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Sammanfattning 
Under!2000)talet!har!de!primära!konsumtionskanalerna!för!musik!gått!från!den!
traditionella!radion!och!CD)skivan!till!Internet!och!dess!tjänster!så!som!Spotify!och!
Deezer.!Trots!den!nya!tekniken!och!de!nya!möjligheterna!så!har!både!Spotify!och!Deezer!
implementerat!en!funktion!som!benämns!som!radio.!Studien!undersöker!ur!ett!MDI)
perspektiv!vilken!av!musikstreamingtjänsterna!Spotify!och!Deezer!som!har!bäst!
användarupplevelse,!när!en!användare!aktivt!vill!upptäcka!ny!musik!med!hjälp!av!
radiofunktionen.!Detta!undersöks!med!hjälp!av!en!grupp!studenter!från!KTH.!Denna!
grupp!besvarade!en!enkät!om!streamingvanor!och!deras!relation!till!musik.!!De!utförde!
också!ett!“Think!Aloud”)test!under!interaktion!med!radiofunktionerna.!Deltagarna!
besvarade!sedan!en!uppföljande!enkät!om!vad!de!upplevt!under!testet.!Både!“Think!
Aloud”)testet!och!enkätstudien!studerades!utifrån!hur!användbar!tjänsten!var!och!hur!
musikrekommendationen!presterade.!På!så!sätt!kunde!vi!se!vilken!tjänst!som!gav!den!
bästa!användarupplevelsen.!Är!användaren!ute!efter!en!musikupplevelse!som!främst!
spelar!musik!som!användaren!hört!förut!och!troligtvis!också!uppskattar!bör!användaren!
använda!sig!av!Spotifys!radiofunktion!som!är!mer!träffsäker!på!att!hitta!låtar!du!gillar.!
Studien!visar!även!att!Spotifys!radiofunktion!kommer!spela!många!låtar!användaren!
redan!hört.!Vill!användaren!däremot!aktivt!hitta!ny!musik!som!användaren!inte!hört!
tidigare!visar!studiens!resultat!att!Deezers!radiofunktion!är!att!föredra!framför!Spotifys!
radiofunktion.!!

Abstract 
In!the!21th!century!the!primary!media!consumption!has!evolved!from!traditional!radio!
and!CD!listening!to!the!Internet!and!software!services!like!Spotify!and!Deezer.!Despite!the!
new!technology,!both!Spotify!and!Deezer!have!implemented!a!so)called!Radio!function.!
This!study!investigates!the!music!streaming!services!through!a!Human)!Computer!
Interaction!point!of!view.!Furthermore!it!determines!which!one!of!the!two!has!the!better!
user!experience!when!the!user!wants!to!discover!new!music!with!help!from!the!Radio!
function.!The!studied!group!consists!of!15!Engineering!(Media!technology)!Students!who!
answered!a!survey!about!streaming!habits!and!their!relation!to!music.!Subsequently,!they!
preformed!a!Think!Aloud!test!during!their!interaction!with!the!radio!function.!Following!
this,!the!participants!answered!a!survey!about!their!experiences!during!the!test.!Both!the!
Think!Aloud!test!and!the!surveys!are!observed!through!a!usability!point!of!view,!by!
evaluating!the!usefulness!of!the!services’!music!recommendation.!This!way!we!could!find!
which!service!had!the!best!user!experience.!The!radio!function!in!Spotify!provides!music!
the!users!like!in!a!higher!rate!than!Deezer,!however!these!songs!are!more!likely!to!have!
been!heard!before!by!the!user!in!comparison!to!Deezer.!Therefore,!if!the!user!wants!to!
actively!find!new!music!they!like,!Deezer’s!radio!function!is!preferable.! !
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1. Inledning  
Streamingtjänster!via!Internet!är!ett!allt!vanligare!sätt!att!konsumera!medier,!och!musik!
är!inget!undantag.!Företag!som!Spotify,!Rdio,!Napster!och!Deezer!tillhör!toppskiktet!av!de!
tillgängliga!musikstreamingtjänsterna1.!!

2008!skrev!Hvitfelt!och!Nygren!att!framtidens!medietjänster!skulle!bli!mer!personifierade!
och!att!målet! skulle!bli!att! skapa!unika!upplevelser! för!varje!användare.!Mestadels!med!
anpassat! innehåll! för! slutanvändaren.! Med! de! nya! smarta! telefonerna! och! dess!
möjligheter!att!förmedla!användarens!plats!med!GPS)teknik!såg!Hvitfelt!och!Nygren!nya!
möjligheter! för!medieföretag! att! anpassa! innehållet! efter! en! viss! kontext! och!menar! att!
detta! förhållningssätt! till! utveckling! av! nya! tjänster! redan! påbörjades! av! medieföretag!
omkring! 2008.! Medieföretagen! har! förändrat! synsättet! från! ”allt! åt! alla”! till! ”utvalt!
innehåll! till! utvalda! konsumenter”! (Hvitfelt! &! Nygren! 2008).! Hvitfelt! och! Nygrens!
antaganden! 2008! går! också! att! applicera! på! internetbaserade! tjänster! då! dessa! i! allra!
högsta!grad!är!att!se!som!medietjänster.!Det!är!också!de!internetbaserade!tjänsterna!som!
kan,!på!ett!enkelt!sätt,!dra!nytta!av!all!kontextuell! information!som!görs! tillgänglig!med!
den! nya! tekniken! i! kombination!med! internet! och! till! viss! del! de! inbyggda! verktyg! och!
funktionerna! i!de!nya!smarta!telefonerna.!Som!ett!exempel!är!GPS)tekniken!en!av!dessa!
funktioner!som!finns!i!de!nya!smarta!telefonerna!som!möjliggör!positionsbestämning!av!
konsumenten.!

I! likhet! med! andra! internetbaserade! tjänster! så! vill! också! de! ledande! musiktjänsterna!
personifiera! användarens! upplevelse.! Detta! uppnås! med! inbyggda! funktioner! i!
tjänsternas!användargränssnitt!som!dessutom!sammanfaller!med!extrafunktioner!för!att!
upptäcka!ny!musik.! Spotify!och!Deezer!har! alltid! erbjudit! användarna!möjligheten!att,! i!
musiktjänsternas!användargränssnitt,!söka!efter!en!låt!eller!artist!och!klicka!sig!vidare!till!
relaterade!artister.!Idag!finns!dessutom!färdiga!spellistor,!sorterad!på!genre,!humör!eller!
stämning.! Det! finns! också! integrerade! applikationer! till! Spotifys! och! Deezers!
användargränssnitt.!Några!exempel!på!vad!dessa!applikationer!kan!tillföra!för!funktioner!
är! att! ta! ut! ackord! till! dina! favoritlåtar,! att! skapa! en! gemensam! spellista! på! en! fest,!
musikfrågetävlingar!och!mycket!annat.!

Musikstreamingtjänster! har! kommit! att! utveckla! sina! tjänster! där!
musikrekommendationer! till! slutanvändaren! stått! i! fokus.! Last.fm2!kan! vara! en! av! de!
första!musiktjänsterna!att!erbjuda!musikrekommendationer!till!slutanvändaren!med!sin!
scrobblingteknik3.!En!teknik!som!samlar!in!data!om!användarens!musikvanor!för!att!sen!
använda! den! insamlade! informationen! för! att! rekommendera! musik! som! användaren!
kommer!uppfatta!som!bra!musik!(Chen!et!al.!2010).!En!annan!teknik!vid!skapandet!av!en!
personlig!musikprofil! är! att!musikstreamingtjänsten! erbjuder! potentiella! användare! att!
registrera!sig!med!sitt!Facebook),!Google)!eller!Twitterkonto!och! får! således! tillgång! till!
användarens! kontaktnät! på! sagda! sociala! nätverk.! Detta! kan! musikstreamingtjänsten!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Musikstreamingtjänster,!Strömmande!media!(engelska:!streaming)!är!uppspelande!av!ljud)!och!
2!Musikgemenskap!på!Internet!som!startade!2002!och!erbjuder!användarna!att!kartlägga!sina!
musikvanor.!
3!Skapandet!av!en!musikprofil!genom!insamling!av!data!från!användarens!musikprogram.!
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nyttja!genom!att!söka!av!tidigare! inlägg!av!användaren!och!dess!kontaktnät! för!att!hitta!
musikrelaterade! inlägg! som!kommer!att! ligga! som!grund! för! skapandet! av!en!personlig!
musikprofil!(Zangerle!et!al.!2012).!

I! en! rapport! från! SOM)institutet! (Oscarsson! &! Bergström! 2014)! går! det! att! utläsa! att!
radio,!tv!och!dagstidningar!har!tappat,!procentuellt!många,!konsumenter!i!en!stadig!trend!
sen!början!av!1995.!Denna!förändring!för!radio! illustreras! i!Figur!A!Mediesamhället!är! i!
ständig!förändring!och!mellan!1987)2013!har!det!skett!en!migration!från!det!traditionella!
sättet!att!konsumera!ny!musik!till!de!digitala!alternativen!via!Internet.!Böcker,!filmer!och!
musik! är! alla! exempel! på! medier! som! idag! är! tillgängliga! i! digital! form! via! enheter!
uppkopplade!mot!Internet.!I!Figur!A!syns!också!att!tillgången!till!Internet!har!stegrat!från!
mitten! av! 90)talet! fram! till! år! 2013.! ! Detta! tillsammans! med! att! tillgången! till! smarta!
telefoner!ökat!fram!till!2013!har!brett!väg!för!alternativa!sätt!att!konsumera!musik!på.!

!

!
Figur&A!Visar!statistik!från!SOM/institutet!mellan!åren!1994!till!2013.!Hela!rapporten!avser!1986/2013,!men!för!
att!presentera!relevant!data!så!visas!endast!data!mellan!åren!1994!till!2013!då!endast!radio!var!den!teknik!som!
fanns!tillgänglig!innan!1994.!

!
Denna!utveckling,!tillsammans!med!att!det!idag!är!allt!vanligare!med!smarta!telefoner,!gör!
att! de! traditionella! medierna! alltmer! har! konvergerat! till! en! och! samma! mediekanal!
(Hvitfelt!&!Nygren!2008).!

Fastän!radio!har!tappat!i!konsumenter!från!mitten!av!90)talet!fram!till!år!2013!så!har!två!
av!de!ledande!tjänsterna!inom!musikstreaming!valt!att!implementera!en!funktion!som!de!
båda!benämner! för!radio.!Detta!kan!dels!vara!ytterligare!en!mediekonvergens!där!radio!
byter!mediekanal!och!dessutom!utvecklas!med!en!mer!användarfokuserad!användbarhet,!
inom! människa)datorinteraktion! refererat! som! UCD4.! Men! också! en! efterfrågan! från!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!User!Centered!Design.!
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användarna! att! kunna! använda! och! förhålla! sig! till!musik! som!de! gjorde! innan! tjänster!
som! Spotify! och! Deezer! öppnade! upp! de! digitala! portarna! till! två! av! världens! största!
medlemsmusikbutiker.! Både! Spotify! och! Deezer! erbjuder! möjligheten! att! skapa!
musiklistor! som! användarna! själva! kan! lyssna! på! eller! dela! med! sig! av! till! andra!
användare! som! använder! samma! tjänst.! Fortfarande! så! kräver! detta! ett! visst! mått! av!
engagemang! från! användaren.!Dels! så!behöver! användaren! aktivt! söka! efter! spellistor! i!
gränssnittet!eller!via!en!sökmotor!på!internet!och!dels!så!behöver!de!sen!ta!ställning!till!
om!spellistan! innehåller! tillräckligt!många!bra! låtar!efter!användarens!egna!preferenser!
för!att!spellistan!ska!vara!intressant!i!ett!längre!perspektiv.!

Både!Spotify!och!Deezer!erbjuder!nu!en! tjänst! som!de!benämner! för! radio.!En! funktion!
som!är!tänkt!att!spela!blandad!musik!med!minimalt!krav!på!förarbete!från!användarens!
sida! för! att! ta! del! av! funktionen.! Det! skulle! gå! att! beskriva! Spotifys! och! Deezers!
radiofunktioner! som! dynamiska! spellistor! i! den!mening! att! det! går,! för! den! användare!
som!vill,!att! interagera!med!dessa!radiofunktioner.!Användaren!kan!rösta!upp!och!rösta!
ner! låtar! för! att! på! så! sätt! lära! radiofunktionen! vilken! typ! av! låtar! som! just! den! aktiva!
användaren!gillar.!

Vi!har!i!denna!undersökning!valt!att!fokusera!på!två!av!de!musikstreamingtjänster!som!i!
dagsläget,! år! 2015,! har! flest! unika! låtar! i! sina!musikbibliotek! tillsammans!med! att! vara!
tillgängliga!i!större!delen!av!världen5.!

Svenskutvecklade! Spotify,!med! sina!10!miljoner!betalande!kunder! och!med!kontor! i! 18!
länder!runt!om!i!världen,!är!en!av!de!största!musikstreamingtjänsterna!i!världen!med!ca!
30!miljoner!unika!låtar!i!sitt!bibliotek6.!Då!många!är!vana!vid!Spotify!i!Sverige!valde!vi!att!
titta! närmre! på! Spotify! tillsammans! med! Deezer.! Deezer! är! en! franskutvecklad!
musikstreamingtjänst! med! 5! miljoner! betalande! kunder! och! ca! 16! miljoner! aktiva!
användare! varje!månad.!Deezer! är! tillgängligt! i! nästan!hela! världen!och!har! det! största!
musikbiblioteket! med! 35! miljoner! låtar7.! Dessutom! ligger! Deezers! användargränssnitt!
väldigt!nära!utseendet!för!Spotifys!användargränssnitt!vilket!framgår!av!Figur!B!och!Figur!
C.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_on)demand_streaming_music_services!
6!https://press.spotify.com/se/information/!
7!http://www.deezer.com/company!
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!
Figur&B(Visar!Spotifys!gränssnitt!för!datorer.!

!

!
Figur&C!visar&Deezers&webgränssnitt.&
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Vi!har!valt!att!fokusera!på!radiofunktionen!som!båda!tjänsterna!erbjuder,!där!användaren!
väljer!en!genre!eller!artist!varpå!Spotify!eller!Deezer!skapar!en!autogenererad,!dynamisk!
spellista! med! låtar! som! bör! falla! inom! användarens! musiksmak.! Användaren! kan!
interagera! med! den! genererade! radiostationen! för! att! förbättra! kommande! låtval! t.ex.!
genom!att!rösta!bort!låtar!användaren!inte!gillar.!

Kontinuerligt! genomförs! studier! och! forskning! om! algoritmer! för!
musikrekommendationer!(Hu!&!Ogihara!2011;!Chen!&!Chen!2001;!Shao!et!al.!2009;!Liu!et!
al.!2009;!Zangerle!et!al.!2012).!Det!saknas!undersökningar!som!fokuserar!uteslutande!på!
hur!användarna!hittar!ny!musik!med!hjälp!av!nya!musiktjänster!som!Spotify!och!Deezer.!I!
likhet! med! andra! internetbaserade! tjänster! så! vill! också! musiktjänsterna! personifiera!
användarens! upplevelse.! En! av! dessa! tjänster! som! bidrar! mest! till! detta! är!
radiofunktionen!som!omnämns!tidigare.!Då!både!Spotify!och!Deezer!har!radiofunktionen!
vill!vi! fokusera!på!denna! funktion.!Om!någon!av!dessa!radiofunktioner!genererar!bättre!
låtval! som!användaren!uppskattar!mer!än!den!andra.!Vi! kommer! titta!på!användbarhet!
enligt! ISO! 9241)11! standarden! (Technical! Committee! ISO/TC! 159! 1998),! vilket! också!
inkluderar!användarupplevelsen!av!produkten.!

1.2 Syfte 
Med!allt!större! fokus!på!användbarhet!vid!utvecklandet!av!nya!produkter,! inklusive!nya!
musikstreamingtjänster,! finns!det! idag!utrymme!att!undersöka!hur!användbarhet!spelar!
in! i! konsumenters! val! av! streamingtjänst.! Hur! påverkar! användbarheten!
användarupplevelsen?!

Enligt! vår! förstudie! använder! många! Spotify! för! att! hitta! ny! musik.! Därför! vill! vi!
undersöka!Spotify!och!en!liknande!tjänst!utifrån!användbarhet!för!att!finna!gemensamma!
faktorer!i!en!positiv!användarupplevelse.!!

1.3 Problemformulering 
Vilken!av!musikstreamingtjänsterna!Spotify!och!Deezer!har!bäst!användarupplevelse!när!
användare!aktivt!vill!upptäcka!ny!och!bra!musik!med!tjänsternas!radiofunktion? 

1.3.1 Arbetsfrågor 
Nedan!följer!arbetsfrågor!för!att!besvara!vår!problemformulering.!

• Vilken!tjänst!har!bäst!användarupplevelse!när!användaren!söker!efter!ny!och!bra!
musik?!

o Vilken! av! tjänsternas! radiofunktion! gav! enligt! användarna! bäst!
slutresultat?!

o Vad!är!den!största!fördelen!och!nackdelen!med!respektive!tjänst?!
o Vilken!av!tjänsterna!erbjuder!bäst!användargränssnitt?!
o Påverkar!användaren!relation!till!musik!möjligheterna!att!hitta!ny!musik?!
o Skiljer! det! något! i! hur! lätt! användare! hittar! bra! låtar! baserat! på!

musiksmak?!

  



! ! ! !6!

2. Teori och begrepp 
I!detta!kapitel!introducerar!vi!relevanta!teorier!och!nödvändiga!begrepp!för!uppsatsen.!Vi!
redogör!också!för!sökprocessen!nedanför.!

2.1 Sökprocess 
Vi!sökte! litteratur! i!databaserna!Primo8,!KTHB.se9,!scholar.google.se!och!books.googel.se!
med! relevanta! sökord! för! denna! studie.! ”user! behavior”,! ”Spotify”,! ”music!
recommendations”,! "Useability"! och! "User! experience"! var! sökorden! vi! använde,! både! i!
kombination!tillsammans!och!var!och!en!för!sig.!

2.2 Människa-datorinteraktion 
Människa)datorinteraktion,! eller! MDI,! är! ett! fält! som! idag! känns! som! något! nytt! och!
fräscht! i! IT)världen.!Men! faktum!är! att!MDI!har! varit!med! i! utvecklingssammanhang! så!
långt!tillbaka!som!70)talet!(Rozanski!&!Haake!2003).! !Då!MDI!fokuserar!på!allt!som!kan!
komma!att!påverka!en!given!produkt!eller!tjänst!ur!ett!användarperspektiv!så! faller!det!
sig! naturligt! att! MDI! varit! med! sen! starten! av! persondatorer.! Det! kan! också! förefalla!
naturligt!att!MDI!aktualiserats!varje!gång!ett!nytt!sätt!att!använda!tekniken!på!dyker!upp,!
eller!en!utveckling!av!befintlig!teknik.!MDI!innehåller!många!olika!delar!där!användbarhet!
och!användarupplevelse!är! två!av!de!delar!som!denna!studie!kommer!använda!sig!utav,!
vilka! båda! beskrivs! under! underrubriken! 2.3! Användbarhet! och! under! 2.4!
Användarupplevelse.!Användbarhet!går,!till!skillnad!från!MDI,!att!spåra!tillbaka!till!andra!
världskriget! och! utvecklingen! av! stridsflygplans! cockpits.! Det! var! där! nödvändigt! att! ta!
hänsyn!till!slutanvändarnas!fysiologi,! informationshantering!och!prestation!under!stress!
(Rozanski!&!Haake!2003).!Rozanski!och!Haake!benämner!denna!händelse!som!den!första!
vågen!av! tre! som! innebar!utveckling!med!användarupplevelse! i! fokus.!Den!andra!vågen!
kom! med! spridningen! av! persondatorerna! och! nyckelord! i! användarupplevelsen! blev!
effektivitet!och!enkelhet.!Den!sista!vågen!kom!med!Internet!och!den!har!ställt!helt!andra!
krav!än!tidigare!skeden!för!användarupplevelsedesign.!Då!många!av!de!tjänster!som!finns!
på! Internet! är! väldigt! skilda! åt! så! kräver! det! fler! variabler! för! att! kunna! mäta!
användarupplevelse! idag.! I! en! viss! mening! är! all! form! av! interaktion! med! en! given!
produkt!eller! tjänst!att! se! som!användarupplevelse.!Allt! från!enstaka!knapptryckningar,!
modifiering! av! gränssnittet,! val! av! färger,! val! av! former! på! knappar! till! hur! en! fysisk!
produkt!känns!i!handen.!

2.3 Användbarhet 
Användbarhet!är!ett!centralt!begrepp!i!denna!uppsats!då!frågeställningens!svar!kommer!
definieras!av!användbarhet.!Tullis!och!Albert!(2013)!citerar!ISO!standard!9241–11:1998!
(Technical! Committee! ISO/TC! 159! 1998)! med! “I! vilken! grad! en! användare! i! ett! givet!
sammanhang! kan! bruka! en! produkt! för! att! uppnå! specifika!mål! på! ett! ändamålsenligt,!
effektivt!och!för!användaren!tillfredsställande!sätt."10.!De!ger!dock!exempel!på!två!andra!
definitioner! av! användbarhet! av! dels! Steve! Krug11!och! UPA12,! där! den! förstnämndes!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!KTH:s!databas!för!vetenskapliga!artiklar!och!böcker.!
9!Hemsidan!för!Kungliga!Tekniska!Högskolans!Bibliotek.!
10!Översatt!från!engelska.!
11!Presenteras!i!boken!Don’t!Make!Me!Think.!
12!Usability!Professionals!Association!
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definition!är!den!mer!avskalade!av!dessa!tre!”användbarhet!är!när!något!fungerar!som!det!
var! tänkt”! (Albert! &! Tullis! 2013).! Vidare! menar! de! att! de! flesta! definitionerna! av!
användbarhet!delar!samma!grundtanke.!I!denna!grundtanke!finner!vi!att:!

• En!användare!är!involverad.!
• Att!användaren!gör!någonting.!
• Att!användaren!gör!något!med!en!produkt,!system!eller!annat!interaktionsobjekt.!

Jakob!Nielsen!och! Jonathan!Levy!beskriver!användbarhet!som!ett!övergripande!koncept!
som!inte!är!mätbart!men!som!består!av!flera!olika!parametrar!som!går!att!mäta!(Nielsen!
&! Levy! 1994).! Dessa!mätbara! parametrar! faller! under! två! underkategorier! som! ges! av!
subjektiva! och! objektiva!mätbara! parametrar.! De! subjektiva! parametrarna! kan!mätas! i!
form! av! användarnas! inställning! till! en! given! produkt! via! en! intervju! eller! en! enkät! till!
exempel.! De! objektiva! parametrarna! är! hur! bra! användarna! kan! hantera! den! givna!
produkten.!Det!kan!vara!allt!från!hur!lång!tid!det!tar!att!hitta!en!given!länk!på!en!hemsida!
till!hur!exakt!en!användare!kan!mäta!med!ett!mätverktyg.!

2.4 Användarupplevelse 
Användbarhet! och! användarupplevelse! definieras! idag! av! ISO! standard! 9241–11:1998!
(Technical! Committee! ISO/TC! 159! 1998)! men! enligt! Tullis! och! Albert! (2013)! brukar!
verksamma! inom! området! användbarhet! vilja! särskilja! på! dessa! begrepp! då!
användbarhet! inriktar! sig! på! sambandet!mellan! en! användare! och! en! given! uppgift! till!
skillnad! från!användarupplevelsen!som! innefattar!allt! annat! som!påverkar!användarens!
intryck! av! en! produkt! eller! tjänst! (Albert! &! Tullis! 2013).! En! användarupplevelse! kan!
brytas!ner! i!många!olika! faktorer! som! tillsammans!beskriver! en! användares!upplevelse!
med! interaktionsobjektet.! Det! kan! till! exempel! vara! färgschemat! på! en! hemsida,!
ergonomin! på! en! telefon! eller! möjligheten! till! att! personifiera! en! given! produkt!
(Kuniavsky! 2003).! Vid! utvecklandet! av! en! ny! produkt! eller! tjänst! med! starkt! fokus! på!
användarupplevelsen! är! det! idag! vanligt! att! bryta! ner! användarupplevelsedesign! i! tre!
underkategorier.! Dessa! är! informationsstrukturdesign,! interaktionsdesign! och!
personifieringsdesign! (Kuniavsky! 2003).! Av! dessa! underkategorier! är!
personifieringsdesign! av! störst! intresse! för! denna! undersökning,! interaktionsdesign! är!
relevant! och! informationsstrukturdesign! inte! relevant.! Denna! bredd! gör! det! väldigt!
viktigt!att!belysa!vilka!delar!av!hela!användarupplevelsen!som!behandlas! i!den!fortsatta!
texten.!För!denna!studie!har!användarupplevelse!följande!innebörd!och!avgränsning:!

• Testpersonens!helhetsintryck!av!radiofunktionen!i!Spotify!och!Deezer!
• Hur!lätt!respektive!tjänst!är!att!använda!enligt!testpersonen.!
• Hur! bra! en! tjänst! är! på! att! presentera! bra! musik,! via! radiofunktionen,! som!

testpersonen!inte!hört!tidigare.!
• Mängden!tillgängliga!låtar!som!testpersonen!upplever!att!tjänsten!erbjuder.!

2.5 Think Aloud 
Think! Aloud! är! en! testmetod! som! används! vid! användartester! inom! produktdesign,!
interaktionsdesign!och!psykologi.!Testpersonen!förmedlar!i!tal!vad!denne!tänker,!känner!
och! tycker! under! tiden! testpersonen! utför! en! given! uppgift.! Testansvariga! till! “Think!
Aloud”)testet! kan! med! denna! metod! få! tillgång! till! korttidsminnet! på! testpersonerna!
vilket! kan! ge! en! klarare! bild! av! den! faktiska! användarupplevelsen! som! testobjektet!
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förmedlar.!Det!är!vanligt!att!“Think!Aloud”)sessioner!spelas!in!för!att!kunna!granskas!på!
nytt!av!testansvariga!om!nödvändigt!(Gulliksen!&!Göransson!2002).!

2.6 Brand Awareness 
Brand!awareness!är!i!vilken!utsträckning!ett!varumärke!känns!igen!av!potentiella!kunder,!
och!associeras!med!en!viss!produkt!(Keller!1993).!

2.7 Branding 
Robert! J.! Kent! och! Chris! T.! Allen! skriver! att! det! finns! markanta! skillnader! i! hur! bra!
konsumenten!är! att! komma! ihåg! ett! varumärkes! reklam!och!dess!produkter!baserat!på!
om!det! är! ett! etablerat! varumärke! eller! ett! okänt! varumärke.!De! har! också! visat! på! att!
denna! skillnad! blir! ännu! större! i! ett! direkt! jämförande! sammanhang! mellan! två!
varumärken!som!erbjuder!samma!eller!liknande!produkter!(Kent!&!Allen!1994).!!!

Hoyer! och! Brown! stöder! denna! tanke!med! sin! studie! om! branding! awareness! och! hur!
mycket! det! påverkar! en! konsuments! val! av! produkt.! Inför! ett! val! av! produkter! som!
erbjuder! samma! upplevelse! tenderar! konsumenter! som! inte! har! brand! awareness! för!
någon!av!produkterna!att!välja!den!produkten!som,!är!känd!för!konsumenten!sen!innan!
(Hoyer!&!Brown!1990).!Utöver!detta! kommer!de! fram! till! att! de! konsumenter! som!har!
brand! awareness! är! mindre! benägna! att! testa! andra! produkter! utöver! den! eller! de!
produkter!som!de!redan!känner!till.!Det!finns!också!en!tendens!att!de!konsumenter!med!
brand!awareness!många!gånger!väljer!den!produkt!de!känner!till!sen!innan!även!efter!att!
ha!fått!chansen!att!pröva!en!liknande,!mindre!känd,!produkt!som!håller!en!högre!allmän!
kvalité!(Hoyer!&!Brown!1990).!

2.8 Varumärkeslojalitet 
Varumärkeslojalitet! förklaras! av! Alexandra! Dwulit! och! Erik! Mellenius! utifrån! sex!
nödvändiga! omständigheter!med! hjälp! av! Jacoby! och! Chestnuts! definition! (Mellenius!&!
Dwulit!2010).!

1. Är!partiskt,!inte!slumpmässig!
2. Har!ett!beteendemässigt!svar!i!form!av!köp!
3. Uttryckt!över!tid!
4. Sker!utifrån!en!beslutsfattande!enhet!
5. Märks! i! ett! tillstånd!där!det! finns!ett! eller! flera!alternativa!varumärken!att! välja!

mellan!
6. Är!en!funktion!av!psykologisk!process!

!

2.9 Begrepp 
Musikstreamingtjänst! är! en! internetbaserad! musiktjänst! som! skickar! en! kontinuerlig!
ström! av! data,! innehållandes! musik,! till! slutanvändarens! dator! utan! permanent!
lagringskrav!på!dator.!

Screencast!är!ett!verktyg! för!att! registrera!vad!en!användare!gör!genom!att! spela! in!allt!
som!händer!på!skärmen,!vanligt!förekommande!att!spela!in!ljud!samtidigt!(Sun!Technical!
Publications!2009).!Det!är!en!viktig! tillgång! för!denna!undersökning!och!ett!hjälpmedel!
till!“Think!Aloud”)testet.!
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Ny!musik! är! i! denna! studie! definierat! som! okänd!musik,! alltså!musik! som! aldrig! hörts!
tidigare!av!deltagaren.!

Deltagare/Testdeltagare! är! de! studenter! från! medieteknikprogrammet! vid! Kungliga!
Tekniska!Högskolan!som!deltog!i!vår!studie.!

!

2.10 Litteraturstudie 
Det! finns! i!dagsläget! inte!någon! tidigare!avslutad!studie! som!berör!det! testområde!som!
denna! studie! fokuserar! på.! Det! finns! dock! gott! om! tidigare! studier! som! behandlar!
användbarhet! och! användarupplevelse,! två! av! de! centrala! verktygen! för! denna! studie.!
Med!hänsyn!till!detta!kommer!det!nedan!presenteras!närliggande,!tidigare!forskning!som!
primärt! fokuserar! på! användbarhet! och! användarupplevelsens! betydelse! i! jämförande!
tester!av!olika!tjänster.!

Användbarhet!och!användarupplevelse!är!något!som!det! forskats!om!under! längre!tid.! I!
Measuring!Usability!Preference!vs.!Performance!har!Nielsen!och!Levy!gjort!en!omfattande!
sammanställning! av! studier! som! mätt! någon! form! av! användbarhet! och!
användarupplevelse! av! användargränssnitt! under! perioden! 1982! till! 1991! i! sju! olika!
publikationer!och!konferensmaterial.!De!fann!att!av!de!1937!studierna!som!gick!att!finna!i!
dessa! forum! så! var! 1532! av!dessa! studier! endast! fokuserade!på! ett! användargränssnitt!
och! saknade! därmed! någon! form! av! jämförande! material.! 305! studier! använde! en!
jämförande! metod! men! hade! endast! objektiv! mätdata.! 43! studier! hade! en! jämförande!
metod! men! hade! endast! subjektiv! mätdata.! Endast! 57! av! de! totalt! 1937! granskade!
studierna!hade!en!jämförande!metod!och!med!både!objektiv!och!subjektiv!mätdata.!Enligt!
Nielsen! och! Levy! är! det! önskvärt! att! en! undersökande! studie! som! behandlar!
användbarhet! och! användarupplevelse! tar! hänsyn! till! både! de! objektiva! och! subjektiva!
mätbara! variablerna! och! att! det! är! bra!med! ett! referensanvändargränssnitt! att! jämföra!
med!för!att!avgöra!om!den!uppmätta!objektiva!datan!är!bra!eller!dålig.!

Vidare! finner! Nielsen! och! Levy! att! det! finns! en! stark! koppling! mellan! användarens!
förmåga! att! använda! ett! givet! användargränssnitt! och! användarens! subjektiva!
uppfattning! av! användargränssnittet.!De! lämnar!dock!öppet! för! fortsatt! forskning!kring!
vilka! aspekter! av! ett! användargränssnitt! som! faktiskt! är! av! betydelse.! Detta! då! det! i!
jämförande! studier! om! användargränssnitt! visat! sig! att! användare! ibland! säger! sig!
föredra!det!gränssnittet!vars!objektiva!mätdata!visar!på! lägre!värden!än!det!alternativa!
gränssnittet.!Detta!medför!att!användarnas!åsikter!i!form!av!subjektiv!data!och!deras!syn!
på!de!viktigaste!aspekterna!av!ett! användargränssnitt! är! i!högsta!grad! relevanta!vid!ett!
val!mellan!två!eller!fler!möjliga!användargränssnitt.!

2.10.1 Närliggande studier 
Så! sent! som! 2013! konstaterades! det! av! författarna! till! Understanding! user! behavior! in!
Spotify!att!det!saknades!studier!kopplade!till!hur!användarna!av!Spotify!faktiskt!använder!
denna!tjänst!(Zhang!et!al.!2013).!Studien!behandlar!huvudsakligen!användarnas!sessioner!
och! användarvanor! med! hänsyn! till! tid! på! dygnet,! använd! klient! och! andra! icke)
personliga!attribut.!Fastän!Understanding!user!behavior!in!Spotify!flyttar!fram!användaren!
i!analysen!så!har!de!inte!det!primära!syftet!att!undersöka!individens!respons!till!ett!givet!
system.!
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3. Metod 
Här!presenteras!processen!från!utformning!till!färdig!metod.!Under!rubriken!”3.1!
Kronologi”!ges!en!överblick!av!studiens!metod!och!dess!utformning.!

!

3.1 Kronologi  
!

• Förstudie(
Studien! startade! med! en! enkät! som! delades! på! Facebook.! Detta! för! att!
säkerhetsställa!vårt!antagande!om!att!människor!använder!Spotify!för!att!hitta!ny!
musik,!och!på!så!sätt!ha!en!grund!att!bygga!vår!studie!på.!!
!

• Utformning(
Vi!utformade!en!enkät,!ett!“Think!Aloud”)test!och!en!uppföljande!intervju!som!sen!
testades! genom!en!pilotstudie,! som!omfattade! fyra! testpersoner,! för! att! besvara!
vår!problemformulering.!Denna!process!presenteras!i!3.3!Utformning.!
(

• Metod((
Efter!pilotstudien!så!bestämdes!studiens!metod.!Den!bestod!av!tre!delmoment.!En!
enkät,! ett! “Think! Aloud”)test! och! en! uppföljande! enkät,! som! innan! pilotstudien!
varit!en!uppföljande!intervju.!Dessa!delmoment!beskrivs!i!3.4!Metod.!

!

!

3.2 Förstudie 
För!att!säkerställa!att!studiens!tilltänkta!undersökningsgrupp!huvudsakligen!använde!sig!
av!musikstreamingtjänster!för!att!hitta!ny!musik,!genomfördes!en!förstudie!i!form!av!en!
enkät.!Enkätens!utformning!går!att!se!i!sin!helhet!i!Bilaga!A.!Den!bestod!av!en!enkät!som!
skickades!ut!till!vårt!kontaktnät!på!Facebook.!Enkäten!bestod!av!följande!frågor:!

• Ålder?!
• Vilka!tjänster!använder!du!för!att!hitta!ny!musik?!
• Kan!du!tänka!dig!att!delta!i!fler!undersökningar!för!att!hjälpa!oss!i!vårt!arbete?!

Frågan! som!berör! folks! tillvägagångssätt! att! hitta! ny!musik! var!den! viktigaste! att! få! ett!
entydigt!svar!på.!Denna!fråga!hade!tio!olika!svarsalternativ!där!respondenten!kunde!ange!
upp!till!fem!av!alternativen.!Det!var!inte!möjligt!att!rangordna!sina!valda!alternativ.!

Av!de!138!svar!som!enkäten!frambringade!så!svarade!89,1!procent!att!de!använde!Spotify!
för!att!hitta!ny!musik.!Svaren!Youtube!och!Vänner!och!bekanta!låg!tätt!bakom!Spotify!med!
cirka!70!procent!av!respondenterna!som!angav!dessa!tjänster!för!att!hitta!ny!musik.!

Med!förstudien!som!underlag!kunde!vi!gå!vidare!med!att!utforma!vår!studie!utifrån!hur!
bra! musikstreamingtjänster,! så! som! Spotify,! är! på! att! presentera! ny! musik! för!
användaren.!
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3.3 Utformning 
Vår!metod!bestod!av!en!enkät,!ett!“Think!Aloud”)test!och!en!uppföljande!intervju.!Vi!valde!
att! spela! in! “Think! Aloud”)testerna! med! en! screencast! per! testtillfälle! för! att! kunna!
säkerställa!observerad!och!insamlad!data,!även!efter!att!testerna!var!utförda.!!

Med! hjälp! av! en! pilotstudie! insamlade! vi! feedback! på! alla! momenten! från! fyra!
testpersoner!som!alla!var!studenter!på!KTH!vid!tillfället!då!pilotstudien!genomfördes!och!
där! alla! låg! inom! åldersintervallet! 20)25! år.! Detta! åldersintervall! motsvarade! bäst! det!
intervall! vi! förväntade! oss! att! vår! testgrupp! skulle! bestå! av! med! hänsyn! till! att! alla!
testdeltagare! tilldelades! av! KTH.! De! fyra! testpersonerna! genomförde! enkäten,! ”Think!
Aloud”)testet! och! den! uppföljande! intervjun! på! samma! premisser! som! vår! tilltänkta!
testgrupp!skulle!göra.!

Den!enkät!som!testdeltagarna!fick!svara!på!innan!”Think!Aloud”)testet!förblev!orörd!och!
benämns!i!följande!underrubriker!som!”Enkät”.!

3.3.1 Enkät 
Det!framkom!inte!något!under!pilotstudien!som!tydde!på!att!vi!behövde!revidera!enkäten.!
Därför!behöll!vi!den!oförändrad!med!de!frågorna!som!går!att!se!i!Bilaga!B!!

3.3.2 “Think Aloud”-test 
Inför!testet!skapades!en!testplan!för!att!se!till!att!alla!väsentliga!delar!av!testet!fanns!med!
(Rubin!&! Chisnell! 2008)! samt! ett! registreringsunderlag! för! att! underlätta! anteckningar!
under! “Think! Aloud”)testerna.! Efter! pilotstudien! framkom! flera! problem! med! ”Think!
Aloud”)testet!som!vi!behandlar!nedanför.!

Det!som!framkom!under!pilotstudien!var!att:!

• Det!var!för!lätt!för!deltagarna!att!hålla!sig!neutral!till!låtarna.!
• Den!tilltänkta! tiden!på! fem!minuter! för!den!aktiva!delen!av!“Think!Aloud”)testet!

(exklusive! instruktioner)! visade! sig! vara! något! kort! då! det! i! genomsnitt! tog! 45!
sekunder!för!testdeltagarna!att!starta!en!radiokanal.!

• Att!låta!testdeltagarna!hålla!sig!till!samma!genre!i!båda!tjänsterna!visade!sig!inte!
genomförbart! då! tjänsterna! hade! olika! antal! genres! och! olika! uppdelning! av!
genres.!Det!skulle!också!visa!sig!att!vissa!radiokanaler!hade!en!tendens!att!spela!
samma!låt!flera!gånger!under!de!fem!minuterna!som!“Think!Aloud”)testet!pågick.!

• Att! inte!erbjuda!vägledning!till!gränssnittet!under!“Think!Aloud”)testerna!visade!
sig!stjäla!allt!för!mycket!tid!från!testerna!på!fem!minuter.!

• Den!uppföljande!intervjun!tog!längre!tid!än!väntat!och!bedömdes!för!tidsödande!
med!hänsyn!till!omfattningen!av!denna!studie.!

Efter! att! pilotstudien! var! genomförd! så! gjordes! följande! ändringar! till! “Think! Aloud”)
testet:!

• Vi!tillät!inte!att!testdeltagarna!hoppade!över!låtar!utan!begärde!en!åsikt!om!varje!
låt.! Detta! avdramatiserades! genom! att! förklara! för! testdeltagarna! att! det! räckte!
med!att!de! tyckte! till!om! låten!som!spelades! i! linje!med!”den!är!okej”!eller! ”inte!
något!för!mig”.!Med!denna!ändring!i!“Think!Aloud”)testet!säkerställde!vi!att!få!in!
data! som! tillförde! studien! mer! lätthanterlig! data! med! hänsyn! till! skillnader! av!
tjänsterna.!
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• Vi! ökade! den! aktiva! tiden! för! “Think! Aloud”! testet! från! fem! minuter! till! åtta!
minuter.!

• Vi! tillät! testdeltagarna!att! fritt! lyssna!på! tjänsterna! förutsatt!att!de!höll! sig! inom!
radiofunktionen.! Detta! inkluderade! möjligheten! för! testdeltagarna! att! byta!
radiokanal! via! genre,! specifik! låt! eller! artist! under! “Think! Aloud”)testet.!
Ändringen!medförde!också!att!vi!eliminerade!chansen!att!en! testdeltagare!valde!
en!radiokanal!där!samma!låt!spelades!flera!gånger!under!“Think!Aloud”)testet.!

• För!att!använda!den!utökade!tiden!för!“Think!Aloud”)testerna!på!effektivaste!sätt!
så!gav!vi! instruktioner! till! testdeltagarna!att!be!om!hjälp!om!de!behövde!det.!Vi!
bestämde! också! att! vi! aktivt! skulle! hjälpa! deltagarna! att! komma! igång! om! vi!
bedömde!att!det! var!nödvändigt.! I! första!hand!gällde!detta! för! att! starta!upp!en!
radiokanal!i!respektive!tjänst.!

• Vi!ersatte!den! tilltänkta! intervjun!med!en!enkät.!Frågorna! i!enkäten!motsvarade!
frågorna!som!skulle!ha!ställts!på!den!tänkta!intervjun.!På!detta!sätt!bedömde!vi!att!
mindre!tid!behövdes!per!testdeltagare.!

3.4 Metod 
Efter!att!pilotstudien!var!genomförd!fastslog!vi!en!arbetsmall!för!”Think!Aloud”)testet!och!
den! uppföljande! intervjun! blev! istället! en! uppföljande! enkät.! Vi! blev! tilldelade! 15!
testdeltagare!från!KTH!via!kursen!Programintegrerande!kurs!i!medieteknik!DM1578.!

Testdeltagarna! fick! boka! en! tid! med! oss! för! att! genomföra! ”Think! Aloud”)testet! och!
bokningsbekräftelsen! skickades! via! e)post.! I! bokningsbekräftelsen! beskrev! vi! vad! ett!
”Think!Aloud”)test!är!och!hur!denna!studies!”Think!Aloud”)test!skulle!genomföras.!

För! att! använda! tjänsterna! behövs! ett! konto! på! respektive! tjänst.! Vi! hade! för! avsikt! att!
använda!gratiskonton!på!båda!tjänsterna!men!det!visade!sig!inte!möjligt.!Dels!så!gick!det!
inte!att!byta! låt!hur!många!gånger! som!helst! i! gratisversionen!av!Deezer.!Dels! spelades!
det!reklam!stundtals!och!med!de!åtta!minuterna!vi!hade!tillgängliga!för!testet!ansåg!vi!att!
reklampauser! skulle! vara! en! nackdel,! speciellt! då! Spotifys! gratisversion! inte! spelade!
reklam! lika! frekvent.! Istället! för! att! skapa! 15! unika! gratiskonton! för! respektive! tjänst!
skapade! vi! ett! betalkonto! för! respektive! tjänst.! På! det! sättet! kunde! vi! säkerställa! att!
radiofunktionen! i! tjänsterna! var! nollställd! innan! “Think! Aloud”)testerna! genomfördes.!
Nackdelen! med! detta! tillvägagångssätt! är! att! radiofunktionen! blir! upplärd! under!
testernas!gång.!

Under!följande!rubriker!presenteras!varje!delmoment!för!sig!så!som!de!kom!att!användas!
i!vår!studie.!

3.4.1 Enkät 
För! att! få! veta!mer! om!vår! undersökningsgrupp! fick! testdeltagarna! svara!på! en! enkät! i!
form!av!ett!digitalt! formulär.!Enkäten!skickades!ut!till! testdeltagarna!i!samband!med!att!
de!bokade!en!tid!med!oss!för!att!genomföra!sitt!“Think!Aloud”)test.!

Frågorna!handlar!om!användarvanor!med!Spotify!och!Deezer!samt!om!vad!musik!spelar!
för!roll!i!deras!liv.!!Enkäten!bestod!av!följande!frågor:!

• För)!och!efternamn.!
• Hur!ofta!använder!du!Spotify?!
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• Hur!ofta!använder!du!Deezer?!
• Har!du!använt!någon!av!dessa!tjänsters!radiofunktion? 
• Är!musik!en!viktig!del!av!ditt!liv?!
• Har!du!spelat,!eller!spelar!du!ett!instrument?!
• Har!du!någon!gång!skrivit!egen!musik?!
• Är!det!viktigt!för!dig!att!ha!koll!på!den!senaste!musiken? 
• Välj!de!genrer!du!gillar. 

Frågor! kring! musikens! betydelse! och! om! testdeltagarens! musikaliska! talang! kändes!
relevanta!då!vi!misstänkte!att!en!person!med!stort!intresse!för!musik!har!svårare!att!hitta!
låtar!de!inte!hört!innan.!En!hypotes!var!att!en!testdeltagare!som!lyssnar!på!många!genrer!
bör!gilla!fler!låtar!i!tjänsternas!utbud!än!den!testdeltagare!som!lyssnar!på!få!genrer.!Detta!
gör!frågan!om!hur!många!genrer!en!person!gillar!relevant.!De!valbara!genrerna!är!de!som!
återfinns!i!Spotify.!Vi!utgick!från!Spotifys!genrer!då!de!var!färre!än!Deezer.!!

3.4.2 “Think Aloud”-test 
!“Think!Aloud”)testet!genomfördes!i!ett!enskilt!och!tyst!rum.!Under!fem!minuter!så!gavs!
en!kort!beskrivning!om!vad!ett!“Think!Aloud”)test!är!tillsammans!med!instruktioner!om!
vad!de!skulle!fokusera!på!att!komma!ihåg!att!säga!högt.!Det!absolut!viktigaste!för!oss!var!
att! de! sa! huruvida! de! hade! hört! låten! förut! och! om! de! gillade! eller! ogillade! låten! som!
spelades.! Sekundärt! var! att! de! beskrev! i! så! stor! utsträckning! som! möjligt! sitt!
tillvägagångssätt! med! gränssnittet! och! eventuella! oklarheter! eller! hinder! i! deras!
användning!av!gränssnittet! i! respektive!tjänst.!Varje!”Think!Aloud”)test!spelades! in!som!
screencast! för! att! vi! senare! skulle! kunna! se! och! höra! hur! personen! interagerat! med!
tjänsterna!(Rubin!&!Chisnell!2008).!!

Testdeltagaren! fick! sedan! i! uppgift! att! starta! en! radiostation! antingen!utifrån! en! genre,!
artist!eller!låt.!När!en!låt!startade!fick!de!säga!huruvida!de!hade!hört!låten!innan!eller!om!
den! var! ny! för! dem.! De! fick! även! svara! om! de! tyckte! låten! var! bra! eller! dålig.! När! de!
bestämt! sig! skulle! testdeltagaren! också!markera! detta! i! tjänstens! gränssnitt.!Detta! görs!
genom! att! trycka! på! ikonerna! ”tumme! upp”,! ”tumme! ner”! (Spotify)! eller! ”hjärta”,!
”överkryssat!hjärta”!(Deezer).!Testdeltagaren!fick!fritt!interagera!med!tjänsterna!så!länge!
de! fortfarande! höll! sig! inom! radiofunktionen,! till! exempel! spola! framåt! i! låtarna! eller!
starta! en! radiokanal! på! en! annan! artist! eller! genre.! Samtidigt! som! testdeltagaren!
genomförde!”Think!Aloud”)testet!antecknade!testledaren!på!ett!anteckningsunderlag!hur!
testdeltagaren! förhöll! sig! till! gränssnittet! och! låtarna.! Där! antecknades! också! om!
testdeltagaren! behövde! hjälp! med! gränssnittet! och! om! det! uppstod! andra,! enskilda!
problem.!

Efter!att!ha!genomfört!det!åtta!minuter!långa!”Think!Aloud”)test!med!en!av!tjänsterna!fick!
testdeltagaren!genomföra!samma!test!med!den!andra!tjänsten.!Vilken!tjänst!som!vi!valde!
att!börja!med!varierade!mellan!varje!testdeltagare.!

3.4.3 Uppföljande enkät 
Mellan! bytet! av! tjänst! presenterade! vi! vår! uppföljande! enkät! som! skickades! ut! till!
testdeltagaren!efter!att!båda!”Think!Aloud”)testerna!var!genomförda.!Detta!för!att!skapa!
distans!till!båda!testerna!och!skapa!ungefär!samma!förutsättningar!för!testdeltagaren!att!
minnas! båda! tjänsternas! bra! och! dåliga! sidor.! Efter! utförandet! av! ”Think! Aloud”)testet!
fick!användaren!besvara!frågor!om!deras!upplevelser!under!testet.!De!fick!svara!på!frågor!
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om!vilken!tjänst!de! fick!bäst!helhetsupplevelse!av,!samt!vilken!de! tror!presterade!bäst! i!
att!hitta!ny!musik!och!vilken!som!enligt!användaren!spelade!mest!bra!musik.!De!fick!även!
ranka,! på! en! skala! från! 1! till! 8,! hur! viktigt! de! anser! en! egenskap! vara! vid! valet! av!
musikstreamingtjänst.!Hela!enkäten!kan!ses!i!Bilaga!C.!

!  
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4. Resultat 
Under!denna!rubrik!presenteras!det!objektiva!och!subjektiva!mätdatat!från!enkäten,!"Think!
Aloud"/testet!samt!den!uppföljande!enkäten.!

4.1 Enkät 
De!erhållna!svaren!från!enkäten!använde!vi!för!att!tidigt!skapa!oss!en!bild!av!de!fördelar!
som!någon!av! tjänsterna!kunde!åtnjuta.!Det! framkom!att!alla! testdeltagare!hade!använt!
Spotify!förut!och!att!ingen!av!testdeltagarna!hade!använt!Deezer!förut.!!

Den! sista! frågan! i! enkäten! besvarade! hur!många!musikgenrer! testdeltagarna! ansåg! sig!
lyssna!på.!Figur!D!presenterar!hur!antalet!genrer!per!testdeltagarna!var!fördelat.!

(

Figur&D!illustrerar!fördelningen!av!antalet!genre!per!testdeltagare!svarade!att!de!gillar!i!enkäten.!Totalt!fanns!
18!genrer!att!välja!på!i!enkäten.!Fler!än!ett!val!var!möjligt.!

!
Genom!svaren!till!frågan:!välj!de!genrer!du!gillar,!kunde!vi!skapa!oss!en!bild!av!vad!som!
kan!anses!som!bred!och!snäv!musiksmak!i!vår!undersökningsgrupp.!Enligt!Figur!E!var!det!
ingen!i!vår!grupp!som!lyssnade!på!färre!än!tre!genrers!vilket!gjorde!att!tre!genrers!sattes!
som!definition!av!smal!musiksmak!och!det!är!definierat!så!i!fortsättningen.!Vidare!ser!vi!
att!övriga!testdeltagare!lyssnar!på!fyra!eller!fler!genrers!vilket!vi!använder!som!definition!
av!bred!musiksmak!i!denna!studie.!Dessa!definitioner!och!grupperingar!använde!vi!oss!av!
för! att! skapa! oss! en! bild! av! skillnaden! i! andelen! låtar! som! testdeltagare,! med! bred)!
respektive!smal!musiksmak,!gillade!under!“Think!Aloud”)testerna.!

4.2 “Think Aloud”-test  
I!“Think!Aloud”)testet!så!samlade!vi!primärt!in!data!om!hur!många!nya!och!bra!låtar!som!
testdeltagarna!tyckte!att!tjänsterna!spelade.!Sekundärt!tittade!vi!på!användarupplevelsen!
i! respektive! tjänsts! radiofunktion.! Under! nästa! rubrik! presenteras! objektiv! data! från!
“Think!Aloud”)testerna.!
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4.2.1 Radiofunktionernas användbarhet och användarupplevelse 
I! Figur! E! presenteras! andelen! bra! och! dåliga! låtar! i! respektive! tjänst,! oavsett! om!
testpersonen!känner!igen!låten!eller!inte.!

!
Figur(E(illustrerar!andelen!bra!och!dåliga!låtar!spelat!av!Spotify!respektive!Deezer.(

I! Figur! F! presenteras! det! totala! antalet! spelade! låtar! per! tjänst,! som! uppmättes! under!
“Think!Aloud”)testerna,! tillsammans!med!antalet! kända!och!okända! låtar! för! respektive!
tjänst.!

(

Figur&F!presenterar!det!totalt!antal!spelade!låtar!per!tjänst.! !

!
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Under! “Think! Aloud”)testerna! noterades! låtar! som! testpersonerna! kände! igen! och! inte!
kände! igen,! samt! om! dessa! låtar! var! bra! eller! dåliga.! I! Figur! G! presenteras! andelen! av!
dessa!kategorier!per!tjänst.!

!
Figur(G(illustrerar!hur!låtarna!Spotify!och!Deezer!spelade!kategoriserades!av!testdeltagarna.(

Det!är!tydligt!i!Figur!E!att!Spotify!presenterar!procentuellt!fler!bra!låtar!än!Deezer,!detta!
oavsett!om!testpersonen!har!hört!låten!förut!eller!inte.!När!bivillkoret!att!låten!inte!ska!ha!
hörts!förut!av!testdeltagaren!är!det!fördel!för!Deezer!istället.!Detta!går!att!se!i!Figur!G.!

I!Figur!F!ses!att!Deezer!spelade!171!nya! låtar!och!motsvarande!siffra! för!Spotify!var!92!
låtar.!Detta!motsvarar!65!procent!nya!låtar!i!Deezers!fall!och!endast!25!procent!nya!låtar!i!
Spotifys!fall,!vilket! får!ses!som!en!markant!skillnad!i!presentationen!av!nya!låtar.!Denna!
fördel!visas!också!tydligt!i!Figur!G!där!andelen!spelade!låtar!som!testpersonerna!inte!hört!
förut!och!som!de!gillar!blev!29!procent!för!Deezer!att!jämföra!med!Spotifys!14!procent!av!
de!totalt!spelade!låtarna!under!“Think!Aloud”)testerna.!!

!

I!Figur!H!ses!andelen!låtar!som!gillades!av!de!totalt!spelade!låtarna!för!respektive!tjänsts!
radiofunktion.!Grupperat!efter!bred!och!smal!musiksmak.!

!
I(Figur(H( illustreras!en!jämförelse!mellan!undergrupperna!bred!och!smal!musiksmak!med!avseende!på!hur!stor!
andel!av!låtarna!som!gillades!av!de!totalt!spelade!låtarna!för!respektive!radiofunktion.(
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I! Figur! I! visas! det! genomsnittliga! antalet! nya! låtar! för! testpersonerna! i! gruppen! som!
svarade!att!det!var!viktigt!för!dem!att!ha!koll!på!den!senaste!musiken!och!att!musik!är!en!
viktig! del! av! deras! liv.! Det! visar! också! det! genomsnittliga! antalet! okända! låtar! för! de!
testpersonerna!som!svarade!att!det!var!oviktigt!att!ha!koll!på!den!senaste!musiken!och!att!
musik!inte!var!en!viktig!del!av!deras!liv.!

(
Figur& I!illustrerar!skillnaden!i!antalet!nya!låtar!för!testdeltagare!som!sa!att!musik!är!en!viktig!del!av!deras!liv!
samt!att!det!är!viktigt!att!ha!koll!på!den!senaste!musik!i!med!de!som!sa!att!det!är!oviktigt!för!dem.!!

!

Andelen! av! testpersonerna! som! behövde! aktiv! eller! passiv! hjälp! med! gränssnitten! i!
respektive! tjänst! under! “Think!Aloud”)testerna! presenteras! i! Figur! J.! Där! ”aktiv”! är! när!
testdeltagaren!själv!efterfrågat!hjälp!och!”passiv”!är!hjälp!som!påkallats!av!testledaren.!

(

& & Figur&J!visar!hur!stor!andel!av!gruppen!som!behövde!vägledning!vid!testets!utförande.!

!
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I! Figur! K! presenteras! en! sammanställning! av! tidsåtgången! i! sekunder! för! att! starta!
radiofunktionen!i!respektive!tjänst.!Tiden!mättes!via!respektive!screencast.!

(

Figur&K!illustrerar!tidsåtgången!för!att!starta!radiofunktionen!i!respektive!tjänst.!Ett!lågt!värde!visar!på!en!snabb!
start!av!radiofunktionen.!Ett!högt!värde!visar!på!en!långsam!start!för!radiofunktionen.!

För! användbarheten! och! användarupplevelsen! tittade! vi! på! hur! många! i! gruppen! som!
behövde! hjälp! med! gränssnittet! i! respektive! tjänst.! Detta! inkluderar! både! aktiv!
(testpersonen! bad! om! hjälp)! och! passiv! (testaren! bedömde! att! testpersonen! behövde!
hjälp)!hjälp!under!de!åtta!minuterna!som!respektive!“Think!Aloud”)test!pågick.! I!Figur! J!
ser!vi!att!det!var!lika!många!som!behövde!hjälp!med!gränssnittet!i!Deezer!som!klarade!sig!
själva!under!testet.!För!Spotify!var!det!57!procent!av!gruppen!som!inte!behövde!hjälp!och!
42,8!procent!som!behövde!hjälp.!Det!största!hindret!för!testpersonerna!var!att!starta!en!
radiokanal,! i! båda! tjänsterna.! Vi! registrerade! därför! tiden! det! tog! för! respektive!
testperson! att! starta! radiofunktionen! i! Spotify! och! Deezer! med! hjälp! av! respektive!
screencast! som! spelades! in! vid! “Think! Aloud”)testerna.! En! sammanfattning! av! de!
uppmätta! tiderna! presenteras! i! Figur! K.! Den! snabbaste! tiden! för! att! starta!
radiofunktionen! i!båda! tjänsterna!var!sju!sekunder.!Den! långsammaste! tiden! för!Spotify!
var!57!sekunder!och!för!Deezer!90!sekunder.!

! *
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4.3 Uppföljande enkät 
Vi!har!valt!att!fokusera!på!ett!urval!av!frågorna!och!svaren!från!den!uppföljande!enkäten!
och!presenterar!nedanför!dessa! frågors! sammanställda! svar.!Testdeltagarna! svarade!på!
frågorna! efter! att! “Think! Aloud”)testerna! var! genomförda.! Alla! frågor! från! den!
uppföljande!enkäten!går!att!finna!i!Bilaga!C.!!

4.3.1 Sammanfattning av öppna frågor 
Nedan!följer!en!sammanställning!av!de!öppna!svaren!från!den!uppföljande!enkäten.!Vissa!
av! testpersonernas! svar! citeras! i! sin! helhet! under! varje! underrubrik.! Alla! svar! till!
respektive!fråga!går!att!läsa!i!sin!helhet!i!Bilaga!C!som!omnämns!ovan.!

4.3.1.1 Vad är ditt helhetsintryck av Spotifys radiofunktion? 
Den!generella!uppfattningen!om!Spotifys!radiofunktion!var!övervägande!positiv.!Fyra!av!
testpersonerna!uppfattade!Spotify!som!något!repetitiv!vad!gällde! låtvalet!och!en!person!
tyckte! att! radiofunktionen! var! svår! att! använda.! En! av! de! mer! positivt! inställda!
testdeltagarna!skrev:!

”Mitt! helhetsintryck! är! bara! positivt.! Det! var! en! funktion! jag! aldrig! tidigare! använt!men!
kommer!börja!använda!i!framtiden!för!att!finna!ny!musik.”!

En!av!de!mer!negativt!inställda!skrev:!

”Rätt!så!enkelt!att!använda....dock!liiiite!tråkigt!eftersom!jag!hört!så!många!låtar!av!deras!
radioförslag! innan.! Hade! varit! roligt! att! få! höra! mer! "ny"! musik! för! mig,! eftersom! jag!
primärt!använder!den! funktionen! för!att!hitta! liknande! låtar/artister! till!musik! jag! redan!
lyssnar!på.”!

4.3.1.2 Vad är ditt helhetsintryck av Deezers radiofunktion? 
Deezers! radiofunktion! fick! ett! omvänt! mottagande! av! testdeltagarna! med! endast! tre!
personer! som! uttryckligen! gillade! Deezers! radiofunktion.! En! av! dessa! tre! testpersoner!
skrev!som!svar!på!frågan:!

”Bra.!Bra!upplägg,!struktur!m.m.”.!

Det!som!diskuterades!i!Deezers!fall!var!främst!användbarheten!och!gränssnittet.!Vad!den!
presenterade! för!musik,!eller!hur!den!gjorde!det,!nämndes!endast!av! tre!av!de! totalt!15!
testanvändarna.!De!personer!som!inte!tyckte!Deezers!radiofunktion!gav!en!bra!upplevelse!
baserade! detta! utifrån! att! de,! i! större! utsträckning! än! Spotifys! radiofunktion,! inte! hört!
merparten!av!de!låtar!som!Deezers!radiofunktion!spelade!tidigare.!Den!testdeltagare!som!
svarade!mest!negativt!skrev:!

”Dåligt.!Känns!inte!genomtänkt!eller!innehållsrikt”!

4.3.1.3 Kan du nämna några positiva aspekter med Spotifys 
radiofunktion? 
Alla!testdeltagare!nämnde!att!deras!tidigare!erfarenhet!av!Spotify!var!till! fördel! för!dem!
när! de! skulle! använda! Spotifys! radiofunktion! i! testet.! Två! av! 15! testpersoner! nämnde!
också!att!Spotifys!radiofunktion!spelade!bra!låtar.!En!av!testdeltagarna!skrev!som!svar:!

”Den!valde!mycket!av!den!musik!som!jag!tycker!om.!Dessutom!är!jag!van!vid!Spotify!och!det!
gör!att!jag!tycker!att!det!är!lätt!att!hitta.”!



! ! ! !21!

4.3.1.4 Kan du nämna några positiva aspekter med Deezers radiofunktion? 
De!positiva!aspekterna!som!lyftes!fram!till!Deezers!fördel!var!ett!intuitivt!gränssnitt!och!
att!det!spelades!fler!låtar!som!testpersonerna!inte!hört!förut.!Tre!av!15!testpersoner!hade!
fokus!på!radiofunktionens!musikinnehåll!varav!en!av!testpersonernas!skrev!som!svar:!

”Massor&av&nya&låtar.&Dock&för&mycket&nya&låtar.&Lite&oklara&geners.”&

4.3.1.5 Kan du nämna några negativa aspekter med Spotifys 
radiofunktion? 
Den!övervägande!kritiken!för!Spotifys!radiofunktion!var!att!deltagarna!tyckte!den!var!för!
repetitiv.!Under!de!åtta!minuterna!som!testet!med!Spotifys!radiofunktion!varade!så!kunde!
samma!låt!spelas!fler!gånger.!Detta!var!något!som!deltagarna!tyckte!var!irriterande!och!en!
av!testpersonerna!skrev!som!svar!till!frågan!att:!

”Även! om! den! spelade! bra! musik,! kändes! det! som! att! de! inte! riktigt! "vågade"! spela! lite!
annorlunda! låtar.! En! hel! del! Metallica,! Slayer,! Iron! Maiden,! de! stora! namnen! inom!
hardrock/metal!liksom,!men!inga!överraskningar.!Kändes!mer!som!min!egen!playlist.”!

4.3.1.6 Kan du nämna några negativa aspekter med Deezers 
radiofunktion? 
När! det! gäller! Deezers! radiofunktion! var! den! vanliga! kritiken! bland! testdeltagarna! att!
gränssnittet!inte!var!lika!intuitiv!som!Spotifys.!Många!upplevde!Deezer!som!svårnavigerat!
och!en!person!skrev!som!svar:!

"Jag!hade!svårt!att!hitta!vad!jag!letade!efter!och!det!fanns!genrer!att!välja!där!det!inte!fanns!
några! "radiostationer"!att! lyssna!på.!Valde! till! slut! "pop"!men! fick!höra! låtar! som,!på!den!
här!planeten,!inte!kallas!pop.!Hittade!knappt!en!enda!låt!som!jag!gillade.!Tycker!inte!heller!
att!gränssnittet!är!så!snyggt!och!användarvänligheten!tyckte!jag!inte!heller!var!särskilt!bra.!
"!

4.3.1.7 Av Spotify och Deezer, Vilken av tjänsternas radiofunktion var 
lättast att använda? 
Bland!de!15!testpersonerna!som!deltog! i! “Think!Aloud”)testerna!så!svarade!10!av!dessa!
att!Spotify!var!lättast!att!använda!och!sex!av!dessa!10!testpersoner!skrev!att!de!anade!att!
det!hade!att!göra!med!att!de!dagligen!använder!Spotify,!tillskillnad!från!Deezer!som!ingen!
av!dem!hade!använt! tidigare.!Endast! två!användare!skrev!att!Deezers!radiofunktion!var!
lättast!att!använda.!En!av!dessa!användare!skrev!som!svar:!

”Jag!tyckte! inte!att!det!var!någon!märkbar!skillnad!med!undantag!att! jag!behövde!skrolla!
upp!och!ned!på!Spotify.!Av!den!anledningen!får!jag!väl!säga!Deezer."!
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4.3.2 Vilken radiofunktion skulle du säga är den bästa för att hitta ny och 
bra musik, Deezers eller Spotifys? 
På! denna! fråga! angav! åtta! testdeltagare! Spotify! som! svar! och! de! resterande! sju!
testdeltagare!svarade!Deezer.!

4.3.3 Vilken av tjänsterna spelade enligt dig mest bra musik? 
Figur!M!presenterar! testpersonernas! fördelning! för! frågan!”vilken!av! tjänsterna!spelade!
enligt!dig!mest!bra!musik?”.!

(

!

Figur&L!illustrerar!sammanställningen!av!svaren!från!de!fyra!möjliga!svarsalternativen.!

Gruppen! upplevde! inte! någon! markant! skillnad! mellan! Spotifys! och! Deezers!
radiofunktion!med!hänsyn! till!vilken! tjänst!som!presenterar!mest!okänd!och!bra!musik,!
vilket!presenteras!under! avsnitt! 4.3.2.!Detta! är!dock!något! som!vi! redan! redovisat! för! i!
Figur!G!att!så!inte!är!fallet.!

Med!samma! fråga,!men!utan!villkoret!att!musiken!ska!vara!okänd! för! testdeltagaren,!är!
det!en!majoritet!av!testdeltagare!som!upplever!att!Spotifys!radiofunktion!presterar!bättre!
än!Deezers,!vilket!ses!i!Figur!M.!Ingen!av!testdeltagarna!upplevde!Deezers!radiofunktion!
som!det!bättre!alternativet!och!fyra!testdeltagare!upplevde!ingen!skillnad!mellan!de!båda!
radiofunktionerna.!!

4.3.4 Sammanställning av viktiga egenskaper vid val av streamingtjänst 
Deltagarna! fick! fritt! ange! upp! till! tre! egenskaper! de! anser! viktiga! vid! val! av! tjänst.!
Sammanställningen!av!dessa!svar!presenteras!nedanför!i!Figur!N.!!
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(

Figur&M!illustrerar!andelen!av!deltagarna!som!nämnde!respektive!egenskap!som!en!av!de!tre!viktigaste!vid!val!
av! musikstreamingtjänst.! Deltagarna! behövde! inte! ange! någon! inbördes! rangordning! av! de! tre! nämnda!
egenskaperna.!

!
Ett!medianvärde! av! testdeltagarnas! graderade!medhåll,! på! en! skala! från! ett! till! åtta,! av!
påståendena!som!gavs!i!fråga!16!till!23!presenteras!i!Figur!O.!!

(

Figur&N!Illustrerar!medianvärdet!för!hur!mycket!deltagarna!instämmer!med!respektive!påstående!om!hur!viktig!
en!viss!egenskap!är!vid!val!av!musikstreamingtjänst.!
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5. Metodkritik 
Här!går!vi!kritiskt!igenom!utförandet!av!vår!metod!och!reflekterar!över!vad!som!påverkat!
våra!resultat!i!våra!enkäter!och!“Think!Aloud”/testerna.!

5.1 Testpersonsunderlag 
Något! som! påverkar! generaliseringsbarheten! i! denna! studie! är! snedurvalet! av!
testpersoner.!På!grund!av!användandet!av!en!relativt!homogen!grupp!och!att!denna!grupp!
blivit! tilldelad! från! KTH! är! testdeltagarna! i! denna! studie! inte! representativa! för! alla!
Spotifys!och!Deezers!användare,!speciellt!då!alla!våra!testdeltagare!var!Spotifyanvändare!
sen!tidigare!men!ingen!hade!använt!Deezer!förut.!

5.2 Enkät 
I!den!enkät!som!skickades!ut!innan!“Think!Aloud”)testerna!förekommer!frågor!som!vi!inte!
använder! i! studien.! Detta! skulle! kunna! ha! förhindrats! genom! fler! iterationer! av! denna!
enkät.!Vidare!hade!vi!inte!möjliggjort!endast!ett!svar!per!deltagare!då!vi!inte!ville!riskera!
att!någon!inte!hade!ett!Google)konto!(vilket!var!ett!krav!för!att!sätta!unika!svar).!

5.3 “Think Aloud”-test 
Då!“Think!Aloud”)test!traditionellt!används!under!utveckling!av!en!produkt!eller!tjänst!för!
att!finna!brister!i!designen!i!ett!tidigt!stadium!så!använde!vi!mer!konceptet!än!idén!kring!
“Think! Aloud”)test.! Det! vill! säga! att! vi! inte! utförde! “Think! Aloud”)testerna! efter! en!
fördefinierad!mall!över! “Think!Aloud”)test!utan!använde!oss!av! ”tänk!högt!när!du!utför!
uppgiften”! i! primärt! syfte! att! samla! in! data! om! hur! de! spelade! låtarna! uppfattades! av!
testdeltagarna.!

5.4 Tidsåtgången 
Utifrån!tidsbrist!var!vi!bundna!att!hålla!respektive!test!så!korta!som!möjligt.!Vi!gick!från!
fem!minuter!till!åtta!minuter,!men!diskuterade!också!tio!minuter.!Vi!kom!dock!fram!till!att!
tio!minuter! skulle! vara! för! långt! då! vi! hade! två! “Think!Aloud”)tester! att! genomföra!per!
testdeltagare.!En!bättre!bild!av!hur!tjänsternas!radiofunktion!upplevs!skulle!givetvis!vara!
att! låta! testdeltagarna!använda!dessa!under!en! längre!period!och!under! längre!pass.!30!
minuter!under!en!månads!tid!skulle!kunna!ge!en!mer!nyanserad!bild!av!testdeltagarnas!
upplevelse.!

5.5 Konton till Spotify och Deezer 
Nackdelen!som!tas!upp!i!avsnitt!3.4,!berörande!valet!av!antalet!konton!per!tjänst,!betyder!
i! praktiken! att! testpersoner! i! slutet! av! vår! testfas! troligtvis! fick! ett! snävare! utbud! av!
musik! från! tjänsternas! radiofunktion!då! radiofunktionerna! redan! testat! att! spela! en!del!
låtar! som!blivit! nedröstade! och! därmed! inte! spelades! igen.! Vilket! direkt! påverkar! låtar!
och! artister! som! liknar! de! nedröstade! låtarna.! Detta! medför! i! sin! tur! att! en! låt! som!
testperson! 14! kanske! gillar! har! testperson! 3! redan! röstat! ner! och! därmed! finns!
möjligheten! att! testperson! 14! gillar! en!mindre! låt! då! den! tilltänkta! låten! tagits! bort! på!
grund!av!radiofunktionens!inlärningssystem.!
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5.6 Uppföljande enkät istället för intervju 
Inför! genomförandet! av! “Think! Aloud”)testerna! så! var! tanken! att! vi! skulle! hålla! en!
uppföljande! intervju! om! testpersonernas! användarupplevelse! av! de! båda! tjänsternas!
radiofunktion.!Detta!hade!varit!en! föredragen!metod!men!på!grund!av!brist!på!resurser!
under!testfasen!blev!vi!tvungna!att!ändra!intervjuerna!till!en!uppföljande!enkät!istället.!

Merparten! av! testperioden! genomfördes! med! en! testare! istället! för! tilltänkta! två.! Det!
medförde! att! förberedelserna! och! informationsgenomgången! innan! “Think! Aloud”)
testerna! som! själva! genomförandet! av! testerna! hanterades! av! samma! person.! Detta!
medförde!i!sin!tur!att!de!planerade!30!minuterna!precis!räckte!till!att!genomföra!testerna,!
inklusive!informationsgenomgång!och!att!spara!screencasts!mellan!testerna.!

Lösningen! för!oss!kom! i! form!av!att!omforma!underlaget! för! intervjun! till! en! fristående!
enkät!som!testdeltagarna!fick!svara!på!efter!att!testerna!var!genomförda!och!inte!på!plats!
med!oss.!Detta!gjorde!det! fullt!hanterbart! för!endast!en!testare!att!sköta!“Think!Aloud”)
testerna.!Det!vi!förlorade!på!att!använda!oss!av!en!uppföljande!enkät!istället!för!intervjuer!
är!möjligheten!till!att! försäkra!sig!om!att! frågan!har! förståtts! till! fullo!av!mottagaren.!Vi!
var! medvetna! om! detta! problem! och! gick! igenom! frågorna! på! plats! med! varje!
testdeltagare!innan!de!lämnade!testet!för!att!försöka!minimera!att!testpersonerna!skulle!
missförstått!någon!eller!några!frågor.!

5.7 Sammanfattningsvis 
Det! finns!många! tillvägagångssätt! i! vår!metod! som! hade! kunnat! vara! annorlunda.!Men!
många! av! de! problem! som! uppstod! var! vi! medvetna! om! redan! innan! “Think! Aloud”)
testerna! genomfördes! och! en! del! har! vi! minimerat! till! en! rimlig! nivå! inom! studiens!
omfattning.! Det! hade! varit! fördelaktigt! att! genomföra! fler! tester! under! en! längre!
tidsperiod.!Vår!grupp!är!snäv!vilket!gör!att!studiens!resultat!inte!kan!generaliseras!för!att!
säga!något!om!hur!Spotifys!och!Deezers!radiofunktion!uppfattas!av!allmänheten.!Studien!
säger!ändå!något!om!hur!studenter!på!medieteknikprogrammet!från!KTH!upplever!dessa!
två!tjänster.!

  



! ! ! !26!

6. Diskussion 
Under! denna! rubrik! diskuterar! vi! resultaten! från! resultatdelen! och! återkopplar! dessa! till!
problemformuleringen!och!arbetsfrågorna.!

!

Vi!valde!medvetet!Deezer,!bland!många!andra!tillgängliga!musikstreamingtjänster,!för!att!
Deezer! var! den! tjänst! som! är! till! gränssnittet!mest! likt! Spotify.! Att! Spotify! skulle! ha! en!
fördel!oavsett!vilken!annan!musikstreaming!tjänst!vi!valde!att!jämföra!med!förväntade!vi!
oss,!men!att!det!skulle!vara!en!sådan!stor!skillnad!på!hur!många!som!använde!tjänsterna!
aktivt!som!redovisas!för!under!avsnitt!4.4.1!är!ändå!anmärkningsvärt.!Detta!är!något!som!
troligtvis! var! till! fördel! för! Spotify! i! den! subjektiva! datainsamlingen! enligt! teorin! kring!
branding! awareness! (Kent! &! Allen! 1994)! och! varumärkeslojalitet! (Mellenius! &! Dwulit!
2010).!

6.1 Vilken tjänst spelar mest bra och ny musik? 
Deezer!spelade!fler!låtar!som!var!både!bra!och!nya!för!testdeltagarna.!Samtidigt!visar!
resultatet!också!att!enligt!testdeltagarna!är!Spotify!bäst!för!att!hitta!både!ny!och!bra!
musik.!Alla!testdeltagare!var!bekanta!med!Spotify!men!inte!med!Deezer!vilket!kan!göra!
att!de!kan!ha!en!favorit!redan!innan!testet!eftersom!de!redan!har!en!relation!till!Spotify!
(Mellenius!&!Dwulit!2010).!Ett!annat!exempel!på!det!är!att!10!av!15!testpersoner!tror!att!
det!är!Spotify!som!har!störst!utbud!av!låtar.!Om!användaren!redan!föredrar!den!ena!
tjänsten!och!säger!att!utbudet!är!en!viktig!egenskap,!viket!vårt!resultat!visar!att!det!är,!vill!
användaren!att!den!tjänsten!ska!vara!den!bästa.!Det!är!värt!att!nämna!att!på!Spotify!finns!
det!4!miljoner!låtar!som!aldrig!spelats!en!enda!gång13!och!då!antar!vi!att!det!även!finns!ett!
sådant!tal!för!Deezer.!Därför!kan!det!vara!så!att!antalet!låtar!inte!spelar!någon!roll!för!
användarna!när!en!tjänst!har!passerat!ett!visst!antal!miljoner!låtar.!!

Eftersom!alla!våra! testdeltagare!redan!var!användare!av!Spotify!är!det! inte!helt!oväntat!
att!de!tycker!att!Spotify!är!bäst,!i!och!med!att!människor!har!tendenser!att!vilja!vara!lojala!
till!ett!märke,!så!kallad(varumärkeslojalitet((Mellenius!&!Dwulit!2010).!

6.2 Viktiga egenskaper 
Det!framgår!av!resultatet!att!musikutbud!är!enligt!våra!testdeltagare!en!av!de!viktigaste!
egenskaperna!för!en!streamingtjänst.!Det!var!den!vanligaste!nämnda!(87!procent)!
egenskapen!bland!deltagarna!när!de!fick!välja!upp!till!tre!viktiga!egenskaperna!för!att!
välja!en!tjänst!över!en!annan.!De!svaren!stämmer!bra!överens!med!hur!deltagarna!svarat!
när!de!bads!ranka!på!en!skala!från!ett!till!åtta!hur!mycket!de!höll!med!om!påståendet!”Ett!
stort!utbud!av!låtar!och!artister!är!viktigt!vid!val!av!streamingtjänst”,!där!påståendet!fick!
en!median!på!åtta.!Även!kompatibilitet!har!en!åtta!i!median!men!nämndes!bara!av!27!
procent!när!deltagarna!fick!välja!fritt.!Dessutom!fick!ett!användbart!gränssnitt!sju!i!
median!vilket!är!lite!lägre!än!kompatibilitet!men!nämndes!av!60!procent!av!deltagarna.!
Utifrån!detta!kan!vi!inte!säga!vilken!som!är!den!viktigaste!egenskapen,!men!för!vår!grupp!
var!dessa!tre!viktiga.!Egenskaper!som!inte!fick!hög!varken!median!eller!nämndes!ofta!var!
tjänsternas!sociala!aspekt.!Att!välja!samma!tjänst!som!ens!vänner!eller!att!ha!möjligheter!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!http://forgotify.com/about.cfm!
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att!interagera!med!sociala!medier!var!inget!våra!testdeltagare!såg!som!en!viktig!egenskap!
att!välja!den!ena!tjänsten!över!den!andra.!

Det!som!förvånade!oss!mest!var!just!att!den!sociala!aspekten!vid!val!av!streamingtjänst!
var!som!Figur!O!visar!bland!våra!deltagare!den!minst!viktiga!egenskapen.!!Både!att!
använda!samma!tjänst!som!ens!vänner!och!att!kunna!få!rekommendationer!av!andra!
användare!hade!en!median!på!tre!respektive!fyra.!Vad!ens!vänner!använder!för!tjänst!
ansågs!alltså!mindre!viktigt!än!vad!vi!förväntade!oss.!Detta!är!anmärkningsvärt!eftersom!
vi!ofta!blir!påverkade!av!människor!runt!omkring!oss.!Till!exempel!när!vi!ska!konsumera!
så!tar!vi!hänsyn!till!mer!än!bara!de!kanske!självklara!faktorerna!som!pris,!funktionalitet!
och!utseende.!Utan!vi!blir!också!omedvetet!påverkade!av!miljön!omkring!oss!
(Dijksterhuis!et!al.!2005)!och!kanske!till!och!med!vad!andra!människor!tycker!och!tänker!
om!produkterna.!Exempel!på!detta!är!vad!som!idag!syns!i!tidningar14,!forum15!och!på!
rankinghemsidor16.!!

Det!kan!vara!så!att!vad!andra!människor!väljer!och!använder!är!en!del!av!våra!deltagares!
val!men!de!inte!är!medvetna!om!att!det!är!det!själva.!På!samma!sätt!som!vi!blir!påverkade!
av!exponeringen!av!reklam!utan!att!vi!aktivt!tänker!på!det,!något!som!vi!behandlar!i!
avsnitt!2.7!Branding.!Vi!tror!att!om!alla!runt!omkring!oss!har!eller!använder!något!
kommer!vi!ha!i!bakhuvudet!att!vi!också!borde!använda!det.!

6.3 Samband mellan användarens relation till musik och 
antalet nya låtar 
I!enkätundersökningen!fick!deltagarna!ta!ställning!till!huruvida!det!är!viktigt!eller!oviktigt!
att!ha!koll!på!den!senaste!musiken!samt!om!de!ser!musik!som!en!viktig!eller!oviktig!del!av!
deras!liv.!Vi!hade!en!hypotes!att!om!det!var!viktigt!för!personen!att!ha!koll!på!den!senaste!
musiken!och!personen!såg!musik!som!en!viktig!del!av!hens!liv!så!skulle!det!vara!svårare!
för!streamingtjänsterna!att!presentera!låtar!de!inte!hade!hört!tidigare.!Vår!hypotes!blev!
bekräftad,!vilket!kan!ses!i!Figur!I.!Men!eftersom!det!inte!var!en!genomsnittlig!skillnad!på!
mer!än!tre!låtar!och!på!grund!av!undersökningens!ringa!storlek!kan!ingen!definitiv!
slutsats!dras!i!frågan.!!

6.4 Samband mellan musiksmak och antalet bra låtar 
För!att!se!om!det!skiljde!sig!åt!i!att!hitta!låtar!en!gillar!för!de!användare!som!har!bred!eller!
smal!musiksmak! räknades!det! ut! hur!många!procent! av! låtarna!de!hörde!de! tyckte! var!
bra.!För!Deezer!var!47!procent!av!låtarna!för!de!med!bred!musiksmak!bra,!motsvarande!
siffra! för! den! smala! var! 42! procent.! Därför! kan! vi! se! att! på! Deezer! fanns! det! ingen!
markant!skillnad!vad!gällde!att!hitta!bra!musik!för!de!med!bred!eller!smal!musiksmak.!För!
Spotify!däremot!var!det!för!användare!med!en!smal!musiksmak!62!procent!av!låtarna!de!
ansåg!bra!men!för!de!med!bred!musiksmak!vart!det!hela!82!procent!av!låtarna.!På!Spotify!
kan! vi! se! en! större! skillnad! i! hur! vidare! användaren! kommer! uppskatta! låtförslagen!
beroende!på!hur!bred!deras!musiksmak!är.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!http://www.technologyreview.com/!
15!http://www.reddit.com/r/technology!
16!http://www.metacritic.com/!
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6.5 Gränssnittet 
Det!går!att!se!en!skillnad!i!tidsåtgång!för!att!starta!radiofunktionen!i!respektive!tjänst!
med!fördel!för!Spotify.!Med!en!skillnad!på!nästan!tolv!sekunder!i!genomsnittsvärde!går!
det!att!tolka!som!att!Spotifys!gränssnitt!var!enklare!för!vår!testgrupp.!Enligt!enkäten!i!
avsnitt!4.1!framkommer!dock!att!ingen!i!testgruppen!hade!använt!Deezer!förut.!Något!
som!i!sig!är!en!stor!fördel!för!Spotify!som!vi!nämnt!tidigare!i!diskussionen!under!avsnitt!
6.1.!!

Enligt!svaren!i!avsnitt!4.3.1.7.!är!den!generella!uppfattningen!inom!testgruppen!att!
Spotify!är!lättare!att!använda.!Majoriteten!av!testdeltagare!säger!att!Spotify!är!lättare!att!
använda!men!de!flesta!svarade!det!med!insikten!att!det!troligtvis!är!för!att!de!är!vana!med!
Spotify.!Det!är!dock!något!förvånande!att!trots!att!många!i!testgruppen!sa!sig!använda!
Spotify!frekvent!var!det!nästan!hälften!som!behövde!hjälp!med!att!starta!radiofunktionen!
i!Spotify!(Figur!J).!

Ytterligare!vill!vi!betona!att!när!testdeltagarna!fick!beskriva!sitt!helhetsintryck!av!de!båda!
tjänsternas!radiofunktion!så!fokuserades!svaren!kring!olika!delar!av!tjänsternas!
radiofunktion.!I!Spotifys!fall!så!var!det!endast!en!av!testdeltagarna!som!nämnde!
gränssnittet!och!övriga!diskuterade!musiken!och!dess!presentation.!För!Deezer!var!det!
nästan!helt!omvänt!där!endast!tre!testdeltagare!uttryckligen!svarade!att!de!gillade!Deezer!
radiofunktion.!Dock!valde!alla!i!testgruppen!att!skriva!om!Deezers!gränssnitt!och!att!det!
mestadels!var!svårt!att!hitta!både!radiofunktion,!genrer!och!ikonerna!för!att!gilla!eller!inte!
gilla!låtar.!Detta!ser!vi!som!ett!tecken!på!att!gränssnittet!står!i!vägen!för!den!faktiska!
upplevelsen,!vilket!i!detta!fall!är!musiken.!

Det!faktum!att!ingen!av!testdeltagarna!hade!använt!Deezer!förut!gör!det!problematiskt!att!
säga!något!konkret!om!skillnaden!mellan!de!båda!tjänsternas!gränssnitt.!Skillnaden!i!
tiden!det!tog!för!testdeltagarna!att!starta!radiofunktionen!i!respektive!tjänst!kan!tolkas!
som!att!Spotify!har!ett!mer!användbart!gränssnitt.!

7. Slutsats 
Studien!besvarar!problemformuleringen!som!lyder:!Vilken!av!musikstreamingtjänsterna!
Spotify! och! Deezer! har! bäst! användarupplevelse! när! användare! aktivt! vill! upptäcka! ny!
och! bra! musik! med! tjänsternas! radiofunktion.! Det! går! att! dra! slutsatsen! att! Deezer!
presterar!bättre!när!det!gäller!att!spela!okänd!och!bra!musik!för!slutanvändaren!men!att!
Spotifys! radiofunktion! ändå! upplevs! av! slutanvändarna! som! den! bättre! av! de! två!
tjänsterna.!!

Vid!en!granskning!av!varje!delmoment!för!sig!är!det!inte!uppenbart!vilken!av!tjänsterna!
som! leverera! den! bästa! helhetsupplevelsen! av! de! två.! Vi! menar! dock! att! fördelen! för!
Deezers!radiofunktion!i!den!objektiva!mätningen!gör!denna!till!ett!bättre!alternativ!för!de!
slutanvändare! som! aktivt! vill! exponeras! för! okänd! och! bra! musik.! Det! är! dock!
missvisande! att! endast! ta! hänsyn! till! den! objektiva! prestationen! av! de! båda!
radiofunktionerna!då!det!i!slutänden!ändå!är!slutanvändarnas!åsikter!baserade!på!deras!
egna!upplevelser!med!tjänsterna!som!väger!tyngst,!speciellt!om!hänsyn!tas!till!branding!
och!dess!påverkan!på!slutanvändarnas!inställning!till!Spotify!och!Deezer!som!helhet!(Kent!
&!Allen!1994).!
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Av! de! arbetsfrågor! studien! behandlade! så! besvaras! alla! med! hjälp! av! “Think! Aloud”)
testerna! tillsammans!med! den! uppföljande! enkäten.! Det! var,! inte! helt! oväntat,! Spotifys!
radiofunktion!som!de! flesta! i!vår! testgrupp! favoriserade! framför!Deezers! radiofunktion.!
Detta! till! trots! att!många!av!dem!nämner!att! Spotify!känns! repetitiv!och!något! försiktig!
med!sina!val!av! låtar!som!spelas!under!“Think!Aloud”)testerna.!Detta! får!också!ses!som!
den! största!nackdelen! för! Spotifys! radiofunktion.! För!Deezer! var!det! istället! en! för! stor!
spridning! inom! respektive! genrer! vilket! gjorde! att! deras! genreindelning! inte! var! lika!
tydlig!som!Spotifys!radiofunktion.!!

De!båda!tjänsternas!gränssnitt!fick!genomgående!bra!respons!från!gruppen!när!de!själva!
reflekterade!kring!användarupplevelsen.!Våra!två!mätningar!för!dels!andelen!av!gruppen!
som!behövde!hjälp!någon!gång!under!“Think!Aloud”)testerna,!och!dels!hur!lång!tid!det!tog!
för! testanvändarna!att! starta! radiofunktionerna!målar!upp!en!annan!bild!av! tjänsternas!
användbarhet.!Våra!mätningar!visar!en!fördel!för!Spotifys!radiofunktion!både!i!avseende!
på! antalet! testdeltagare! som!behövde!hjälp!med! gränssnittet! och! i! avseende! tidsåtgång!
för! att! starta! radiofunktionen.! Den! totala! skillnaden! mellan! de! båda! gränssnitten! var!
tillräckligt!stor!för!att!hävda!att!Spotifys!radiofunktion!har!högre!användbarhet.!

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
Användbarhet! är! en! egenskap! för! en! given! tjänst! eller! produkt! som! fler! företag! inser!
vikten!av!att!ha!med!i!ett!tidigt!stadie!i!utvecklingsprocessen!av!sagda!tjänst!eller!produkt.!
Det!finns!i!dagsläget!ett!tomrum!att!fylla!när!det!kommer!till!forskning!om!användbarhet!i!
streamingtjänster.! Detta! på! grund! av! att! streamingtjänster,! oavsett! om!det! är! bild! eller!
ljud,!fortfarande!är!nya!i!relation!till!de!traditionella!kanalerna!för!bild!och!ljud.!Fler!och!
mer! omfattande! studier! inom! området! för! musikstreamingtjänsternas! användbarhet!
skulle! hjälpa! utvecklarna! av! dessa! tjänster! att! bättre! förstå! vad! användarna!uppskattar!
för! funktioner,! och! hur! de! uppfattar! de! redan! implementerade! tjänsterna! så! som! den!
undersökta!radiofunktionen!i!denna!studie.!!

! !
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Bilaga A 
Kandidatexamens-undersökning på KTH, en förstudie En 
liten förundersökning. 
*Obligatorisk!

Ålder!!

o !0)16!!
o !17)35!!
o !36)65!!
o !66)116!!

Vilka!tjänster!använder!du!för!att!hitta!ny!musik?!*!
Välj!upp!till!fem!tjänster!du!använder!för!att!hitta!ny!musik.!

o !Vanlig!radio!(FM)!eller!Digitalradio)!!
o !Spotify!!
o !Wimp!!
o !Soundcloud!!
o !Grooveshark!!
o !Tidsskrifter!!
o !Konserter!!
o !Facebook!!
o !Youtube!!
o !Vänner!och!bekanta!!

Kan!du!tänka!dig!att!delta!i!fler!undersökningar!för!att!hjälpa!oss!i!vårt!arbete?!!
Skriv!in!en!email)adress!vi!kan!nå!dig!på!(Du!förbinder!dig!inte!att!delta!genom!att!
lämna!din!email)adress)!

!!
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Bilaga B  
Enkät inför “Think Aloud”- tester 
Här!följer!frågor!om!dina!användarvanor!med!Spotify!och!Deezer!samt!andra!
musikrelaterade!frågor.!

*Obligatorisk!

För)!och!efternamn!(t.ex.!Daniel!Gustavsson)!*!

Kommer!inte!användas!i!uppsatsen!utan!är!bara!till!för!att!underlätta!för!oss!vid!
sammanställning!av!data.!

!!
Hur!gammal!är!du?!*!

Välj!ålder!eller!ett!åldersinterval.!

Hur!ofta!använder!du!spotify?!*!

• !Varje!dag!!
• !3)6!dagar!i!veckan!!
• !1)2!dagar!i!veckan!!
• !1!gång!i!månaden!!
• !1!gång!per!år!!
• !Aldrig!använt!spotify!!

Hur!ofta!använder!du!Deezer?!*!

• !Varje!dag!!
• !3)6!dagar!i!veckan!!
• !1)2!dagar!i!veckan!!
• !1!gång!i!månaden!!
• !1!gång!per!år!!
• !Aldrig!använt!Deezer!!

Har!du!använt!någon!av!dessa!tjänsters!radiofunktion?!*!

• !Ja!!
• !Nej!!

Välj!de!genrer!du!gillar!*!
Du!kan!välja!fler!än!en!genre.!

• !Pop!!
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• !Rock!!
• !Soul!!
• !Hiphop!!
• !Indie!!
• !Jazz!!
• !Country!!
• !House!!
• !Folk!!
• !Funk!!
• !Klassiskt!!
• !R&B!!
• !Punk!!
• !Reggae!!
• !Latino!!
• !Blues!!
• !Heavy!Metal!!

• !Övrigt:! !!

Är!musik!en!viktig!del!av!ditt!liv?!*!

• !Ja,absolut!!
• !Ja,!lite!!
• !Nej,!inte!speciellt!!
• !Nej,!inte!alls!!

Har!du!spelat!eller!spelar!du!något!instrument?!*!

• !Ja!!
• !Nej!!

Har!du!någon!gång!skrivit!egen!musik?!*!

• !Ja!!
• !Nej!!

Är!det!viktigt!för!dig!att!ha!koll!på!den!senaste!musiken?!*!

• !Ja,!absolut!!
• !Ja,!lite!!
• !Nej,!inte!speciellt!!
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• !Nej,!inte!alls!!

! !
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Bilaga C 
Uppföljande enkät 
*Obligatorisk!

1.(Du(är(Prointstudent(*(

o Ja!!
o Nej!!

2.(Om(du(är(Prointdeltagare(skriver(du(in(din(kth1mail(här.((
Endast!för!prointdeltagare,!endast!kth)mail!är!giltigt.!(För!att!rapportera!ert!
deltagande!till!Prointansvarige)!

[TEXTRUTA]!

3.(Ditt(för1(och(efternamn.(*(

Alla,!oavsett!Prointdeltagare!eller!ej!ska!fylla!i!för)!och!efternamn!här!(viktigt!för!
att!vi!ska!kunna!länka!enkäterna!med!Think)Aloud)testerna).!

[TEXTRUTA]!

4.(Din(testledare(var...(*(

o Daniel!Gustavsson!!
o Matilda!Schaffer!!

5.(Har(du(använt(Spotifys(Radiofunktion(tidigare?(*(

o Ja!!
o Nej!!

6.(Har(du(använt(Deezers(Radiofunktion(tidigare?(*(

o Ja!!
o Nej!!

7.(Vad(är(ditt(helhetsintryck(av(Spotifys(radiofunktion?(*(
[TEXTRUTA]!

8.(Vad(är(ditt(helhetsintryck(av(Deezers(radiofunktion?(*(

[TEXTRUTA]!

9.(Kan(du(nämna(några(positiva(aspekter(med(Spotifys(radiofunktion?(*(

Beskriv!vad!som!är!positivt!med!radiofunktionen.!

[TEXTRUTA]!

10.(Kan(du(nämna(några(positiva(aspekter(med(Deezers(radiofunktion?(*(

Beskriv!vad!som!är!positivt!med!radiofunktionen.!



! ! ! !37!

[TEXTRUTA]!

11.(Kan(du(nämna(några(negativa(aspekter(med(Spotifys(radiofunktion?(*(

Beskriv!vad!som!är!negativt!med!radiofunktionen.!

[TEXTRUTA]!

12.(Kan(du(nämna(några(negativa(aspekter(med(Deezers(radiofunktion?(*(

Beskriv!vad!som!är!negativt!med!radiofunktionen.!

[TEXTRUTA]!

13.(Vilken(av(tjänsternas(radiofunktion(spelade(enligt(dig(flest(låtar(du(
gillade?(*(

o Spotify!!
o Deezer!!
o Det!var!lika!!
o Ingen!av!tjänsterna!spelade!bra!låtar!!

14.(Vilken(av(tjänsternas(radiofunktion(spelade(enligt(dig(flest(låtar(du(
gillade(OCH(som(du(INTE(HÖRT(förut?(*(
D.v.s!låtar!du!inte!hört!förut!men!gillade.!

o Spotify!!
o Deezer!!
o Det!var!lika!!
o Ingen!av!tjänsterna!spelade!bra,!nya!låtar!!

15.(Av(Spotify(och(Deezer,(Vilken(av(tjänsternas(radiofunktion(var(lättast(att(
använda?(*(
Beskriv(gärna(varför.((

[TEXTRUTA]!

16.(En(snygg(design(är(viktig(vid(val(av(musikstreamingtjänst.(*(

Instämmer!inte!alls.! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! Instämmer!helt!och!hållet.!

17.(Antalet(tillgängliga(artister(är(viktigt(vid(val(av(musikstreamingtjänst.(*(

Instämmer!inte!alls.! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! Instämmer!helt!och!hållet.!

(((((((((((((((18.(Ett(lättanvänt(gränssnitt(är(viktigt(vid(val(av(musikstreamingtjänst.(*(

Instämmer!inte!alls.! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! Instämmer!helt!och!hållet.!

19.(Att(kunna(betala(för(att(få(en(premimumtjänst(är(viktigt(vid(val(av(
musikstreamingtjänst.(*(

t.ex.!undvika!reklam,!obegränsad!tid!att!lyssna!på!musik!och!möjigheten!att!byta!låt!
när!du!själv!vill)!
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Instämmer!inte!alls.! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! Instämmer!helt!och!hållet.!

(

20.(Att(kunna(lyssna(på(musik(via(andra(enheter(än(en(dator(är(viktigt(vid(
val(av(musikstreamingtjänst.(*(

Instämmer!inte!alls.! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! Instämmer!helt!och!hållet.!

21.(För(dig(är(ljudkvalitén(viktig(vid(val(av(musikstreamingtjänst.(*(

Instämmer!inte!alls.! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! Instämmer!helt!och!hållet.!

22.(Att(välja(samma(musikstreamingtjänst(som(de(flesta(av(dina(kompisar(
använder(är(viktigt(vid(val(av(musikstreamingtjänst.(*(

Instämmer!inte!alls.! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! Instämmer!helt!och!hållet.!

23.(Att(kunna(få(musikförslag(från(andra(användare(av(
musikstreamingtjänsten(är(viktigt(vid(val(av(musikstreamingtjänst.(*(

Här!räknas!både!passiva!musikförslag!(T.ex.!flödet!i!Spotify!som!visar!vad!andra!
användare!lyssnar!på)!och!aktiva!musikförslag!(!t.ex.!privata!meddelanden!riktade!
enbart!till!dig!från!en!annan!användare)!

Instämmer!inte!alls.! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! Instämmer!helt!och!hållet.!

24.(Nämn(upp(till(tre(viktiga(egenskaper(hos(en(musikstreamingtjänst(för(att(
du(ska(välja(den(före(andra(musikstreamingtjänster.(*(

[TEXTRUTA]!

25.(Efter(att(ha(genomför(Think1Aloud1testet(med(Spotifys(och(Deezers(
radiofunktion,(vilken(av(tjänsterna(tror(du(har(flest(låtar(i(sin(
musikdatabas?(*(

o Spotify!!
o Deezer!!

26.(Vilken(av(Spotifys(eller(Deezers(radiofunktion(skulle(du(säga(är(den(
bästa(för(att(hitta(ny(och(bra(musik?(*(
Helt(baserat(på(testet(du(nyss(gjorde.(

o Spotify!!
o Deezer!!
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