innehållet men antecknat 
vilken grupp eller vilka grupper som också berörs. Kommentarer som berör unge-
fär samma informationsbehov, vare sig behovet är  medvetet eller omedvetet, har 
jag låtit dela grupp eftersom de rör samma typ av problem som troligen kräver 
samma typ av lösning. 

Man skulle kunna ha gjort gruppindelningen på en mängd olika sätt, och i den 
tidigare forskning jag studerat finns åtminstone två andra tänkbara modeller. När 
Ragnar Nordlie studerade misslyckade sökningar i sin dataloggstudie delade han 
in dem i 14 grupper, på tre olika lingvistiska nivåer kallade lexikala fel, syntaxfel 
och semantiska fel.79 Orsakerna till problemen är exempelvis att man väljer fel 
sökfält eller bryter mot systemets ”grammatik” genom att skriva ämnesord i sin-
gular form. I en forskningsöversikt av Danny Poo och Christopher Khoo i Encyc-
lopedia of Library and Information Science finns en lista med nio typer av pro-
blem som användare har med ämnessökningar, bland annat att de har svårt att 
hitta systemets motsvarigheter till sina egna sökord och att de inte vet hur man 
vidgar eller smalnar av sin sökning.80 

Flertalet av dessa problemtyper återfinns även i mitt material, men dels därför 
att de flesta sökproblemen endast rör musikmaterial och detaljer just i SMB:s on-
linekatalog, dels därför att jag ville ha relativt få kategorier bedömer jag att mina 
sju grupper nedan bäst beskriver materialet. Indelningen är även gjord för att un-
derlätta om man i nästa steg vill leta efter anpassningar av onlinekatalogen.  

De sju grupper jag sorterat in de 144 enkätsvaren i är:  

1. Generella synpunkter om onlinekatalogen och dess funktioner (24 kommenta-
rer, 17 procent) 

2. Användare som efterfrågar hjälp med klassifikationskoder (18 kommentarer, 12 
procent)  

3. Användare som behöver hjälp att hitta viss materialtyp (14 kommentarer, 10 
procent) 

                                                
79 Nordlie, R. (2000), User revealment, s. 34 ff. 
80 Poo, D. C. C. och Khoo, C. S. G. (2003), ”Online Catalog Subject Searching”, s. 2220 f. 
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4. Användare som behöver hjälp med deltitlar eller mer detaljerad information i 
posten, t ex innehållsförteckning, rollistor för operor och stämfördelning i or-
kesterverk (18 kommentarer, 12 procent ) 

5. Användare som misslyckades med att hitta noter för en viss besättning (31 
kommentarer, 21 procent) 

6. Användare som misslyckades med att hitta material via ämne, verktyp eller 
genre (27 kommentarer, 15 procent)  

7. Kommentarer om stavningshjälp, problem med originaltitlar, översättningar 
och opusnummer (12 kommentarer, 7 procent) 

Transaktionslogg för onlinekatalogen 
Systemansvarig bibliotekarie på SMB har försett mig med en datalogg för ett 
slumpvist utvalt dygn, den 4 mars 2009. Det var en vanlig onsdag, och biblioteket 
hade öppet för besökare mellan kl 12 och 16. Webbtjänster som att söka och be-
ställa material kan man utföra på webbplatsen dygnet runt, och den utvalda loggen 
visar att onlinesökningar gjorts under drygt 19 timmar, mellan kl 4.32 på morgo-
nen och 23.37 på kvällen. Totalt utfördes 513 sökningar under dessa timmar. 

Tyvärr är det inte möjligt att se i dataloggen om användarna sitter vid någon 
av de publika datorerna i biblioteket eller befinner sig utanför biblioteket. Detta 
hade varit intressant att studera, eftersom man då kanske sett skillnader mellan de 
sökningar där man haft tillgång till hjälp från personalen och lathundar på papper, 
jämfört med sökningar från användare som får klara sig enbart med informationen 
på webbplatsen.  

Det man kan se i loggen är de sökord som skrivits in och vilket sökfält som 
använts, klockslag, antal träffar och om användaren varit inloggad med PIN-kod 
för att kunna beställa material.  

Urval 
Jag har valt ut de mindre lyckade sökningar som uppvisar samma typ av problem 
som i enkätsvaren. Jag har även valt ut alla sökningar som innehöll klassningsko-
der, vilket blev elva av 513 sökningar, dvs. 2 procent. Det fanns ytterligare fem 
sådana sökningar, men eftersom jag gjort dem själv i mitt uppsatsarbete, har dessa 
inte tagits med. 



 34 

Genomgång och analys av kommentarer och transaktionslogg 
Denna del av uppsatsen består av presentation och analys av de sökproblem som 
framkommer i enkätkommentarerna. Grupp 2 till 7 av kommentarerna följs av 
några exempel på respektive problem ur transaktionsloggen samt mina förslag på 
åtgärder av onlinekatalogen och dess instruktionstexter. 

Grupp 1, generella synpunkter på onlinekatalogen  
I mitt urval från webbenkäten finns 24 användarkommentarer (17 procent) där 
man har allmänna synpunkter på onlinekatalogen, oftast som svar på enkätfrågan 
”Är det något du skulle vilja förändra eller förbättra på vår webbplats?”. Svaren 
varierar från kortfattade önskemål som ”Bättre sökmotor”, ”Enklare söknings-
funktion” och ”Användarmöjlig katalog” till mer ingående synpunkter med i 
många fall konstruktiv kritik.  

En person är uttalat positiv till onlinekatalogen men det beror endast på att 
han eller hon jämför med något som är sämre: ”Det är så otroligt mycket enklare 
att leta på nätet än på plats i kartoteket”. Denna användare har något viktigt att 
lära alla oss otåliga Internetanvändare, nämligen att vi bör stanna upp då och då 
och uppskatta allt som faktiskt fungerar. De övriga 23 passar däremot på att lämna 
sina synpunkter i enkäten om vad som irriterar dem, vissa i exakta ordalag, andra 
mer svårtolkade som till exempel: ”Otroligt dålig om man söker ett verk, helt en-
kelt oanvändbar” och ”[…] Varför kan man inte bara söka det man söker utan 
måste famla runt på olika ställen man inte förstår då ni har så konstiga ord om det 
hela […]”. 

Hur man ska formulera sin fråga om man inte vet exakt vad man söker verkar 
många ha problem med, och de uttrycker sig exempelvis så här: ”Tydligare in-
formation om vilka sökord som bör användas vid sökning efter notmateriel för att 
hitta relevanta träffar”, ” Det är ibland lite svårt att veta vilken typ av sökord man 
ska använda för att få fram det man efterfrågar” och ”[…] Sökmotorn är dålig, då 
man inte hittar om man inte vet exakt, specifikt vad man letar efter […]”. 

Två av användarna kan jag inte låta bli att tycka synd om och man skulle gär-
na sitta bredvid datorn när de använder katalogen, för att försöka förstå varför de 
möter sådana svårigheter: ”Jag har aldrig någonsin funnit det jag söker med hjälp 
av er sökmotor vilket är mycket märkligt. T o m då man provsöker på något jätte-
vanligt så får man svaret att det inte finns!!!” samt:  

Om man vill fråga om noter eller en bok finns i samlingarna är det svårt att veta hur man ska 
formulera frågan för att få svar. Inte i första hand om det finns inne utan om det över huvud 
taget finns. Jag brukar söka på fritext men får nästa alltid svar 0! 

En användare redogör för precis det som den moderna versionen av Mooers lag 
handlar om – är IR-systemet för krångligt avstår man, helt enkelt:  
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[…] Det är för mig svårt att veta hur just er site vill att jag ska tänka. När går in på många si-
ter under en dag måste det vara lätt. Jag ids inte sitta och trassla och försöka på olika sätt och 
lära mig olika system att tänka (att tänka mig in i hur just den programmeraren har tänkt). Då 
ger jag upp och ringer istället. […] 

Den här användaren avslutar sin kommentar mycket hoppfullt, men tyvärr är åt-
gärden enklare sagd än gjord: ”Ibland är det väldigt svårt att söka lite mer speci-
fikt. Man måste hålla sig till väldigt vida sökbegrepp och får alldeles för många 
träffar. Så om sökfunktionen till katalogen kunde skärpas till lite vore utmärkt!”. 

 Eftersom det varken går att justera skärpan i ett IR-system eller förändra alla 
användare återstår att anpassa systemen, som nämndes i inledningen. Sådana här 
generella synpunkter är naturligtvis svåra att tillmötesgå, men jag har tagit med 
dem i undersökningen för att de kan bidra till att biblioteket lär känna sina använ-
dare bättre och vi får veta vad de tycker om bibliotekets tjänster. 

Grupp 2, kommentarer om klassifikationskoder 
I denna grupp finns 18 kommentarer (12 procent av materialet) som på olika sätt 
handlar om behovet av information om klassifikationssökningar. Det första som 
slår mig när jag läser dessa kommentarer är att det faktiskt redan finns en förteck-
ning med notkoder i anslutning till onlinekatalogen, och det faktum att 18 perso-
ner ändå uttryckligen ber om en sådan lista är ett tydligt tecken på att webbsidan 
med koderna är felplacerad med tanke på principen om minsta ansträngning.  

Något annat som är intressant med dessa synpunkter är att man uttrycker sig 
väldigt olika men ändå lyckas göra sig förstådd. Några använder korrekta fack-
termer i sina önskemål, som ”förklarade klassifikationskoder” och ”biblioteksko-
der för musikalier” medan andra använder egna ord: ”det skulle också vara trev-
ligt att kunna få en förklaring på kategoriförkortningarna (jag är inte säker på vad 
de heter, men exempelvis Xlc och Xuh) […]”, ”Enklare sökvägar på genre […]” 
samt ”[…] Att kunna göra sökningar på specifika sättningar”. Någon sammanfat-
tar problemet så här: ”Bättre information om vad som är sökbart […]”. Att infor-
manterna i så olika grad är insatta i bibliotekstermer påminner oss om att man 
måste vara medveten om detta när man formulerar sig, överallt på webbplatsen, 
från sökfälten i onlinekatalogen till rubriker och hjälptexter. I en kommentar be-
skrivs detta problem mycket tydligt: ”[…] Texten är skriven för någon som är 
otroligt insatt i biblioteksvärlden, antar jag, och inte för en normal användare som 
jag”. 

I två av kommentarerna anar man en viss frustration mellan raderna, något jag 
själv känner väl igen från alla de gånger man hamnat i något krångligt Internet-
formulär: ”[…] Varför kan man inte få se en lista på klassifikationskoder någon-
stans så man vet var man ska leta” och ”Svårt att hitta de noter man söker om man 
inte kan alla koder, etc. Ibland hjälper det inte ens om man kan hela den rätta ti-
teln”. 
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Flera vittnar om problem med att kombinera olika instrument i sin sökning, 
som till exempel denna person: ”[…] Skulle vara ännu bättre om man bättre kun-
de söka på olika instrumentkombinationer och få förslag på musik för dem. Ibland 
känns det som man måste trixa och vara påhittig för att hitta sökord för att hitta 
det man vill ha”. Den här kommentaren har dessutom flera konstruktiva förslag:  

Vill ibland söka musik (noter) för specifika instrumentgrupper. Inte uppenbart hur man bäst 
ska skriva in instrumentbeteckningar för att få träff. Skulle det kunna finnas en krysslista för 
det? Eller ett av er definierat sätt som sedan ert söksystem var knutet till. 

Att kunna fylla i själv vilka instrument sökningen ska omfatta vore verkligen an-
vändarvänligt och praktiskt, men jag har tyvärr svårt att se hur en sådan funktion 
skulle kunna fungera i den nuvarande onlinekatalogen tillsammans med det be-
fintliga MARC 21-systemet utan alldeles för omfattande och avancerade tekniska 
operationer. Hade man däremot skapat onlinekatalogen speciellt för musikmateri-
al från början hade en sådan lösning fungerat, för så har man gjort med lyckat 
resultat på Stims informationscenter Svensk musiks webbdatabas för nutida 
konstmusik.81 

Två av användarna har förstått att det är viktigt att kunna söka via klassifika-
tion tidigt i sökprocessen och föreslår ”[…] Innan en sökning skulle det vara smi-
digt att välja ifall man söker partitur för något specifikt instrument” och ”de spe-
ciella koder som finns för varje kategori musik bör stå i anslutning till startsidan. 
På så sätt blir det lättare att hitta rätt på en gång”. 

Av de 18 kommentarerna förekommer ordet ”förkortning” i fyra, men i hälf-
ten av dessa visar det sig ändå vara klassifikationskoder man avser, som till ex-
empel i detta önskemål: ”Lite mer klarhet i vad alla de här förkortningarna xoaba, 
xebi, xbqc, xpuh etc. betyder för att snabbare kunna hitta den/det sättning/verk 
man söker”. Resterande två kommentarer är lite mer svårtolkade, eftersom den 
ena efterfrågar ”Bättre förklaring till alla förkortningar!” och den andra vill ha en 
”tydlig sida/länk med söktips och förkortningar av olika instrumentgrupper och 
ensemblekombinationer”. Min gissning är dock att även dessa användare menar 
koder när de skriver förkortningar. Detta grundar jag på dels att det är en rimlig 
missuppfattning att tro att koderna är en slags förkortningar som man behöver 
hjälp med att tyda, dels på att det inte förekommer instrumentförkortningar sär-
skilt ofta i onlinekatalogens synliga fält. Katalogisatörerna vid SMB skriver alltid 
ut hela instrumentnamnen i uniforma titeln, fält 240, i enlighet med KRS B.17SA 
och på senare år även i anmärkningsfältet 500, trots att det enligt KRS bara krävs 
då det rör sig om noter för max 2 instrument eller röster.82  
                                                
81 Svensk musiks webbplats>Sök noter>Konstmusik>Avancerad sök>Välj besättning. [2009-07-25] Systemet 
heter Lotus Notes och webbdatabasen lades ut vid årsskiftet 2006/2007. Den innehåller f.n. ca 30 000 verk. E-
post från Gustaf Bergel 2009-02-11. 
82 Gustavsson, B. (1990), Katalogiseringsregler för svenska bibliotek., s. 498. 
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Klassifikationssökningar i transaktionsloggen 
Som nämnts tidigare fanns endast elva sökningar med klassifikationskoder med 
bland transaktionsloggens 513 sökningar, vilket är 2 procent. Av dessa bedömer 
jag att åtta fungerat väl, men att tre av koderna borde ha modifierats eller helt 
bytts ut för att ge fler och mer exakta träffar. Koderna som använts med ett mindre 
lyckat resultat är L (biografier), Xoaba (noter för en röst med pianoackompanje-
mang) och Xmhz (valser). L borde ha bytts ut mot Ijz, biografier om tonkonstnä-
rer, se avsnittet om transaktionsloggen i grupp 6. Xoaba hade använts i en sökning 
med en barocktonsättare vilket inte fungerar eftersom pianot uppfanns först senare 
i musikhistorien, se avsnittet om kommentarerna i grupp 5. Sökningen med Xmhz 
hade gjorts i klassifikationsfältet i kombination med sin SAB-rubrik, ordet Valser 
i klartext. Detta sätt att söka fungerade utmärkt så länge som MARC-formatets 
976-fält ingick i posterna, men som jag nämnde i bakgrundsavsnittet om befintliga 
sökverktyg är denna funktion numera tyvärr avskaffad. Hade användaren sökt på 
endast koden Xmhz hade resultatet blivit 185 träffar i stället för 114.  

Förslag på åtgärder 
• Förteckningar över de 80-90 vanligaste klassifikationskoderna för noter 

och litteratur bör finnas integrerade i sökformuläret, helst i form av scroll-
ningsbara listor som tänds då man klickar på en tydlig knapp. För att 
snabbt hitta rätt kod i listan bör de grupperas under rubriker som ”Kam-
marmusik”, ”Orkester” och ”Vokalmusik (populärmusik)”, men det bör 
även finnas en fritextsökfunktion som hjälper användaren att hitta rätt kod. 

• Oavsett vad de två personerna i enkäten menar med ”förkortningar” skulle 
det vara en bra service som skulle passa in på ett specialbibliotek för mu-
sik att ha en enkel webbsida med KRS:s instrumentförkortningar och de 
vanligast förekommande förkortningarna i onlinekatalogen, som klav (kla-
verutdrag), part (partitur) och st (stämmor). En användare i enkäten säger 
sig ha misslyckats att hitta ”musikfaksimil” och eftersom sådana noter är 
ganska vanliga (1265 träffar) och för att KRS föreskriver att detta införs i 
posten bör även förkortningen faks finnas med. Naturligtvis bör även den-
na lista vara så lättåtkomlig som möjligt. 

Grupp 3, kommentarer om materialtyper 
Denna grupp består av 14 kommentarer (10 procent) där användarna dels rappor-
terar att de misslyckats med att hitta material av en viss (fysisk) typ, till exempel 
cd-skivor eller handskrifter, dels har synpunkter på onlinekatalogen när det gäller 
att göra sådana sökningar.  

En person beskriver mycket tydligt det enligt min mening största problemet i 
sammanhanget: ”Sökfunktionen efter medietyp tillåter inte att endast söka efter 
böcker/facklitteratur, därför öppnas alltid alla musiktryck vid sökandet, vilket är 
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störande och krångligt”. En annan efterfrågar ”Tydligare skillnad mellan noter 
och litteratur vid sökningen” och en person undrar helt enkelt ”Vad det finns för 
böcker om musik”.  

Detta behov är mycket begripligt och en grundläggande funktion för en onli-
nekatalog, särskilt på ett musikbibliotek som har material av så väsensskilda ty-
per. Söker man i SMB:s katalog på något vanligt namn som Bach eller Mozart 
men är ute efter litteratur får man väldigt långa träfflistor där över hälften utgörs 
av noter som man då inte vill ha. En användare säjer sig ha misslyckats med att 
hitta ”böcker om Prokofieff” trots att man får över 40 träffar om man bara kombi-
nerar namnet med klassningskoden Ij*, musiklitteratur (trunkerad). Troligen har 
denna användare sökt på tonsättarnamnet, fått en träfflista till synes full med no-
ter, inte hittat materialtypen litteratur i väljaren och givit upp. 

Denna brist i sökformuläret måste te sig obegriplig för en vanlig användare, 
eftersom man i sökformulärets rullgardinsmeny ”Materialtyp” kan välja bland 
åtminstone nio andra sorters musikmaterial igenkännbara för lekmän, däribland 
”Musiktryck” som många, men inte alla, förstår är liktydigt med noter. Så varför 
inte litteratur? 

Min gissning är att det snarare handlar om att det inte blivit av, än att det finns 
något stort tekniskt hinder i onlinekatalogens kapacitet. Det borde exempelvis gå 
att programmera materialtypsväljaren så att systemet för att avgränsa materialty-
pen litteratur söker fram material som inte har något delfält h i 245-fältet (där det 
annars står till exempel ”allmän medieterm: musiktryck”), alternativt det material 
som är klassificerat som Ij* eller någon av de ca sju andra litteraturkoderna som 
finns i beståndet, exempelvis Eabij, musikpedagogik och Ucca, akustik.  

Att inte upplysa någonstans om en så enkel och basal sak som att klassnings-
koden Ij* söker fram musiklitteratur är verkligen att göra användarna en otjänst. 
Denna grundläggande avgränsning borde till och med ha en särskild, tydligt place-
rad knapp i sökformuläret eller en egen ”ingång” i katalogen, ungefär så som den-
na användare efterfrågar för orkesternoter: ”Kanske fler val redan på första sidan, 
som länkar till olika stilar, t ex orkestermusik-sök”.  

En annan förklaring till användarnas problem i grupp 3 tror jag ligger i hur 
man formulerar sig i materialtypväljaren i sökformuläret. Ovan nämndes att minst 
nio materialtyper finns med på rullgardinsmenyn som vanliga användare kan kän-
na igen – till exempel elektronisk resurs, videoupptagning och musikhandskrift. 
Men vad är Analytisk post, ”tDOCTYPE_28”, Mikroform och Program?83  

Man borde rensa bort de kategorier som ickebibliotekarier inte har nytta av 
(Analytisk post) och rena felaktigheter som dyker upp ibland (tDOCTYPE) samt 
döpa om eller förtydliga de som bidrar till att onlinekatalogen upplevs som krång-
lig och något endast för insatta (mikrofilm/mikrofiche och musiktryck/noter samt 

                                                
83 Den felaktiga materialtypen tDOCTYPE_28 fanns i onlinekatalogen 2009-06-11 men har nu tagits bort. 
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konsertprogram beskriver bättre vad det handlar om). En användare har förgäves 
sökt ”svar på om ni har cd-skivor till utlån” vilket tyder på att det även borde stå 
”ljudupptagning/CD” i materialtyplistan (552 träffar). 

Ett problem av lite annan karaktär har drabbat en person som har sökt musik-
handskrifter av tonsättaren Lars-Erik Larsson: 

Jag sökte i onlinekatalogen efter autografer av Lars-Erik Larsson. Larsson Lars-Erik AND 
Autograf* Inga träffar!!?!! Efter en lång stund förstod jag att det jag sökte inte stod att finna i 
onlinekatalogen, jag letade mig tillbaka till startsidan (krångligt!) och fann så småningom Ra-
ritetssamlingarna, sökte där på Larsson och fick träff. Men det tog lång tid och var inte helt 
enkelt. Sen sökte jag Larsson lars-Erik samt Medietyp = Handskrift Inga träffar!! Jag tvivlar 
på att biblioteket i sina omfattande samlingar saknar autografer av Lars-Erik Larsson 

Tyvärr har denne användare blivit förledd av att det ingenstans i onlinekatalogen 
informeras om att den allra största delen raritetsmaterial måste sökas på en helt 
annan sida på webbplatsen eller direkt via raritetsbibliotekarien, och dessutom har 
han eller hon ”lurats” av att materialtyperna Handskrift och Musikhandskrift finns 
i sökformuläret. Inlagt i onlinekatalogen finns nämligen endast nykatalogiserat 
material, 23 titlar av typen handskrift och 44 musikhandskrifter hittills, att jämföra 
med raritetsavdelningens ca 30 000 titlar. Här finns alltså ett informationsbehov. 

 Mitt förslag är att man under rubriken Sök i vänstermenyn på katalogsidan 
lägger en rubrik kallad ”Sök handskrifter och autografer” som länkar till en in-
formationstext (som redan finns) om SMB:s ganska komplicerade rutiner och al-
ternativa söksätt när det gäller raritetsmaterial. En annan användare skulle också 
ha nytta av detta, om jag tolkar honom/henne rätt, för i enkätkommentaren står 
”originalnoter” som svar på frågan vad det var för material man inte hittat. 

Slutligen finns ytterligare ett förvirrande inslag i katalogen när det gäller ma-
terialtyper, som även uppmärksammats i enkätkommentarerna: de små ikonerna 
till höger i varje post i träfflistan. Förutom det faktum att de då och då är felkata-
logiserade (något som går att rätta när det uppdagas men som man kanske inte bör 
lägga för mycket resurser på) så står ingenstans vad de betyder, vilket denna per-
son klagar på: ”Önskar tydligare sökresultat, jag har exempelvis ingen aning om 
vad de små bilderna bredvid kryssrutan har för betydelse […]”. Eftersom bilderna 
kan hjälpa till att få en överblick över en lång och spretig träfflista är det dels synd 
att detta tips inte lyfts fram någonstans, dels en brist att ikonerna inte förklaras.  

Om möjligt skulle man även kunna lägga till några ikoner för att vara konse-
kvent. Till exempel har all litteratur samma symbol trots att tidskrifter är en egen 
materialtyp i rullgardinsmenyn som SMB dessutom har över 1600 olika titlar av. I 
nya Libris har man varit helt konsekvent med sina orangea ikoner, en för varje 
materialtyp, vilket gör träfflistorna tydliga och lättöverskådliga. 
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Sökningar på materialtyp i transaktionsloggen 
Av de 513 sökningarna i loggen ingår materialtyp i endast 25, dvs. 5 procent. Det 
är framförallt noter man har sökt, i 20 av sökningarna, de övriga materialtyperna 
är Elektronisk resurs och Ljudupptagning. Jag tror att användarna skulle få ut mer 
av onlinekatalogen och bibliotekets bestånd om de använde sig oftare av material-
typsväljaren. För att det ska kunna ske bör man både modifiera den funktionen 
enligt nedan och marknadsföra bibliotekets många materialtyper lite mer. 

Förslag på åtgärder 
• Lägg till materialtypen ”Litteratur”, tag bort Analytisk post och sådant 

som kommit till på grund av tekniskt fel, samt döp om fyra av materialty-
perna till ”Musiktryck (noter)”, ”Mikrofilm/mikrofiche”, ”Ljudupptag-
ning/CD” och ”Konsertprogram”. 

• Upplys om att man kan använda Ij* för att få fram musiklitteratur, exem-
pelvis under ”Söktips”. 

• Förklara vad ikonerna betyder och låt tidskrifter ha en egen symbol. 
•  Gör en ny rubrik under Sök i vänstermarginalen kallad ”Se lista på tid-

skrifter” som länkar till www.muslib.se/tidskrifter.html 
• Gör en ny rubrik under Sök i vänstermarginalen kallad ”Sök handskrifter 

och autografer” som länkar till webbsidan www.muslib.se/hand/handskr. 
html 

Grupp 4, kommentarer om deltitlar eller posternas innehåll  
I den här gruppen har jag lagt 18 enkätsvar (12 procent) där man antingen efter-
frågar innehållsförteckningar och annat detaljinnehåll i posterna eller har miss-
lyckats med att hitta något därför att man inte vet hur katalogen hanterar deltitlar 
och stämfördelning i orkestermaterial.  

Tio personer uttrycker på olika sätt att de vill kunna söka i och se böckers, 
notalbums och sångsamlingars innehållsförteckning i katalogen, bland annat så 
här: ”Om möjligt vad titlarna innehåller. Nu får man beställa fram och titta ige-
nom och sen lämna tillbaka…” samt ”Saknar innehållsförteckning, vill veta vilka 
sånger som finns i boken”. Detta krav är mycket begripligt, särskilt med tanke på 
att användarna kan ha sett att kataloger som Libris har den funktionen på ett stän-
digt ökande antal träffar, ofta kompletterat med bilder som visar böckernas fram- 
och baksida. En positiv nyhet för SMB:s användare är emellertid det pågående 
projekt som går ut på att skanna in första notsidan av blåsorkesterverken för att 
låntagaren direkt i posten ska kunna se instrumentering och svårighetsgrad.  

Nu är det dock inte så illa ställt i SMB:s katalog att innehållsförteckningar 
helt saknas, som man kanske kan tro när man läser svaren i grupp 3. De tio an-
vändarna kan ha haft oturen att de sökt noter katalogiserade redan i katalogens 
barndom, då praxis var att följa katalogkortet där högst 12 deltitlar fick plats, vil-
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ket gör att ett antal sångsamlingar och dylikt fortfarande endast är sökbara på sin 
huvudtitel.84 I dag är dock grundregeln att ingående deltitlar i sångcykler och låt-
titlar i sångböcker, alltså mer ”självständiga” titlar, skrivs in i innehållsanmärk-
ningsfältet, 505. Satserna i en symfoni, ett kammarmusikverk, en mässa eller en 
kantat, där delarna är mer underordnade sin huvudtitel, skrivs dock normalt inte in 
i posten, ej heller arior i kompletta operor. 

Ett rent tekniskt problem gör tyvärr också att de 505-fält med t-delfält som 
först katalogiserats av något annat bibliotek syns bra i Libris men inte visas kor-
rekt i SMB:s katalog, oftast syns bara första titeln. Detta innebär att man får träff 
på deltitlar men de visas inte i posten om man inte klickar på den blå MARC-
länken längst ned i posten. 

De användare som inte fått träff på sin sökta titel för att den är en del av ett 
större verk kan också ha råkat ut för två andra omständigheter: de kanske inte är 
medvetna om att titeln är en aria- eller satstitel som därför inte är sökbar, eller så 
har de använt titelfältet i stället för fritextfältet vilket gör att de inte får någon träff 
trots att deltiteln är katalogiserad, men i något annat fält än 240/245. Särskilt det 
senare är ett problem som man verkligen inte kan begära att icke-bibliotekarier 
ska känna till, ändå nämns inte detta på webbsidan Söktips.85 Många tror nog – 
ofta alltså felaktigt – att man gör en säkrare sökning om man använder titel- eller 
författarfältet i sökformuläret.  

Bland användarkommentarerna finns exempel på båda problemen. Någon har 
sökt men ej hittat ”Romans av Carl Stamitz för cello och piano ur cellokonsert nr 
1”, men skulle ha fått träff om hon/han undvikit att söka på satstiteln Romans, 
eftersom cellokonserten utan sina satsbeteckningar finns i katalogen, med det ef-
terfrågade pianoarrangemanget.86 Hade den personen kombinerat Stamitz med 
klassningskoden för cello och piano hade det blivit rätt från början. Andra infor-
manter har utan framgång sökt ”Come nube che fugge dal vento ur operan Agrip-
pina av Händel” samt ”Laudamus te av Mozart men jag kunde inte hitta den efter-
som det är bara en del av ett större verk (en mässa)”. Händel-operan finns i sin 
helhet som studiepartitur, vilket användaren skulle sett om han eller hon sökt på 
endast Agrippina, och Mozart-stycket är mycket riktigt en mässats som normalt 
inte skrivs in i posten. Laudamus te finns dock med i två av posterna men i an-
märkningsfältet 500, så om användaren sökt i fritext i stället hade denne dels fått 
två träffar, dels fått veta titeln på mässan så det gick att söka på den i stället 
([Mässa, K. 427, c-moll], sex träffar). 

                                                
84 Arbetet med att rätta dessa titlar pågår kontinuerligt. 
85 Ovanför sökformuläret står ”Pröva i första hand med fritext – använd de mer specifika [fälten] bara om det 
ger för många träffar.”  
86 Sökningen skulle ha varit ”violoncell konsert Stamitz” för att fungera, se avsnittet om grupp 5, exemplet 
med Brahms cellosonat. 
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Även musikstycken som inte är deltitlar kan missas om man använder titelfäl-
tet. En användare har exempelvis förgäves sökt sången Mitt liv är en våg av Carl 
Johan Laurin, som ingår i den 210-sidiga sångsamlingen Sveriges melodibok. Ti-
teln, kompositören och textförfattaren finns med i posten, men i innehållsfältet 
505 som endast är sökbart från fritextfältet. 

Två av användarna önskar se information om vilka stämmor som ingår i or-
kesterverken. Förutsatt att de menar orkesteravdelningens noter med hela stäm-
uppsättningar som lånas ut till symfoniorkestrar runt om i landet, och inte bara 
vilken orkestrering ett verk har som finns som studiepartitur, så går deras önske-
mål att tillgodose. Det framgår ingenstans, men om man är inne i posten och 
klickar längst ned i mitten på länken MARC så kan man läsa stämfördelningen i 
partiturordning i fält 852, alltså beståndsposten. För ett otränat öga ser MARC-
posten bara ut som en massa siffror, men jag har visat den här manövern för några 
användare i låneexpeditionen som blev väldigt tacksamma och sedan vande sig 
vid att leta upp siffran 852 för att få den information de behövde. 

Ytterligare två användare har åsikter om utformningen av posterna och 
träfflistorna. De skriver: ”Jag tycker att det är otydligt för vilka instrument arran-
gemangen är för” och ”Vill gärna att det framgår TYDLIGT om noterna är parti-
tur eller klaverutdrag. Så jag inte lånar fel och sitter där framför pianot med 30 
orkesterstämmor”. En enligt mig trolig orsak till den upplevda otydligheten är att 
användarna inte är helt säkra på vad de ska titta efter i en ofta ganska textspäckad 
och, för ett otränat öga, rörig post, dessutom med ett antal förkortningar. Det som 
är enklast av de två problemen är att avgöra om noterna är i form av ett klaverut-
drag, dvs. pianoarrangemang, eller om det är ett fullstort partitur med tillhörande 
orkesterstämmor. Detta anges alltid direkt nedanför den blå titeln i träfflistan samt 
intill rubriken Omfång om man är inne i posten (300-fältet i MARC 21-formatet). 
Det kan stå ”1 part (46 s.) + st” som betyder att noterna består av partitur och or-
kesterstämmor, eller ”1 klav (234 s.)” vilket betyder klaverutdrag, utan orkester-
material. Jag kan hålla med personen som inte ville ha 30 orkesterstämmor i onö-
dan att den lilla upplysningen ”+ st” är lite otydlig för att göra en så stor, praktisk 
skillnad. 

Hur man ska bemöta den som tyckte att instrumenteringen för arrangemang är 
otydlig är svårare, eftersom posterna kan se så olika ut. Man måste i alla fall 
klicka på titlarna i träfflistan, gå in i varje post och läsa vad som står inom hakpa-
rentes (uniforma titeln) och intill rubriken Beskrivning för att få besked. 

Slutligen efterfrågar två personer något som måste räknas som en bonusin-
formation, men som kan vara nog så viktigt för den som söker operanoter, nämli-
gen rollistor där sångarnas röstlägen framgår. Sådant ingår normalt inte i katalog-
posten, men önskemålet är begripligt också med tanke på att den övervägande 
delen vokalmusiknoter (förutom kompletta operor) katalogiseras så att uppgifter 
om vilken/vilka rösttyper verket är komponerat för tas med i posten. Detta kan stå 
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i uniforma titeln, fältet för övrig titelinformation eller förkortat i anmärkningsfäl-
tet. Då det skulle ta alltför mycket tid att skriva in rollistor med ibland upp till 15 
karaktärer – för att inte tala om titlarna på alla arior – är detta inte rimligt, men det 
finns andra, utmärkta källor på Internet för sådan information, till exempel webb-
platsen ”The Aria Database” med uppgifter om drygt 170 operor. Sådana resurser 
finns i och för sig i SMB:s länksamling, men de borde även lyftas fram i anslut-
ning till särskilda söktips för operamusik.  

Sökningar med deltitlar i transaktionsloggen 
Det finns sex sökningar i loggen som antingen är operaarior, musikalnummer eller 
sånger som publicerats i ett samlingsalbum. Två av användarna har uppenbarligen 
efter en stund själva förstått att det går bättre att söka om man söker på huvudti-
teln. Operan The old maid and the thief fick en träff efter att olika varianter på 
dess mest kända nummer ”Bob´s bedroom aria” fått 0 träffar, och sången Anthem 
av Benny Andersson fick flest träffar när användaren lagt till musikalens namn, 
Chess. Att bara söka på ordet Anthem gick inte så bra fick den användaren erfara, 
eftersom det även är benämningen på en vanlig anglikansk verktyp (hymn, psalm) 
och därför fick hela 93 träffar. 

I två andra liknande sökningar har användarna gått miste om sex titlar för att 
de endast sökt på arians titel: Abendstern ur Wagners Tannhäuser och Alla vita 
che t’arride ur Verdis Un ballo in maschera (en träff vardera). En av sökningarna 
har inneburit problem därför att sången som sökts finns utgiven i ett samlingsal-
bum vilket gör att de katalogiserade uppgifterna står i 505-fältet och ej i titel- eller 
författarfältet. Titeln som sökts är Det är vackrast när det skymmer av Gunnar de 
Frumerie (en träff i stället för två eftersom Frumerie stod i författarfältet). 

Förslag på åtgärder 
• Upplys om att användande av titel- och författarfälten kan göra att man 

missar material om man söker på deltitlar eller om titeln ingår i en sam-
lingsutgåva. Detta kan göras som ett tillägg till texten i Söktips som upp-
manar användarna att använda fritextfältet. 

• Informera också om att när man inte får träff på en titel kan det bero på att 
titeln är en sats- eller ariatitel, och att man då först ska ta reda på huvudti-
teln och söka på den i stället. Invid denna information bör länkar till ”The 
Aria Database”, bibliotekets ingång till onlineversionen av musiklexikonet 
Grove’s och varför inte Google (med uppmaningen att frassöka) finnas, så 
att man enkelt kan söka titlar och sedan återvända till SMB:s sökformulär. 

• Upplys om var man ska klicka för att kunna se stämfördelningen i orkes-
terverk. 

• Informera om var man kan pröva att klicka för att se hela innehållsförteck-
ningen för de poster som endast visar första titeln. 
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Grupp 5, kommentarer om noter för en viss besättning 
Detta är den största gruppen i enkätmaterialet, med 31 kommentarer (21 procent), 
därför har jag delat in kommentarerna i tre teman: vokalmusik, enskilda instru-
ment och ensembler. Det de 31 användarna har gemensamt är att de alla skulle 
varit hjälpta av mer lättillgänglig information om klassifikationssökningar, men 
några av informanterna som gjort misslyckade sökningar skulle också haft nytta 
av annan information, såsom vilka termer som inte är sökbara. 

Fyra av användarna har sökt noter för kör. Man kan visserligen skriva ordet 
kör i fritextfältet och få 2 897 träffar på materialtypen musiktryck, men söker man 
på den trunkerade klassifikationskoden Xp* för att få med dels alla typer av körer, 
dels både med och utan ackompanjemang, blir resultatet mer rättvisande, hela 
5 547 träffar. De flesta söker dock noter för en viss sorts kör, blandad fyrstämmig 
oftast, och vet om de vill ha ackompanjemang eller ej, samt kanske vilken kompo-
sitör, verktyp eller musikhistorisk epok de är ute efter, vilket med hjälp av klassi-
fikationskoder skapar mer hanterliga och ändamålsenliga träfflistor. 

I en av kommentarerna eftersöks körnoter lite mer specifikt: ”Bach, motetter 
för dubbelkör, continuot”. Ordet dubbelkör används inte av katalogisatörerna och 
är inte sökbart, utan man får titta i träfflistan efter andra formuleringar som visar 
att sättningen är för två körer. Sådan musik får samma klassifikationskod som 
musik för en kör, så personen som sökte detta borde ha skrivit Bach, Xpbc (blan-
dad kör med ackompanjemang) och ordet motet*, eftersom Johann Sebastian 
Bach komponerat så mycket körmusik och trunkeringen möjliggör ordet motett 
med svensk, tysk, fransk och engelsk stavning. För att få noter där continuo-
stämman ingår bör man slutligen välja Partitur i den rullgardinsmeny som möjlig-
gör avgränsning mellan klaverutdrag och partitur, vilket resulterar i tre träffar.87 
Studiepartitur, som inte lämpar sig så bra för praktiskt musicerande, togs inte med 
i denna sökning eftersom Xpbc inte trunkerades, vilket rensade bort de poster som 
var klassade med tillägget (st) efter klassningskoden. 

En person har utan att lyckas sökt ”Mendelssohn-duetter, sång” alltså musik 
komponerad för två röster. Det samlingsalbum med samtliga Felix Mendelssohns 
duetter som finns i katalogen kommer enklast fram om man använder koden för 
”2 röster + tangentinstrument eller bc”, Xobb. Den uniforma titeln, som också 
möjliggör sökning på besättning – om man vet hur den enligt KRS ska formuleras 
– är [Duett, röst (2), piano]. Alltså inte något särskilt naturligt sätt att uttrycka sig 
på eller något som man utan ansträngning kan få information om som icke-
bibliotekarie. Även denna användare skulle därför haft stor nytta av att plocka rätt 
kod i en lista och kombinerat den med tonsättarnamnet.  

                                                
87 Continuostämman (basso continuo, förkortat b.c.) spelas vanligen av en cellist, organist eller cembalist. 
Klaverutdrag, förkortat klav eller up (utdrag för piano), är noter där ackompanjemanget är ett pianoarrange-
mang av orkesterstämmorna, så att man kan öva musiken utan orkester. 



 45 

En liknande sökning, hämtad ur dataloggen, där användaren nådde nästan 
ända fram alldeles på egen hand är denna: ”Roman Xoaba”, 0 träffar. Johan Hel-
mich Roman verkade under barocken, innan pianot var uppfunnet och därför blev 
det ingen träff på Xoaba, koden för sång och piano. Hade användaren varit infor-
merad om att det finns en ”sång-med-ack”-kod, Xoab, för alla typer av tangentin-
strument och att man kan trunkera koderna hade han eller hon i stället fått en träff-
lista med nio titlar. När det gäller Romans musik borde dessutom biblioteket 
marknadsföra sin stolthet Romansamlingen lite mer, även via onlinekatalogen. 
Samlingen, en elektronisk resurs åtkomlig i katalogen och på webbplatsen, inne-
håller alla Romans notmanuskript, skannade, gratis, utskriv- och spelbara.  

Åtta av kommentarerna i grupp 5 handlar om att användarna har sökt noter för 
olika instrument. Samtliga går att hitta en SAB-kod till för att söka noter med, 
men en av kommentarerna handlar om lite ovanliga instrument (musett och lira) 
och i ett fall blir det problematiskt därför att katalogens språkbruk skiljer sig från 
det som de flesta musiker säger i dagligt tal: violoncell, alias cello. Den användare 
som har sökt ”Brahms cellosonat nr 1” i katalogen har misslyckats av två anled-
ningar, dels heter det inte cello, dels måste man för att matcha uniforma titeln hål-
la isär instrument och verktyp genom att skriva sonat, violoncell, piano. Detta bör 
man naturligtvis informera mer om, men att kunna plocka sonatkoden Xml eller 
cello-och-piano-koden Xeci ur en lättillgänglig lista borde vara lika enkelt som att 
skriva i fritextfältet och är mycket angeläget, hävdar jag. 

De övriga användare som i enkäten rapporterat att de misslyckats med att hitta 
det material de önskar för specifika instrument har sökt noter för saxofon, orgel, 
klarinett samt trumpet och piano. Om vi låter saxofonen vara exempel så kan vi 
först jämföra träfflistorna för en sökning på ordet saxofon i fritext med en sökning 
på den trunkerade koden för saxofon, Xfe*. Dels ger koden fler träffar, 198 jäm-
fört med 138, dels innebär kodsökningen en mängd möjligheter att specificera sin 
sökfråga. Genom att välja rätt kod och tillägg kan man till exempel söka övningar 
och saxofonskolor, rena saxofonensembler på två till nio instrument och musik för 
en eller flera saxofoner med ackompanjemang samt musik för saxofon och orkes-
ter (koden Xlbfe*, 32 träffar).  

En annan stor fördel med att välja klassningskod i stället för att söka på in-
strumentets namn är att koderna fungerar på alla noter oavsett utgåvans språk. Det 
faktum att träfflistorna innehåller instrumentnamn på svenska (i uniforma titeln, 
anmärkningsfältet och i titelfältet om utgåvan är svensk), engelska, italienska, 
tyska, latin, franska, translittererad ryska, ungerska och många andra språk är för-
virrande för användarna, vilket påpekas exempelvis i dessa kommentarer: ”Tydli-
gare information om vilka sökord som bör användas vid sökning efter notmateriel 
för att hitta relevanta träffar. Mycket av materialet står dessutom sorterat under 
olika språk vilket inte gör det direkt lättare…” samt ”Onlinekatalogen skulle kun-
na förbättras. Nu krävs en väldig exakthet för att hitta det man söker. Ibland gör 
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det t ex skillnad vilket språk man skriver på […]”. Även i dataloggen ser man spår 
av detta problem, i till exempel den sökning där någon skrivit ”strings” i kombina-
tion med tonsättarnamnet ”Haydn” och fått 0 träffar. Koden för alla typer av 
stråkensembler, Xke*, skulle i stället ha givit hela 301 träffar. 

Det vanligast förekommande problemet (15 kommentarer) med att söka noter 
i grupp 5 är att hitta musik för olika former av ensembler och orkestrar. Det kan 
bero på att om man använder ensemblebeteckningar i fritextfältet blir det ännu 
svårare att få bra träffar än när man skriver instrumentnamn, eftersom många en-
sembletyper har flera olika namn även på svenska, till exempel mässingskvintett, 
brasskvintett, blåsensemble och bleckblåskvintett, som alla kan vara samma sak. 
Dessutom gäller samma regel som i exemplet med Brahms cellosonat, att för att få 
träff på uniforma titeln måste man dela upp de flesta ensembletyper i två ord, till 
exempel [kvartett, stråkar], [trio, flöjt (3)] och [sextett, brass], vilket man som sagt 
slipper tänka på om man söker med klassifikationskoder.  

De 15 användare som i enkäten vittnat om att de inte hittat sitt sökta ensemb-
lematerial har angett att de sökt noter för orkester, storband, blåsorkester, blås-
kvintett, mässingssextett, pianotrio, stråktrio, stråkkvartett och cellokvintett. Alla 
dessa ensembletyper har en egen, okomplicerad SAB-kod som man borde ha an-
vänt för bästa resultat, utom storband, som dels har en genrekod för 30- och 40-
talsjazz (swing och sweet, Xxcb), dels har samma kod som blåsorkester, Xlf. I 
över 100 poster har dock SMB:s katalogisatörer skrivit in ordet storband i an-
märkningsfältet (89 av dessa i kombination med Xlf, 13 med Xxcb), så i det här 
fallet blir den bästa sökningen en kombination av kod och det svenska namnet på 
ensemblen. 

En person har en synpunkt som för oss in på ytterligare ett söksätt, som även 
enligt mig vore värdefullt att ordna: ”[…] smidigare att hitta en förteckning på 
samtliga noter för blåsorkester […]”. Andra liknande förslag är en särskild webb-
sida för ”orkester-sök” och ”Jag skulle vilja ha en råsorteringsmöjlighet i sök-
ningen, av typen […] bara partitur / bara kompletta orkestermaterial osv”. Någon 
uppger också att han eller hon sökt ”specifika verk i blåsmusiksamlingen”. 

De efterfrågar alltså ett enkelt sätt att få en översikt eller bläddra bland alla 
noter för vissa ensembletyper som har stämmaterial, ett urval som när det gäller 
orkester och olika typer av blåsensembler sammanfaller med hur bibliotekets av-
delningar är organiserade. Men trots att blåsmusiksamlingen och orkesteravdel-
ningen har egna telefontider, utrymmen och områdesansvariga bibliotekarier finns 
det ännu inget sätt som den vanlige användaren kan göra motsvarande avgräns-
ningar av samlingarna i onlinekatalogen.  

En boolsk sökning som består av en kombination av klassifikationskoder, 
”ägande enhet”, hyllplacering och förkortningen ”st” (stämmor) borde kunna 
åstadkomma rätt avgränsningar. I så fall måste användarna slippa göra den kom-
plicerade manövern, men bör erbjudas knappar, en rullgardinsmeny eller separata 
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ingångar till söksidan, där en programmerad funktion avgränsar orkestersamling-
ens respektive blåsmusiksamlingens material.  

Sökningar på besättning i transaktionsloggen 
Ur dataloggen har jag valt ut fyra tydliga exempel på att användare haft problem 
med att utföra sökningar på instrumentbesättning. Någon har sökt noter genom att 
kombinera ”valthorn” med Richard Strauss och fått 0 träffar, eftersom den korrek-
ta benämningen i systemet och KRS är ”horn”. I en tidigare, också misslyckad 
sökning, framgår att det är hornkonsert nr 1 användaren vill ha, något som koden 
Xlbfh* (horn och orkester) tillsammans med Strauss genast skulle givit träff på.  

En person har sökt i fritextfältet på ordet pianotrio kombinerat med den ryske 
(svårstavade!) tonsättaren Sjostakovitj i författarfältet och fått 0 träffar. Samma 
användare har under en minut gjort fyra sökningar och provat olika stavningar på 
tonsättarnamnet utan att förstå, vilket är begripligt, att det var begreppet pianotrio 
som var ”fel”. Hade han eller hon haft enkel tillgång till koden för pianotrio, 
Xkdea, hade resultatet av den första sökningen blivit tre träffar med samtliga Sjos-
takovitjs trios i stället. 

En användare har i fritext sökt på instrumentnamnen cello och orgel och fått 
sju träffar. Hade användaren ”stavat rätt” och sökt på violoncell och orgel hade 
resultatet i och för sig blivit 56 träffar, men då hade man även fått alla poster som 
innehåller sökorden i kombination med andra instrument. Om man i stället sökt på 
koden för violoncell och tangentinstrument, Xeci, (en organist kan använda alla 
slags noter för klaviatur, även om man förstås föredrar speciella orgelnoter) hade 
träfflistan innehållit hela 464 titlar. För att få fram musik komponerad eller arran-
gerad just för violoncell och orgel kan man komplettera koden med ordet orgel i 
fritextfältet, vilket alstrar 16 träffar med just den efterfrågade besättningen. 

Slutligen har någon använt det för människor men ej IR-system fullt begripli-
ga ordet flöjtböcker i fritextfältet, vilket alstrat 0 träffar. En minut senare har sam-
ma person i stället prövat ordet flöjt, som gav 1887 träffar. Sedan ser man inga 
fler flöjtsökningar på en stund tills någon gjort åtta sökningar med 0 träffar varde-
ra på olika engelska titlar på flöjtböcker. Informationsbehovet här är mycket 
tydligt: koden för flöjtnoter med tillägget övningar, Xfa(ö), som hade givit använ-
daren 74 titlar och kanske även ett bättre intryck av SMB:s onlinekatalog. 

Förslag på åtgärder 
• En förteckning över klassifikationskoder integrerad i sökformuläret, som 

nämnts tidigare. Koderna för röst och piano bör kompletteras med den vi-
dare koden för röst och tangentinstrument, så att man inte missar äldre 
musik. Koderna för orgel bör få anmärkningen att även tangentinstrument-
koderna fungerar och att man kan specificera genom att lägga till ordet or-
gel.  
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• Upplys om att sökspråket för instrument- och ensemblenamn är svenska 
och lista några vanliga, problematiska, sökbara begrepp som violoncell (ej 
cello), violin (ej fiol), horn (ej valthorn) samt de vanligaste konstruktio-
nerna av uniforma titlar som [kvartett, stråkar] (ej stråkkvartett), [trio, pia-
no, stråkar] (ej pianotrio) och [sonat, piano] (ej pianosonat). När man in-
formerar om uniforma titlar på sidan Söktips är man inte tillräckligt tydlig 
med att sammansatta verktyper inte är sökbara, utan skriver ”använd hellre 
enstaka ord […]”. Informera även om att då man använder klassifikations-
koder behöver man inte ta hänsyn till dessa saker.  

• På sikt är naturligtvis det bästa, enligt principen att försöka anpassa syste-
met istället för användarna, att alla poster med ”krångliga” uniforma titlar 
även har sin ”normalanvändarterm” inskriven och sökbar, så att exempel-
vis ordet pianotrio, 46 träffar, får lika många träffar som dess kod, 
Xkdea*, 233 träffar. 

• Informera på en mycket synlig plats, till exempel direkt ovanför själva 
sökformuläret, om möjligheten att trunkera både ord, namn och koder. 
Upplys också om att man kan trunkera så korta sökord som endast ett 
tecken (till skillnad från i Libris där man måste ha minst tre tecken och 
inte kan vänstertrunkera). 

• Informera om Romansamlingen på katalogsidan. Posten med en länk till 
samlingen borde även komma med i träfflistan för alla sökningar på Ro-
mans namn. 

• Fånga upp den särskilda sökningsinformation om ensemble- och orkester-
noter som redan finns (webbsidan www.muslib.se/orkester.html#s%F6k) 
och placera den lättillgängligt i anslutning till sökformuläret samt ordna en 
funktion som avgränsar orkester- och blåsmusikmaterialet från övriga 
samlingarna. 

Grupp 6, kommentarer om ämne, verktyp eller genre 
I den här gruppen finns 27 enkätkommentarer (18 procent) som handlar om att 
söka material om ett visst ämne, av en viss verktyp eller i någon särskild genre. 
Jag har delat in dem i tre grupper: litteratur, noter med klassisk musik och noter 
med populärmusik.  

Sex av användarna i gruppen har kommenterat att de inte hittat litteratur av 
olika slag och åtminstone fyra av dem skulle ha varit behjälpta av varsin SAB-
kod. Detta innebär ännu lite mer ansträngning än att hämta notkoder, eftersom 
listan med ett urval av Ij-koderna är placerad ytterligare ett klick bort om man har 
lyckats att ta sig från webbsidan Söktips till sidan Klassifikationskoder för noter. 
Utan att ett ord nämns om att musiklitteratur också kan sökas fram med koder, 
hamnar man, om man klickar på länken, på Göteborgs Universitets webbplats där 
ett urval koder finns i en lista.  
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En annan lista med Ij-koder, sammanställd av biblioteket, är märkligt nog pla-
cerad på ett helt annat ställe i webbstrukturen, åtkomlig via sidorna Startsidan – 
Om våra kataloger och Musiklitteratur (en länk elva rader ned på sidan). 

Användarna i grupp 6 har sökt ”böcker om stråkmetodik”, kompositionslära, 
”folkmusikens historia”, ”bok om Sven-Erik Bäcks motetter”, information om 
musikaliska lustspel samt verkförteckningar. Litteratur om lustspel hittar man nog 
säkrast i musiklexikon och i större verk om musikdramatik, för då man söker på 
klassifikationskoden Ijrb (för operetter och sånglustspel) kommer mestadels böck-
er om operett i träfflistan. Noter och libretton från ett 70-tal lustspel, de flesta från 
1800-talet, kan man däremot få fram bara genom att skriva lustspel i fritextfältet.  

Fyra av de övriga önskemålen är lättare att kodsöka för att få fram, och 
träfflistorna ser bättre ut. Personen som sökte litteratur om komposition undrade 
”Vad finns om stämföring? Vad finns om kontrapunkt?” och svaret är, om man 
använder koderna för komposition, kontrapunkt och harmonilära, tre träfflistor 
med 287, 125 respektive 289 träffar. Med så långa träfflistor bör man avgränsa 
sökningen till en hanterbar mängd, förslagsvis genom att i sökformulärets rullgar-
dinsmeny välja språk, och sen klicka på kolumnen Förlag/år för att sortera böck-
erna efter utgivningsår. En lista med 51 svenska böcker om harmonilära från 1739 
till 2003 går sedan ganska snabbt att överblicka. 

Den som sökte information om folkmusik, en ganska bred och vag beställ-
ning, kanske skulle precisera sig och välja något visst land om han eller hon såg 
träfflistan för koden Iju på 368 träffar. Litteratur om folkmusik i Sverige får man 
fram med hjälp av den geografiska tilläggsbeteckningen -c efter koden (169 träf-
far). 

Verkförteckningar, något mycket väsentligt i ett musikbiblioteks bestånd, har 
enligt e-SAB tre olika koder: Aaxz* (751 träffar i SMB:s katalog), Aalz* (527 
träffar) och Aaijz* (185 träffar). De olika koderna betecknar olika typer av biblio-
grafier, med olika mycket inslag av biografisk information och rena förteckningar. 
De som innehåller bokstäverna x och ij är vikta för musik respektive ”tonkonstnä-
rer”. För säkerhets skull bör man prova alla tre, i kombination med önskat tonsät-
tarnamn. Då ordet verkförteckning i fritextfältet får över 2 000 träffar bör man 
prova det också, om man inte får träff på någon av koderna.  

En mycket lång träfflista får man också om man söker på koden Eabij, musik-
pedagogik, 668 träffar. Personen som ville ha böcker om stråkmetodik kunde där-
för komplettera sökningen genom att skriva stråk* i fritextfältet och då få två träf-
far. Han eller hon kan också söka på den något smalare koden Ije, (stråkinstru-
ment och tillhörande spelteknik), 244 träffar, och avgränsa med språkväljaren. 

De 13 användare som har misslyckats med att hitta noter med klassisk musik 
har sökt verk i genrerna uvertyr, konsert, kantat, concerto grosso, ballettmusik, 
sånger, sångövningar, opera och zarzuela (en typ av spansk opera). När det gäller 
instrumentalkonserter är de noterna svåra att söka av samma skäl som många av 
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exemplen i besättningsavsnittet: man måste hålla isär instrumentet från ordet kon-
sert för att det ska bli någon träff med uniforma titeln, alltså [konsert, piano] ej 
pianokonsert. Men i SMB:s katalog finns även en annan liten svårighet med gen-
ren konserter som man måste informera om, om man vill underlätta för klassifika-
tionssökningar. SAB-koderna för instrumentalkonserter, ett 40-tal koder som bör-
jar på Xmb, används nämligen inte, vilket är synd. När de infördes bestämdes, av 
okänd anledning, att SMB istället skulle fortsätta att klassificera konserter som 
alla andra noter för soloinstrument med orkesterackompanjemang, med koderna 
Xlb-Xlbj. (Tyvärr har man inte varit helt konsekvent med detta, utan Xmb-
koderna finns ändå i 68 träffar.) Om man i en kodförteckning anger till exempel 
”pianokonserter och annan musik för piano och orkester: Xlbda” innebär detta 
dock inget märkbart besvär för användarna. 

Två av dem som misslyckats med att hitta konserter har sökt noter för två so-
loinstrument och orkester: ”Vivaldi; konsert för två celli och stråkorkester” samt 
”Bachs dubbelkonsert i d-moll”. Här blir det problem igen med att vanliga använ-
dares språkbruk inte är kompatibelt med ”KRS-språket” i de uniforma titlarna. 
Celli är den gängse pluralformen för cello, men i katalogen ska det dels heta vio-
loncell, dels ska man alltid ange soloinstrument i singular, och skriva [konsert, 
violoncell (2)]. Ordet dubbelkonsert är okänt i katalogen på samma sätt som ordet 
dubbelkör i ett tidigare exempel, så Johann Sebastian Bachs välkända violinkon-
sert måste sökas så här om man ska få några träffar: konsert violin (2) d-moll. Alla 
sådana problem kommer man runt om man i stället använder lämplig Xlb-kod och 
lägger till -02 för antalet soloinstrument. 

Den tredje personen som sökt en konsert, även det en violinkonsert, är intres-
serad av orkestermaterialet. Kanske har han eller hon missat att två av utgåvorna 
av det önskade verket innehåller orkesterstämmor av den anledning som togs upp 
bland kommentarerna i grupp 4, att den lilla anmärkningen ”part.+ st” är ganska 
otydlig. 

Den person som sökt ”Telemannkantater” får endast fem träffar på fritextsök-
ningen ”kantat Telemann” jämfört med 30 träffar om man använder koden för 
sakrala och profana kantater, Xqb*. Att det är så stor skillnad beror på att det här 
rör sig om pregnanta titlar (motsatsen till uniforma titlar som består av besätt-
nings- eller genrebegrepp) som Gott sei mir gnädig och Der Schulmeister, och 
ordet kantat skrivs därför ej in i 240-fältet.88 Att klassifikationen möjliggör sökan-
de på kantater med antingen profan eller religiös text (Xqba eller Xqbb) är ytterli-
gare ett skäl att välja detta söksätt. 

Sex användare har sökt noter för andra vokalmusikgenrer, bland annat det 
ganska vida begreppet sånger. Förutsatt att den som skrev ”noter av Haydn-
sånger” i enkäten menar enstaka musikstycken för en röst och piano så finns en 

                                                
88 Undantag: Johann Sebastian Bachs kantater, vars 240-fält inleds med ordet kantat. 



 51 

lämplig klassifikationskod man kan använda, Xoab*, som ger 22 träffar på sånger 
för olika röstlägen. Om man inte känner till att det går att klassifikationssöka eller 
inte orkar leta efter koderna är det troligt att man söker på ordet sånger, eller i 
bästa fall sång*, vilket i kombination med Haydn ger 16 träffar. Av dessa 16 mås-
te man dock rensa bort hälften, då några poster visar sig vara körsånger och några 
är kantater eller oratorier. De genrer som förlaget angivit på titelsidan, alltså det 
som står i 245-fältet, varierar från Gesänge, Arien och songs till Lieder och Kan-
tate.  

Variationen av genrer i posterna, som i detta fall inte går att komma runt ge-
nom att söka på det svenska ordet sång ur uniforma titeln, har drabbat även den 
andre användaren som sökt sånger: ”Louis Spohr-sånger med violin o piano 
(Abendstille, Abendfeier)”. Användaren fick 0 träffar om han eller hon blandat in 
ordet sång i sökningen, eftersom verkets uniforma titel ser ut så här: [Lied, bary-
ton, violin, piano, op. 154]. Klassningen är Xoaek, en röst + instrumentalensemble 
samt Xqfd-f, lieder, romanser, ballader och sångcykler (från Tyskland). Eftersom 
deltitlarna var kända borde man förstås i första hand söka på dem, i fritextfältet, 
men i så fall på Abend* eftersom det finns ett bindestreck i titeln i katalogen. 

Den sista kommentaren som berör vokalmusik handlar om sångövningar av 
en viss upphovsman: ”Vaccaj övningar för sopran”. Det lilla men så användbara 
trunkeringstecknet * hade gjort nytta här igen, om användaren skrivit endast Vac-
caj sopran*, eftersom det står soprano i två av posterna. Det är dock inte så troligt 
att man tänker så när man provar och misslyckas gång på gång, och kanske inte 
ens vet hur man trunkerar eftersom detta står ett klick och en nedscrollning längre 
bort i webbstrukturen – alltså inte direkt det alternativ som innebär minsta möjliga 
ansträngning. Därför borde användare som söker sångövningar serveras koden 
Xoa(ö) som betyder noter för en röst, övningar (som söker fram sju titlar för olika 
röstlägen av Nicola Vaccaj). Tillägget (ö) utan sin SAB-kod är sökbart om man 
trunkerar det, *(ö) ger 2921 träffar, till skillnad från ordet övningar som inte ham-
nat i posterna på ett systematiserat sätt och ger 72 träffar.  

De sista åtta av kommentarerna i grupp 6 handlar om noter i andra genrer än 
västerländsk konstmusik, nämligen filmmusik, schlager, barnvisor och pop/rock. 
Koden för filmmusik, Xrea, ger i kombination med koden för stråkorkester, Xld 
sju bra träffar som efterfrågas av en person i enkäten. Om vi förutsätter att denna 
användare inte kan eller orkar använda koderna utan försökt med film* stråk* i 
fritextfältet i stället blir resultatet visserligen nio träffar, men inte en enda av dem 
är för rätt besättning.  

Någon annan har angett att han eller hon sökt ”Filmmusik av Nino Rota” och 
det går som så ofta i enkätmaterialet inte att säga säkert varför användaren angett 
att det inte lyckats. Söker man på tonsättarnamnet får man elva träffar varav bara 
fyra är filmmusik, så kanske hade användaren helt enkelt förväntat sig fler filmtit-
lar i träfflistan. Ett annat alternativ är att Nino Rota skrivits in i kompositörsfältet 
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och ordet film (med eller utan trunkering) stod i fritextfältet, för den sökningen 
alstrar 0 träffar. Om det var därför användaren svarat att han eller hon misslyckats 
med sin sökning, berodde det alltså på att fel sökfält använts för musikstycken 
utgivna i samlingsalbum, likt några tidigare exempel i grupp 4. 

De två användare som önskar ”schlagernoter” kan göra på flera olika sätt. Or-
det schlager ger väldigt många träffar (3665) eftersom SMB:s schlagersamling, 
som katalogiserades i sin helhet 2007, har det ordet i alla beståndsposter. Är man 
ute efter samlingsalbum med svenska schlagernoter och vill ha lite mer hanterliga 
träfflistor kan man söka på koden Xxpb-c(s), 34 träffar. (C-tillägget betyder Sve-
rige och s:et står för samlingar). En användare vill ha franska visor och schlagers 
och antingen kan man få 94 enstaka sånger med fransk text om man söker på 
schlager och väljer franska i språkväljaren, eller så får man bara 18 träffar men 
med franska notalbum om man använder koden Xxpb* med fransk text. 

En person efterfrågar ”barnvisor man kan höra” och kanske betyder det CD-
skivor, med eller utan tillhörande notböcker. Flest träffar får man om man använ-
der den trunkerade koden för noter med barnsånger, Xqj*, kombinerat med ordet 
CD i fritextfältet. Alla notböcker som har en tillhörande CD tas då med i sökning-
en, 29 titlar. Det finns även en kod för ljudinspelningar med barnvisor, Yqj, men 
eftersom biblioteket köpt in mycket färre skivor än notböcker blir det bara fyra 
träffar på den sökningen.  

Att man kan söka på ordet CD utan att blanda in materialtypen Ljudupptag-
ning är inte så självklart, men många notböcker numera (274 träffar) har en skiva 
med exempelvis ackompanjemang som bilaga, och hela 513 av posterna med mu-
siklitteratur har en CD med undervisningsmaterial, ljudexempel etc. 

Slutligen har två användare sökt material i genrerna blues, pop och rock (som 
har ungefär fem till åtta användbara genrekoder vardera), varav den ena önskar 
gitarrskolor. Precis som i exemplet med sångövningar kan man lägga (ö) efter 
aktuell klassningskod, som i det här fallet borde vara elgitarr, Xgbi (15 träffar). 
Vill man öva på en vanlig gitarr, koden Xgb(ö), och vill avgränsa träffmängden 
till enbart populärmusik kan man kombinera gitarrkoden med den breda koden 
Xx* som innefattar alla undergrupper till jazz, rock och populärmusik. Den sök-
ningen alstrar 20 träffar. Att skriva Xx* är ett enkelt sätt att låta en notsökning, 
kanske för något visst instrument, innehålla populärmusik. Vissa användare blir 
förvånade när de får veta hur mycket litteratur och noter SMB har om och med 
nästan alla populärmusikaliska genrer. En orsak till detta skulle kunna vara att 
man är medveten om bibliotekets bakgrund som Musikaliska akademiens biblio-
tek och felaktigt tror att samlingarna endast omfattar konstmusik. 

Sökningar på ämne, verktyp eller genre i transaktionsloggen 
En person har gjort en sökning på klassifikationskoden L, biografier, och fått 17 
träffar. Då bibliotekets bestånd innehåller stora mängder biografier har personen 
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tänkt helt rätt som sökt på det, men inte känt till att tonsättar- och musikerbiogra-
fier har en egen kod, Ijz. Trunkerad ger den hela 14 510 träffar, och kan användas 
i kombination med namn på tonsättare, musiker eller ”uppförandegrupp”.89 Jag 
bedömer att Ijz-koden är en av de mest användbara av litteraturkoderna, så det är 
synd att man inte informerar om den, på ett så lättillgängligt sätt att den verkligen 
blir använd. 

Tre användare har gått miste om material därför att de använt verktypsbe-
grepp på ”fel” sätt. Sökningen ”sonata Brahms” skulle givit fem gånger så många 
träffar med ordet sonat eller med koden för sonater, Xlm*, och den som sökt på 
”klaversonat” har fått 0 träffar eftersom den termen inte används. Någon har ock-
så sökt ”Antonio Vivaldi konsert för luta” och fått en träff, men skulle fått fyra 
träffar om han eller hon inte haft med ordet för, som inte ingår i den standardise-
rade uppställningen för uniforma titlar. 

I dataloggen kan man vidare se exempel på det som två av enkätkommenta-
rerna i grupp 6 vittnade om: problem med att söka på termen ”sånger”. Denna 
gång är det sånger av Edvard Grieg som har sökts, med hans namn i författarfältet 
vilket redan där utesluter åtta verk ur träffmängden eftersom de finns i samlings-
album. Hade användaren sedan sökt noterna med hjälp av klassifikationskoden för 
en röst och tangentinstrument, Xoab*, hade denne haft 37 titlar att välja på i stället 
för fem. 

Förslag på åtgärder 
• De förteckningar över klassifikationskoder som redan nämnts bör själv-

klart även innehålla de vanligaste litteraturkoderna i en separat lista. Båda 
listorna bör vara integrerade i sökformuläret. Ijz, biografier, bör lyftas 
fram genom att finnas med på en söktipssida. De vanligaste strecktilläggen 
för särskilda länder på koder för exempelvis folkmusik och musikhistoria 
bör listas i förteckningen.  

• Andra litteraturkoder än Ij som finns representerade i beståndet ska också 
finnas med, såsom de som betecknar musikpedagogik, musikterapi, ergo-
nomi, hörsel, akustik, ljudteknik och örat. 

• Upplys, som redan nämnts, om att man måste hålla isär sökorden för in-
strument från verktyp- och genre-ord, till exempel [konsert, piano], och 
beskriv hur man gör sökningar för flera soloinstrument i orkesterverk, till 
exempel [konsert, violin (2)]. 

• Ordna om möjligt ett sätt att visuellt tydliggöra att ett verk har stämmateri-
al genom att förslagsvis visa 300-fältets ”+ st” i annan färg eller inför en 
symbol som markerar detta. 

                                                
89 Bibliotekstjänst.  (2005), e-SAB [Elektronisk resurs]. Gruppen får dock ej vara ortsbunden eller av institu-
tionell karaktär för att en biografi om den ska få klassningen Ijz. 
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• Upplys om att koden för en röst och tangentinstrument ger mångdubbelt 
fler träffar än orden sång och piano (3127 respektive 691 träffar). 

• Informera tydligare om tillägget (ö) för övningar, både i kodförteckningen 
och i sökhjälpen. Nämn också att man kan söka på enbart *(ö). 

• Upplys i sökhjälpen om att man kan lägga till CD i fritextfältet för att söka 
nothäften eller litteratur med cd-skivor som bilaga. 

• Tipsa om att man kan göra en enkel avgränsning för populärmusik genom 
att skriva Xx* i fritext-eller klassifikationsfältet. 

Grupp 7, kommentarer om stavning, sökspråk och opusnummer 
I denna sista grupp med 12 enkätkommentarer, vars sammansättning kan förefalla 
något spretig, har jag lagt synpunkter om rättstavningshjälp, sökproblem som har 
med översättningar att göra samt misslyckade sökningar som beror på okunskap 
om katalogens egen ”grammatik” när det gäller opusnummer.  

Två av användarna efterfrågar stavningshjälp i systemet. De skriver ”[…] 
Större utrymme för att man inte kan stavningar etc” och önskar ”Att katalogen ska 
kunna reagera även på något felstavade ord, ofta får man upp ingen träff fast man 
vet att det man söker finns”. Då både Google och Libris har sådana funktioner i 
olika utsträckning är ett sådant önskemål helt rimligt att förvänta sig av en modern 
bibliotekskatalog. I Libris, där man om man fyller i bibliotekssigel X kan söka på 
allt i SMB:s onlinekatalog, får man exempelvis frågan ”Menade du: kantat?” om 
man råkat skriva katnat i fritextfältet.  

En av dem som skulle haft nytta av en sådan funktion i SMB:s katalog är den 
användare som i enkäten säger sig ha sökt ”Buxtehude: jesu meine Freude för kör 
och orkester […]”. Verket finns hos SMB, men det heter Jesu meiner Freuden 
Meister och därför fick användaren ingen träff. 

Några som stavat rätt men använt fel språk är två personer som sökt varsin 
pregnant titel: ”Don Quixote suite, Telemann” och ”Mason musik av W. A. Mo-
zart”. Den första titeln är på sätt och vis rätt, för så stavas originaltiteln på Cervan-
tes berömda riddarroman, men problemet är att Telemanns tonsättning av roma-
nen med libretto på tyska heter Don Quichotte, der Löwenritter. Mozarts frimu-
rarmusik, som den andre användaren hade sökt, måste sökas på sin tyska original-
titel Freimaurerkantate (två träffar) och inte på det engelska ordet för frimurare. 
Ett liknande, vanligt problem är att man söker utländsk filmmusik via den svenska 
filmtiteln. Detta kan gå bra ibland, men störst chanser har man alltid genom att 
söka på originaltiteln. En användare hade sökt ”Soundtrack, pianonoter till filmen 
Amélie från Montmartre” och fått 0 träffar, trots att noterna finns hos SMB.  

Operor är lite lättare att söka via svenska titlar eftersom SMB:s katalogisatö-
rer skriver in dessa i verkets auktoritetspost om titeln anses vedertagen. Om man 
dessutom vill ha tillgång till det svenska librettot är chansen stor att det finns i 
bibliotekets stora librettosamling (libretton har koden Xyda). Något hundratal 
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operaklaverutdrag som har den svenska texten inskriven för hand i noterna (alla är 
inte inlagda i onlinekatalogen) finns också att låna ur referensbiblioteket, något 
som få användare känner till utom dem som uttryckligen frågar vid lånedisken. 
Kanske hade denna person haft nytta av att söka på något av de sätten: ”Jag sökte 
efter en viss opera med svenskt text. Fann den, men inte med sv text dock”. 

En av synpunkterna på onlinekatalogen berör ett mycket vanligt problem, 
nämligen svårstavade namn: ”Nu krävs en väldig exakthet för att hitta det man 
söker. Ibland gör det t ex skillnad […] vilken stavning man använder på en kom-
positör.” I många fall skulle stavningsfunktionen nämnd tidigare vara till hjälp när 
det gäller alternativt eller felaktigt stavade namn. Söker man exempelvis på Shos-
takovic, den stavning som en användare misslyckats med i enkäten, i Libris får 
man 0 träffar men även frågan ”Menade du: Shostakovich?” och en länk till en 
träfflista med 571 träffar. Motsvarande sökning i SMB:s katalog ger 0 träffar och 
felmeddelandet ”Din sökning gav tyvärr inga träffar. Tips: Om du sökte i flera 
fält, pröva att söka i färre: alla fält måste ge träff för att du totalt ska få någon 
träff.” 

I oviss väntan på att SMB ska få en rättstavningsfunktion kan man alltid för-
söka att optimera och uppdatera auktoritetsregistret, som ofta är mycket använd-
bart utan att vanliga användare ens märker att det finns. Det är i auktoritetsposten 
för en person man kan lägga in alternativa stavningar, pseudonymer med mera. 
Det är dock viktigt att hålla posterna aktuella genom att lägga in nya alternativa 
namnformer när de dyker upp i floden av publikationer. Både SMB:s praxis och 
Kungliga bibliotekets riktlinjer säger att detta får ske om namnvarianten finns på 
någon utgiven publikation eller i Library of Congress auktoritetsregister.90 Jag är 
dock beredd att gå så långt för att underlätta för användarna att jag föreslår att 
man lägger till de ”felaktiga” stavningar som de använder oavsett var de kommer 
ifrån. Troligen är detta som att svära i kyrkan, men jag anser att exempelvis stav-
ningen Wilhelm Pettersson-Berger borde leda till Peterson-Bergers 164 träffar 
bara därför att det är en vanlig felstavning. 

Tre av kommentarerna i enkäten uppmärksammar något fundamentalt som 
man måste veta om en katalog där man söker musikmaterial, nämligen hur man 
söker på opusnummer. Ska det stå opus nr 1, op. 1 eller op. nr. 1, och ska det vara 
med eller utan punkter? Och Mozarts opusnummer, uppkallade efter mannen som 
upprättade hans verkförteckning, Ludwig Köchel, hur ska de skrivas, K eller KV, 
med eller utan mellanrum och punkter? Två kommentarer i materialet visar att 
denna information kan vara avgörande för om sökningen lyckas eller ej: ”Opus 10 
av Chopin” och ”Schubert Allegretto c D915 för piano”. Ingen av sökningarna har 
givit några träffar om de skrivits in i katalogen så som de står i kommentarerna, 
                                                
90 Kungliga bibliotekets webbplats>Verktygslådan>Auktoritetsarbete. [2009-08-01] 
Library of Congress webbplats>Librarians>Cataloging, Classification>Library of Congress Authority Re-
cords. [2009-08-01] 
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eftersom opusnumret skall skrivas op. 10 (fyra träffar) och Schuberts verk söks 
med ett mellanrum efter bokstaven D (en träff). 

Den sista användaren som skulle varit hjälpt av en sökning via verknummer 
har sökt den välkända menuetten av Boccherini och troligen då fått som mest fem 
träffar med ett antal menuetter. Utan att konsultera ett musiklexikon eller i mitt 
fall NE, går det inte att veta vilken av menuetterna som är ”den kända”, men i 
NE:s nätartikel finns både notbild och mp3-fil med den stråkkvintett vars verk-
nummer är G275 (NE:s skrivsätt) eller G 275 (som det måste sökas i katalogen, 
två träffar).91 

Stavnings- och språkproblem samt opusnummer i transaktionsloggen 
Någon har i dataloggen förgäves sökt den italienska folkvisan Fenesta che lucive. 
Användaren har missat den enda utgåvan där den finns med eftersom titeln var 
felstavad i alla fyra sökningarna. En annan användare lyckas på femte försöket 
stava rätt till det italienska förlaget Ricordi. 

Något som ställer till det lite mer är när man inte hittar en kompositör för att 
man inte känner till rätt stavning. Ett försök att hitta Sjostakovitj (så kallad folk-
biblioteksstavning) dyker naturligtvis upp även i dataloggen där någon på sjätte 
försöket hittar 226 träffar på en av formerna som finns i auktoritetsposten, Shos-
takovich. Fyra av de andra stavningarna saknas uppenbarligen i auktoritetsposten 
eftersom de ger mellan noll och två träffar. 

En användare provar att söka på Carl Philip Emanuel Bach i olika fält och 
kombinerat med andra sökord sju gånger utan att lyckas, och verkar sedan tyvärr 
ge upp. Hade denna stavning, med Philip med endast ett p på slutet, varit inlagd i 
auktoritetsposten hade sökningen alstrat 235 träffar.92 

Slutligen visar dataloggen ett exempel på problemet med att användarna inte 
vet hur man söker på opusnummer. Det är ett verk av Richard Strauss som har 
sökts, och i fritextfältet står ”opus 11” vilket ger 0 träffar. Rätt skrivet, op. 11, 
hade en utgåva av verket, en hornkonsert, kommit med i sökresultatet.  

Förslag till åtgärder 
• Många felstavade sökningar skulle kunna undvikas om användarna upp-

manas att vid osäkerhet ta reda på rätt stavning på till exempel Google 
först och sen återvända till sökformuläret (på samma sätt som nämnts tidi-
gare angående operaarior). Även Libris kan man söka i, och vill man söka 
bland SMB:s bestånd där ska man fylla i bibliotekskod X. 

• Man bör utreda möjligheterna att införa en stavningshjälpfunktion i onli-
nekatalogen. 

                                                
91 Nationalencyklopedin , Webbversionen. Sökord: Luigi Boccherini [2009-08-01]. 
92 Denna stavning lades till i auktoritetsposten 2009-03-24. 
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• Upplys om att man alltid har störst chans att hitta filmmusik och operor på 
deras originaltitlar. 

• För att öka chanserna att få träff på alternativa eller felstavade namnformer 
bör man lägga in nya varianter i auktoritetsregistret så fort man får känne-
dom om dem, oavsett var de kommer i från. Bibliotekets personal bör re-
gelbundet granska transaktionsloggen för att ta reda på vilka stavningar 
och sökord användarna har problem med. 

• Ordna en webbsida åtkomlig från katalogsidan kallad till exempel ”Svår-
stavade tonsättarnamn” och lista de auktoriserade stavningarna på framför 
allt ryska translittererade namn som är dem man bör använda för att få 
maximalt antal träffar. 

• Felmeddelandet bör utnyttjas bättre. De flesta – enligt principen om least 
effort – har inte tålamod att anstränga sig så mycket som krävs för att läsa 
instruktioner på andra ställen i webbstrukturen, därför bör man noga över-
väga vad man placerar i den information som så att säga gratis hamnar i 
användarens blickfång. 

• Upplys om hur man söker på opusnummer och de vanligaste verkförteck-
ningsnumren som exempelvis BWV (Bach), K (Mozart), RV (Vivaldi), D 
(Schubert) och Hob (Haydn). I anslutning till respektive förkortning bör 
ligga en länk till webbversioner av de verkförteckningar de hör till. Denna 
webbsida kan vara åtkomlig via en ny rubrik i katalogsidans vänstermeny 
under Sök kallad ”Sök med verknummer”. 
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Slutsatser 

Undersökningen visar att användarna i enkäten – och det finns anledning att tro att 
dessa är representativa för alla Statens musikbiblioteks användare – har ett stort 
behov av sökhjälp när det gäller att hitta noter i onlinekatalogen. Eftersom Statens 
musikbiblioteks noter inte är sökbara via ämnesord och de så kallade uniforma 
titlarna visat sig vara ganska svåra att hitta fungerande sökord till, återstår klassi-
fikationssökningar som det enligt mig viktigaste söksättet för noter, särskilt om 
man inte känner till titel eller kompositör.  

Med tanke på hur viktigt det är att kunna göra klassifikationssökningar och i 
enlighet med uppsatsens teoretiska grund, Zipfs princip om minsta ansträngning, 
är min slutsats att Statens musikbiblioteks användare måste få mer och enklare 
tillgång till sökhjälp och enklast möjliga tillgång till de vanligaste klassifikations-
koderna. Dessa funktioner bör integreras med katalogens sökformulär. Den låga 
andelen kodsökningar i transaktionsloggen, 2 procent, och det faktum att 18 per-
soner uttryckligen efterfrågar hjälp med koderna styrker den slutsatsen. Även de 
många exemplen i enkätkommentarerna på att användarna misslyckats med att 
hitta noter via besättning, verk- eller materialtyp, problem som i 51 av de 76 fallen 
skulle ha undvikits om man sökt via rätt kod i stället, pekar på att behovet av in-
formation om klassifikationssökningar är stort.  

Visserligen bör biblioteket förbättra webbsidan med söktips på en mängd 
punkter samt utnyttja det blickfång som felmeddelandet utgör, men man måste 
komma ihåg att flera studier, bland andra Ragnar Nordlies avhandling, visar att 
biblioteksanvändare precis som människor i allmänhet tenderar att undvika att 
läsa hjälptexter och instruktioner.93 Därför kan man inte förlita sig på enbart in-
struktionssidor utan bör bygga in så många parametrar som möjligt i själva sök-
formuläret. 

Min målsättning är naturligtvis inte att alla användare ska lära sig alla söksätt 
och finesser som framkommer i undersökningen så att misstagen av den sort vi 
sett i enkäten och dataloggen helt ska upphöra. Däremot bör man ha en hög ambi-
tion när det gäller att försöka utrota de basala och helt onödiga svårigheterna – till 
exempel genom att ordna användarvänliga och lättåtkomliga listor med lämpliga 
sökord och förklarade förkortningar, lyfta fram trunkeringsmöjligheten och lägga 
                                                
93 Nordlie, R. (2000), User revealment, s. 45. 
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till materialtypen litteratur i materialtypsväljaren. I detta arbete bör man hela tiden 
minnas att vi ska anpassa systemet för användarna och inte tvärtom, och att vi inte 
får vara främmande för okonventionella och kreativa metoder i den processen. 

Jag tror att orsaken till att användarna får så lite hjälp med klassifikationssök-
ningar är en kvardröjande uppfattning om att SAB-systemet bara är till för biblio-
tekarier. Detta rimmar i så fall illa med allt tal om det digitala biblioteket och 
webbtjänster 24 timmar om dygnet, eftersom användarna måste få tillgång till 
adekvata sökverktyg om de skall klara sig på egen hand.  

Frågan jag ställer mig efter att ha gått igenom användarkommentarerna och 
sökningsloggen och insett vilken stor nytta användarna skulle haft av klassifika-
tionssökningar är: hur får man då användarna att börja kodsöka? Förhoppningsvis 
kan en ökning ske om man erbjuder information och hjälpmedel åtkomliga med 
minsta möjliga ansträngning, men säkert kan man inte veta förrän man studerar 
detta vidare, vilket jag hoppas att någon gör. 
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Sammanfattning 

I denna uppsats har 144 användarkommentarer analyserats kvalitativt i syfte att 
undersöka hur Statens musikbiblioteks onlinekatalog fungerar för användare som 
söker noter. Jag har också velat utreda om noter är svårare att söka än andra mate-
rialtyper och ta reda på om SAB-systemets fulla potential som sökverktyg utnytt-
jas.  

Kommentarerna är hämtade från en webbenkät utförd 2008-2009 av företaget 
E-space på uppdrag av biblioteket och jag har valt ut de svar som berör onlineka-
talogen, ett urval på 21 procent. Frågorna som informanterna besvarat är: Är det 
något du skulle vilja förändra eller förbättra på vår webbplats? och: Fann du in-
formationen du sökte? Om du svarat ”delvis” eller ”nej”, vad sökte du? 

Som komplement och belysande exempel på problemen som framkommer i 
enkäten finns även ett dygn ur katalogens transaktionslogg, 513 sökningar, med i 
källmaterialet. Där kan man till skillnad från i enkätkommentarerna se de sök-
ningar som faktiskt utförts i onlinekatalogen. 

De 144 kommentarerna har delats in i sju grupper efter vilken typ av svårighet 
eller informationsbehov de handlar om. Grupperna är: generella synpunkter, 
kommentarer om klassifikationskoder, materialtyper, deltitlar och innehållsför-
teckningar, notsökning för en viss besättning, sökningar på ämne eller verktyp 
samt problem angående stavning, språk och opusnummer.  

Till största delen består enkätsvaren av exempel på notmaterial som använ-
darna i enkäten uppger att de misslyckats med att hitta trots att noterna finns i 
bibliotekets bestånd. För att förstå varför sökningarna inte lyckats och för att man 
kan lära sig mycket om användarnas behov och onlinekatalogens brister har jag 
med hjälp av mina kunskaper om hur katalogen fungerar och hur posterna är ut-
formade samt den elektroniska versionen av SAB-systemet tagit reda på de bästa 
söksätten för varje exempel. Jag har också föreslagit en mängd åtgärder för att 
avhjälpa de sökproblem som framkommer i enkätkommentarerna och transak-
tionsloggen. 

Den teori som jag anser bäst kan förklara användarnas svårigheter är George 
Zipfs princip om minsta ansträngning. I onlinekatalogen yttrar detta sig bland an-
nat genom att klassifikationskoder och hjälptexter är svåra och tålamodskrävande 
att nå, vilket får användarna att nöja sig med felaktiga träfflistor eller helt enkelt 
ge upp. 
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Det visade sig att två tredjedelar av sökproblemen skulle ha gått att undvika 
om man sökt materialet med hjälp av klassifikationskoder. Det finns dock skäl att 
tro att kunskapen om sådana sökningar är mycket låg. I dataloggen finns endast 2 
procent klassifikationssökningar, något som bekräftar detta. I många av synpunk-
terna i enkäten efterfrågas också uttryckligen hjälp med klassifikationskoder trots 
att en förteckning över sådana redan finns i anslutning till bibliotekets katalogsida. 
Detta tyder på att användarna i enlighet med Zipfs princip inte har tålamod att leta 
efter hjälp eller läsa instruktioner, särskilt inte de texter som befinner sig en bit 
bort i webbstrukturen. De många möjligheterna som SAB-systemet erbjuder för 
att söka noter och annat musikmaterial utnyttjas alltså inte alls i den utsträckning 
de borde. 

Användarnas många misslyckanden visar att det är svårt att söka noter, av 
många anledningar. Att det inte är helt lätt att ämnessöka utan ämnesord säger sig 
självt. Det komplicerade systemet med uniforma titlar och de många specialter-
merna som skiljer sig från normalanvändarens språkbruk gör också att noter är 
svårare att söka än många andra materialtyper. Onlinekatalogen kräver alltså i 
nuläget för mycket tålamod och specialkunskap av användarna för att de ska kun-
na tillgodogöra sig alla dess möjligheter. 
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