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Interactive Music Recommender Systems  

– An Exploration of Current Trends & Future Predictions 
based on Researcher, Industry & User Point of views 

 
 
Abstract 
Parallel to new technological advancements, including the development of interactive 
recommender systems, digital music services on the Internet, such as Spotify, have in a short 
time span gradually replaced former physical media such as CDs and MP3-players and 
become pioneers on a market with an otherwise uncertain future. By subscribing to the 
service, users have access to a vast library of music and from any device with Internet access. 
In order to provide a satisfactory and useful musical experience, different ways of coping 
with the vastness is required - which is precisely what recommender systems are for. 
Improved filtering techniques and use of devices built in sensors, make way for new 
opportunities of more precise and contextually tailored suggestions for track selection, which 
in turn leads to potential privacy issues when using interactive music services. But where do 
we stand today? By compiling, exemplifying and discussing three different perspectives with 
relating to the development of interactive music recommender systems, the objective for this 
paper is to provide a for science, industry and user, objectively nuanced account of current 
potentials and expectations. A conducted survey among Swedish-speaking Spotify users as 
well as a performed asynchronous interview with an industry expert at Spotify, make up the 
foundation for an analysis based on dimensions and qualities of satisfaction related to the 
evaluation process of recommender systems. The study shows that users' are somewhat 
cautious toward future technological implementations, which may potentially infringe on 
their privacy, yet still accepting, due to the potential of a more personalized music 
experience. From an industry perspective, the possibility of offering contextualized 
recommendations is considered potentially valuable. Thus, conditions for realizing a more 
accomplished recommender system exists, but with some reservations - primarily requests for 
increased transparency regarding what information recommendations are based upon, and the 
ability for users to self-regulate what information is made available to the service - which in 
turn the recommendations shall be based on. 
 
Keywords 
Interactive Music Service, Spotify, Future Recommender Systems, Sensory Data, Integrity & 
Transparency 
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Rekommendationssystem för Interaktiva Musiktjänster  
- en utredning av aktuella trender och attityder 
gentemot framtidens rekommendationssystem 

diskuterat ur forskar-, industri- & användarperspektiv 
 
 
Sammanfattning 
Parallellt med nya tekniska förutsättningar, däribland utvecklingen av interaktiva 
rekommendationssystem, har digitala musiktjänster på Internet, som Spotify, successivt ersatt 
den tidigare fysiska CD-skivan och MP3-spelaren och blivit världsledande aktörer på en 
marknad med annars oviss framtid. Genom prenumerationer erbjuds användare tillgång till 
ett oändligt bibliotek av musik och från flertalet olika enheter. För att tillgodose en användbar 
musikupplevelse, förutsätts möjligheten, både för bransch och som användare, att på olika 
sätt hantera denna oändliga mängd musik – vilket just är rekommendationssystemens uppgift. 
I takt med förbättrade filtrerings-tekniker och nyttjandet av enheters olika sensoriska data, 
finns möjligheter för mer precisa och kontextuellt anpassade förslag på musikspår, vilket 
föranleder potentiella integritetsaspekter i anslutning till användning av interaktiva 
musiktjänster. Men var står utvecklingen idag? Genom att sammanställa, exemplifiera och 
diskutera tre olika perspektiv på utvecklingen, är målsättningen att bidra till en för 
vetenskapen, bransch och användare gemensam, objektivt nyanserad redogörelse att förhålla 
sig till gällande utvecklingen av framtidens rekommendationssystem för interaktiva 
musiktjänster.  Mot basis av aktuell forskning på området genomfördes en 
attitydundersökning bland svensktalande spotify-användare och en asynkron intervju med 
branschinsatt på Spotify, vilka analyserats utifrån dimensioner och kvaliteter av 
tillfredsställelse kopplade till utvärderingsprocessen av rekommendationssystem. Av studien 
framgår att användares inställning till framtida tekniska implementeringar, som potentiellt 
kan inkräkta på den egna integriteten, är något avvaktande men ändå accepterande då en mer 
personaliserad musikupplevelse ses som positiv. Bransch anser möjligheten att i 
tjänsteutbudet kunna erbjuda kontextualiserade rekommendationer som potentiellt värdefullt. 
Förutsättningar finns därmed för utveckling av ett mer fulländat rekommendationssystem, 
men med visst förbehåll – primärt önskas ökad transparens där det framgår vilken 
information som rekommendationer baseras på och att man som användare har möjlighet att 
själv reglera vilken information som görs tillgänglig för tjänsten – tillika rekommendationer 
ska baseras på.  
 
Nyckelord 
Interaktiv Musiktjänst, Spotify, Framtida Rekommendationssystem, Sensorisk Data, Integritet 
& Transparens 
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Förord 
Följande c-uppsats behandlar utvecklingen av rekommendationssystem för interaktiva 
musiktjänster som del av Medieteknik C på Södertörns Högskola, höst-terminen 2014. Vi vill 
tacka handledare och opponenter för era värdefulla insatser, och särskilt tacka alla som 
deltagit i studiens attitydundersökning, samt Erik Bernhardsson, Engineering Manager, 
Music Discovery, på Spotify New York, som gjort studien komplett.    
 
 
 
Tack! 
 
 
      
–––––––––––––––––––  ––––––––––––––––––– 
Magnus Johnson   Rasmus Svensson 
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1 INLEDNING 
Under kort tid har musikindustrin utvecklats från att vara en bransch på nedåtgående, som 
kretsat kring idén att sälja musik som fysiska produkter till köpsugna konsumenter via 
skivaffärer, till en bransch på uppåtgående med musik som istället digitaliseras och 
konsumeras obegränsat och löpande via interaktiva musiktjänster som Spotify. Tjänster av 
denna typ bygger på tanken att via prenumerationer erbjuda användaren en tjänst som 
effektivt ger tillgång till “ändlöst med musik” samlat på ett ställe, som på olika sätt 
kategoriserats och paketerats för en så fullkomlig musikkonsumtion som möjligt (Richardson, 
2014). En viktig del av tjänsten är dess rekommendationssystem – hur användaren på olika 
sätt hittar till musik att lyssna till. Rekommendationssystemens utveckling har gått snabbt 
framåt de senaste tio åren i takt med att nya internettjänster utvecklas, nya teknologier 
implementerats och ett ständigt växande utbud av konsumtionsartiklar så som musik.  
 
I Park et als., (2012) kartläggning av aktuell forskning på området (publikationer mellan år 
2001-2010), framgår att ett stort intresse för forskning på rekommendationssystem under kort 
tid genererats och att det mot basis av tidigare publikationsfrekvens kommer öka ytterligare i 
framtiden. Det framgår dessutom att det särskilt saknas forskning på rekommendationssystem 
för interaktiva musiktjänster. Tjänsternas utveckling bygger i sin tur till stor del på 
användarens bruk av nya teknologier, interaktioner med musiktjänsterna och kollaborationer 
med andra användare – för det är på genererad data som rekommendationer baseras på. Vilka 
förväntningar och förutsättningar som kan antas ligga bakom utvecklingen – huruvida det 
fulländade rekommendationssystemet kan tänkas kännetecknas av för bransch, forskning och 
användare gemensamt vedertagna kvaliteter – är därför intressant att titta närmare på.  
 
Med ny teknologi, kommer nytt ansvar – med alltmer smarta enheter ges upphov till frågor 
om integritet och hur det ska hanteras – något som alltid kan vara relevant att diskutera 
parallellt med utvecklingen. Den 1 december 2014 publicerades en nyhetsartikel rörande just 
integritetsintrång på Internet, med fokus på det nya användaravtalet som görs gällande för 
Facebook-användare. En nyhet som framgår i avtalet berör möjligheten för Facebook att 
spåra din geografiska plats genom att utnyttja nya teknologier – något som dock förutsätter 
användarens medgivande (Grothaus, 2014). Enligt Maninder Gill, expert på intellektuella 
rättigheter och integritetsrätt som tillfrågats i artikeln, medför detta möjligheten för tjänsten 
att ha en detaljerad databas som täcker in alla aspekter av en användares liv – var man äter, 
vart man reser, var man handlar, vilka man umgås med osv. Tanken är att annonser som 
rekommenderas en, ska bättre passa den egna personligheten – i syfte att förändra vårt sätt att 
konsumera. Men de flesta användarna bryr sig inte och kommer inte sluta använda Facebook 
och är för apatiska för att kalibrera om sina sekretessinställningar. Gill menar att användare 
själva måste ta ansvar för sin data och att det är upp till oss själva att värdera vår integritet 
och spendera några minuter i våra användarinställningar på att reglera hur vår data används.  
 
Då ett närmande mellan vetenskap och industri inom medieteknisk forskning och att 
ämnesområdet interaktiv musik vetenskapligt sätt ännu är i sin vagga och under kort tid 
hunnit utvecklats till komplexa tjänster, finns anledning till att utreda hur de olika 
perspektiven är förenliga med varandra. Är ett vetenskapligt resonemang om 
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rekommendationssystem förenligt med ett industriellt? Vad kännetecknar vidareutvecklingen 
av dagens rekommendationssystem – teoretiska dimensioner, framtida teknologiska 
implementeringar, sedermera hur användares attityder ställer sig till den potentiella 
utvecklingen? Genom att sammanställa, exemplifiera och diskutera tre olika perspektiv på 
utvecklingen av rekommendationssystem för interaktiva musiktjänster, är målsättningen att 
bidra till en för vetenskapen, bransch och användare gemensam, objektivt nyanserad 
redogörelse att förhålla sig till gällande utvecklingen av framtidens 
rekommendationssystem.   
 

1.1 SYFTE 
Vad är konsekvenserna för den perfekta rekommendationen? Förutsatt att samtliga parters 
intresse ligger i att utveckla ett system som genererar den perfekta rekommendationen, finns 
anledning att titta närmare på vad ett sådant system förutsätter både tekniskt och praktiskt och 
huruvida användare är i fas med den potentiella utvecklingen utifrån eventuella 
integritetsaspekter. Ett realiserande av framtidens rekommendationssystem kan antas bygga 
på ett samförstånd mellan inblandade parter – forskare, bransch (leverantörer av 
musiktjänster) och användare – där olika bakomliggande förväntningar kan tänkas 
förutsättas.   
 
Syftet är således att diskutera utvecklingen av framtidens rekommendationssystem inom 
interaktiva musiktjänster ur flera perspektiv – tekniska förutsättningar, praktiska 
implementeringar och användarens vilja att delta i utvecklingsprocessen.   
 

1.2 PROBLEMFORMULERING & FRÅGESTÄLLNING 
Föreligger det för bransch, forskning och användare gemensamma förväntningar för hur 
framtidens rekommendationssystem för interaktiva musiktjänster kommer utvecklas? 
 
– Vilka förutsättningar kännetecknar framtidens rekommendationssystem för interaktiva 
musiktjänster? 
 
– Vad har dagens användare för inställning till den potentiella utvecklingen av framtidens 
rekommendationssystem för interaktiva musiktjänster utifrån dessa förutsättningar?   
 

1.3 AVGRÄNSNING 
Studiens följande utredning och diskussion gällande rekommendationssystem görs utifrån 
generella teoretiskt underbyggda resonemang, exemplifierade med tjänsten Spotify och 
återspeglade ur bransch- och användarperspektiv, med syfte att nyanserat diskutera och 
belysa aktuella trender och attityder utan att för den delen betraktas som allomfattande. 
Studien kommer inte ingående redogöra för tillämpningsområden för 
rekommendationssystem på detaljnivå och antas inte heller representera samtliga interaktiva 
musiktjänster. Ytterligare begränsas studiens användarperspektiv, tillika attitydundersökning, 
till svensktalande användare med tillgång till Internet.  
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2 TEORETISK BAKGRUND 
Följande kapitel behandlar teorin bakom utvecklingen av interaktiva 
rekommendationssystem både på generell nivå och specifikt för interaktiva musiktjänster – 
vad de kännetecknas av, vanligt förekommande utmaningar samt föreliggande 
förutsättningar för framtidens rekommendationssystem.  
 

2.1 BEGREPP – DEFINITIONER & TILLÄMPNINGAR 
Nedan presenteras en övergripande samling begrepp kopplade till interaktiva 
rekommendationssystem vilka tillämpas i studien.  

  
• Interaktiv musiktjänst – en mobil musiktjänst som erbjuder låt-

rekommendationer baserade på olika användargenererad data 
 
• Filtreringssystem – algoritmiska system som filtrerar olika datasignaler för att 

generera rekommendationer (ex. Content-Based Filtering, Collaborative 
Filtering, Memory-based data, Hybrid-Based Filtering, Context Aware 
Filtering). 

 
• Ubiquitous computing – (allestädes närvarande) datorkraft som är tillgänglig 

hela tiden. 
 
• Personalisering – (Personalization/Individualization) personligt anpassad 

användning baserad på individuella preferenser och egengenererad data. 
 
• Precision – hur tillfredsställande ett system presterar, utifrån uppsatta 

dimensioner och kvalitetskriterier, samt som kvantitativt mätbar prestanda av 
algoritmer (Accuracy). 

 
• Signaler – datakällor (även enheters sensorer) som nyttjas för generering av 

rekommendationer. 
 
• Kontextmedvetna rekommendationssystem – ett allestädes närvarande 

rekommendationssystem som nyttjar olika datasignaler hämtat från flertalet 
integrerade enheter och sensorer (Web of devices/Internet of things) i syfte att 
generera rekommendationer med hänsyn till den individuella användarens 
rådande kontext.  

 
• Integritet – avser signaler som inhämtas i samband med den privata 

användningen. 
 

• Transparens – avser hur tydligt det framgår vilka datasignaler som 
rekommendationer baseras på.   
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• Användbarhet – (Usefulness) avser hur användbart ett system är för användaren 
i syfte att genomföra aktiviteter eller utföra specifika uppgifter, inte att förväxla 
med användklarhet (Ease of Use/Useability) som avser hur enkelt att ta till sig 
och använda ett system är och endast utgör en kvalitetsaspekt av 
användbarheten. 
 

• Likert-typiskt objekt – (Likert-type Item) fråga eller påstående som kan stå för 
sig själv men där svarsalternativen utgörs av en Likert-skala. 
 

• Likert-skala-typ av fråga – består av en serie om fyra eller fler Likert-typiska 
objekt inom ett för objekten gemensamt tema. 

 

2.2 REKOMMENDATIONSSYSTEM 
En tidig definition av rekommendationssystem enligt Burke (2002) är den av Resnick & 
Varian från 1997 som kan sammanfattas som att människor ger rekommendationer i form av 
input, som sen systemet sammanslår och dirigerar om till den lämpliga mottagaren. Termen 
har sedan dess breddats och används idag för alla typer av system där individualiserade 
rekommendationer genereras i form av slutprodukt, eller i syfte att lotsa användaren på en 
individuellt anpassad kurs genom systemet eller hjälpa användaren att hitta användbara 
produkter i en tjänst med ett stort antal möjliga produkter. 
 
Det är aspekter som individualiserad, användbar och intressant som särskiljer 
rekommendationssystem från informationssökningssystem och sökmotorer. Sökmotorer är 
uppbyggda genom matchning, där system är ämnade att generera, och leverera, de objekt som 
bäst överens stämmer med sökfrågan – rangordnat efter matchnings-grad. Det som är särskilt 
intressant med rekommendationssystem menar Burke (2002), är varken typen av gränssnitt 
eller särdragen i användarens interaktioner med rekommendationssystemet, men snarare 
källor till data som rekommendationer baseras på och på vilket sätt data används. 
Rekommendationssystem består av (i) bakgrundsdata (Background Data) – det vill säga den 
information som system har redan innan rekommendationsprocessen påbörjats, (ii) indata 
(Input Data) – den information som användaren måste förmedla till systemet för att en 
rekommendation ska genereras, och (iii) en algoritm som kombinerar bakgrundsdata med 
indata för att generera ett rekommendationsförslag (ibid). 
 
Liikkanen & Åman (2010) definierar rekommendationssystem som en specifik typ av 
filtrerings-teknik som syftar till att presentera poster (musik, nyheter, andra användare, etc.) 
som användaren kan vara intresserad av. För att göra detta, jämförs information om 
användaren med de referensegenskaper som genererats av andra användare av systemet 
(Collaborative Filtering – CF) eller jämförs med innehållsegenskaper, såsom genre vid 
rekommendationer för böcker eller musik – innehållsbaserad filtrering (Content Based 
Filtering – CBF). I dess mest generella formulering, kan rekommendationens uppgift 
reduceras till problematiken kring att estimera relevansen av artiklar vilka användaren ännu 
inte tidigare stött på, och sedermera presentera artiklarna som har de högsta beräknade 
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betygen. Vikten ligger i rekommendationssystemens potential att hjälpa användarna att mer 
effektivt identifiera artiklar av intresse från en annars potentiellt överväldigande uppsättning 
val. Hur effektiva systemen är på att hjälpa användaren, har således fått en viktig roll för 
konkurrenskraften av en tjänst mot basis av hur väl rekommendationssystemet fungerar. Den 
ständiga konkurrensen ihop med det överväldigande innehållet kan underminera nyttan av 
rekommendationer, om inte systemet kan övertyga användaren att prova det föreslagna 
innehållet (Liikkanen & Åman, 2010). 

2.2.1 REKOMMENDATIONSSYSTEM FÖR INTERAKTIVA MUSIKTJÄNSTER 
Upptäckt och konsumtion av musik har dramatiskt förändrats under senare år, där Internet 
blivit alltmer framträdande som relevant källa till musik – lika viktig som traditionella källor 
så som FM/AM-radio, musik-TV, eller vänner (Domingues et al, 2013). Idag är det vanligare 
att konsumera musik på sina personliga datorer och mobila enheter via Internet. Emellertid, 
med praktiskt taget miljontals musikspår, tillgängliga från tusentals olika webbplatser och 
onlinetjänster, innebär det en allt större utmaning för användare att undvika att bli 
överväldigade av alla val i sökandet efter rätt musik. Rekommendationssystem för 
musiktjänster har uppstått som ett svar på detta problem – där systemet har till syfte att 
genom olika filtrerings-tekniker generera en lista av musikspår som troligen är av intresse för 
användaren (Ibid).  
 
Kommersiella musikbibliotek online har idag med lätthet över 15 miljoner låtar. Vilket mer 
än väl överstiger en användares lyssningskapacitet, då 1 miljon låtar skulle ta en användare 
lite mer än sju år av lyssning utan uppehåll. För att hjälpa användare att hitta i den 
omfattande katalogen av låtar skapas rekommendationssystem (McFee et al, 2012).  
 
Enligt Wang, et al (2013) genererar ett musikrekommendationssystem musikspår ur en stor 
databas genom att matcha låtar med användarens preferenser. Ett interaktivt 
rekommendationssystem härleder användarens preferenser genom att införliva 
användarfeedback i rekommendationerna. Varje rekommendation tjänar alltså två syften: (i) 
tillgodose användarens aktuella musikaliska behov, och (ii) framlocka användar-återkoppling 
för att förbättra framtida rekommendationer.  
 
Flexer et al (2010) genomförde en studie på interaktiva musikrekommendationer där de med 
hjälp av Audio Similarity, likheter i ljudet, genererade rekommendationer. Genom att 
analysera flertalet experiment, antalet faktiskt nerladdade låtar från en databas och dess 
rekommendationer, visade det sig att nästan en tredjedel av musiken i databasen aldrig eller 
väldigt sällan blev rekommenderad. Flexer et al (ibid) säger att rekommendationssystem 
byggda på detta sätt kommer att uppvisa liknande resultat som de fick i sin studie.   
 
Wang et al (2012) talar om att en utveckling inom rekommendationssystem är förestående, då 
framförallt genom att ta kontextuell data i beaktning. Enligt författarna är utvecklingen av 
tidigare använda system så som, Collaborative Filtering, Content Based Methods och Hybrid 
Methods mättade – för att nå en vidareutveckling på området är kontextuell data viktig.  
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2.2.2 VANLIGA PROBLEM  
Metadata & Skalbarhet 
Skalbarhet (Scalability) av mängden data inom rekommendationer är ett problem som alla 
olika system möter. Collaborative Filtering förlitar sig exempelvis på en stor mängd 
användardata för att kunna ge relevanta rekommendationer, men där precisionen drastiskt 
sjunker om mängden användardata minskar. Rekommendationer som baseras på Content 
Based Filtering ökar processtiden linjärt med ökningen av data att behandla. Även 
rekommendationsmetoder som bygger på metadata har sina begränsningar, då metadata ofta 
är för grov och allmän för att kunna särskilja individuella egenskaper hos de enskilda 
artiklarna (Cai et al, 2007).  
 
Kallstart 
Vanligt förekommande utmaningar enligt Burke (2002) är Cold start/New Item-
problematikerna vilka uppstår när en tjänst introducerar en ny produkt/artikel i 
rekommendationssystemet eller när en ny användare väljer att börja använda tjänsten och vill 
få rekommendationer. När en ny produkt introduceras har det ännu inte genererats några 
användardata, så som att användare har klickat på artikeln, betygsatt den eller gillat den. 
Detta ställer till med problem för hur artikeln ska hanteras för att bli rekommenderad. Även 
vilka artiklar som en ny användare ska få rekommenderad till sig är problematiskt, då 
användaren inte har spenderat tid på tjänsten och då inte genererat information om det egna 
beteendemönstret. Ytterligare ett problem som gör sig gällande är portfolio-effekten 
(Portfolio Effect), vilken Burke (ibid) syftar till som dilemmat som uppstår när samma grupp 
artiklar rekommenderas användaren allt för ofta. För musiktjänster är problemet inte 
nödvändigtvis påtagligt då musikspår ofta lyssnas till vid flera tillfällen i tät följd – ibland 
t.o.m. upprepat – men där det för filmtjänster blir särskilt påtagligt då man generellt inte tittar 
på samma film i följd flera gånger. Zhou et al (2012) sammanfattar det som så att utan 
tillräcklig kunskap om användarna kommer även den mest sofistikerade av 
rekommendationssystem inte kunna leverera tillfredsställande rekommendationer. Kallstarts-
problematiken orsakar indirekt att användarprofilen blir den svagaste länken i hela 
rekommendationsprocessen.  
 
Hybrid-teknik 
Burke (2002) hävdar att de allra flesta rekommendationssystem idag är uppbyggda genom en 
hybridmodell där två eller fler basala rekommendationsmodeller används. Hybridtekniken 
används främst för att överbrygga problematik kring att alla system inte kan göra allt – alla 
rekommendationsmodeller har sina fördelar och nackdelar. Det påpekas att ett av de största 
problemen som rekommendationssystem har och som kan undanröjas med hjälp av 
hybridsystem är den så kallade kallstarts-problematiken (Cold Start/New Item) – 
introduktionen av nya produkter och/eller användare till tjänster och på vilken typ av data 
som rekommendationer då ska genereras. Burke (ibid) menar att problematiken kan avhjälpas 
med hjälp av hybridteknik, där de som utvecklar rekommendationssystemet tar de olika 
positiva aspekterna av olika sorters rekommendationssystem för att överbrygga eventuella 
problem som kan uppstå.   
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2.3 FRAMTIDENS REKOMMENDATIONSSYSTEM 

2.3.1 WEB 3.0 & WEB OF DEVICES (INTERNET OF THINGS) 
Rekommendationssystem har visat sig vara användbara verktyg i hanteringen av Internet och 
dess oändliga mängd information och har under kort tid utvecklats en hel del. Bobadilla et al 
(2013) sammanfattar: första generationens rekommendationssystem använde sig av 
traditionella webbsidor för inhämtning av information från följande tre källor: (a) 
innehållsbaserad data (Content Based Data) ur köpta eller använda artiklar, (b) demografisk 
data inhämtad ur användargenererad data, (c) minnesbaserad data (Memory Based Data) 
inhämtad via användarpreferenser – där rekommendationssystemen fokuserade på att 
förbättra precisionen av rekommendationer via nya hybrid-filtreringsmetoder. Andra 
generationens rekommendationssystem använder sig i stor utsträckning av algoritmer som 
inkluderar social information med tidigare hybridmetoder. Tredje generationens 
rekommendationssystem kommer använda sig av web 3.0 genom information tillhandahållen 
via integrerade enheter på Internet – Internet of things. Kontext-medvetna 
rekommendationssystem fokuserar på ytterligare kontextuell information så som tid, plats 
och trådlöst sensoriska nätverk. Den kontextuella informationen kan inhämtas explicit, 
implicit eller genom an blandning av dessa två metoder. Följaktligen kommer ett av de 
huvudsakliga framtida forskningsområdena kretsa kring hanteringen av integritet- och 
säkerhetsfrågor (Ibid).   

2.3.2 KONTEXTMEDVETNA REKOMMENDATIONSSYSTEM 
Rekommendationssystem har under det senaste årtiondet (tidigt 2000-tal) kommit en lång väg 
mot möjligheten att ge så precisa rekommendationer som möjligt, men det finns många 
möjliga förbättringsområden. En av dessa förbättringar som Adomavicius & Tuzhilin (2005) 
ser är på frammarsch är den multidimensionella rekommendationen. En rekommendation 
som inte bara tar in användaren och produkterna i tjänsten, men som också ser till den 
kontext som användaren befinner sig i. 
 
Wang et al (2014) menar att kontextmedvetna rekommendationssystem är starkt på 
frammarsch och att det finns en del forskning gjord på t.ex. användarens geografiska plats, tid 
på dygnet, användarens emotionella tillstånd eller användarens rörelsemönster. Det som 
Wang et al (ibid) dock ville undersöka var huruvida användares implicita tankar kunde 
korreleras med systemet för att ge en bättre rekommendation och komma undan kallstarts-
problematiken. För att göra detta samlade de in data från Last-fm (musik), Yahoo! Local 
(geografisk plats), Twitter (tweets) och LyricsWiki (låt-texter) och grupperade dem på tre 
olika sätt för att se om det kunde ge passande rekommendationer och för att se om de kunde 
vara behjälpligt. Det visade sig att det finns en tydlig korrelation mellan människors implicita 
tankar som kunde förekomma på Twitter och innehållet i låt-texter. 
 
Seppänen & Huopaniemi (2008) menar att insamling av kontextmedveten data från 
användare görs för att förankra den rekommenderade låten i situationen som användaren 
befinner sig och inhämtningen av data sker antingen implicit eller explicit. Med implicit 
insamlande av data menas data som samlas in via sensorer i t.ex. en mobiltelefon och med 
explicit data menas data som användaren själv delar med sig av gällande sin egen kontext. 
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Seppänen & Huopaniemi (ibid) anser att endast tillämpning av input från användare inte är 
möjlig då det skulle lägga för stor börda på användaren, samt att ett smartare kontextmedvetet 
system möjligen kan lära sig att automatiskt föreslå relevanta rekommendationer baserat på 
plats, tid, aktivitet och ytterligare sensorisk data. När det kommer till val av musik bygger de 
ofta enligt Seppänen & Huopaniemi (ibid) på användarens humör och känslotillstånd, då 
musik är känsloförmedlande. Dessa känslotillstånd är vara svåra att registrera med hjälp av 
sensorer, men kan identifieras genom att helt enkelt fråga användaren om dess humör eller 
känslotillstånd. 
 
Att samla in geografisk data genom GPS-system menar Seppänen & Huopaniemi (2008) är 
ett bra sätt för system att bättre förstå användarens kontextuella situation. Med hjälp av 
WLAN eller Bluetooth kan det än mer exakt urskiljas användarens kontext, då systemet 
genom dessa tekniker kan precisera till vilket rum i en specifik byggnad som användaren 
befinner sig. Seppänen & Huopaniemi (ibid) nämner också att rörelsesensorer kan vara 
användbara för att se om användaren t.ex. står still, går, springer eller rör sig med hjälp av ett 
fordon. Vidare kan också en telefons inställningar till vilken kontext som användaren 
befinner sig i vara lämpligt för ett rekommendationssystem – om telefonen t.ex. är inställd på 
ljudlös eller i mötesläge. 
 
Kontextmedvetenhet inom digital musikupplevelse har enligt Seppänen & Huopaniemi 
(2008) en stor potential när det kommer till att personalisera upplevelsen och skapa mer 
precisa och tillfredsställande rekommendationer för användare. De påtalar dock att de inte 
tror att kontextinformation villkorslöst kommer att förbättra rekommendationer för alla 
användare i alla situationer – ämnesområdet är ännu ungt och mer forskning behövs gällande 
kontextmedvetenhet för musiktjänster. 
 
Seppänen & Huopaniemi (2008) menar att sinnesstämningen hos lyssnaren kommer vara en 
av de viktigaste aspekterna att ta i beaktande för framtida kontextmedvetna 
musikrekommendationer. Det finns tydliga svårigheter med att mäta användares 
sinnesstämning då dagens sensorer inte riktigt kan eller har möjlighet att mäta just det. De 
menar dock att det kan finnas viss information till användarens sinnesstämning genom musik 
som vederbörande tidigare har lyssnat på, under förutsättning att sinnesstämning och musik 
innehar ett samband. GPS-data är kanske den enklaste typ av data att samla in, men också 
enligt Seppänen & Huopaniemi (ibid) den svåraste att skapa relevanta rekommendationer 
kring.   
  
Användningen av mobila enheter har en stor och ännu outnyttjad kapacitet enligt Seppänen & 
Huopaniemi (2008). De hävdar också att djupare personalisering, kontextuellt beroende och 
sociala aspekter förväntas förändra landskapet inom musiklyssning. Kombinationen i 
forskningen mellan mobilt ljud och musikrelaterad forskning inom (Människa-Dator-
Interaktion), kontextmedvetenhet, allestädes närvarande datoranvändning (Ubiquitous 
Computing) och rekommendationssystem ger förutsättningar för interdisciplinär forskning 
som kan ha stor inverkan på framtida användning (ibid).  
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I den översiktliga sammanställning och klassificering av trender inom utvecklingen av 
rekommendationssystem som Bobadilla et al (2013) presenterar, framgår tydliga tendenser 
inom forskning på området – att inhämta och integrera mer och olika typer av data. Denna 
trend har utvecklats parallellt med utvecklingen av Internet, vilken de delar in i följande tre 
primära stadier: (1) under Internets begynnelse, använde rekommendationssystem (RS) 
endast explicit betygsättning från användare som demografisk information samt att 
innehållsbaserad (Content Based) information inkluderades av RS-leverantörer. (2) För web 
2.0, utöver tidigare information, inhämtas och används social information, som vänner, 
följare, följda, både betrodda och icke-betrodda. Samtidigt bidrar användarna kollaborativt 
till implementeringen av ny information: bloggar, taggar, kommentarer, foton och videos. (3) 
För web 3.0 och the Internet of things (nätverkande enheter), kommer kontextmedveten 
information från en rad olika enheter och sensorer att inkorporeras med ovanstående 
information. För närvarande inkluderas geografisk information, och Bobadilla et al (2013) 
menar att den förväntade trenden är att det gradvis inkorporeras mer information så som 
RFID (Radio Frequency Identification Data), övervakningsdata, hälsoparametriska signaler i 
realtid, mat- och shoppingvanor, väderparametrar så som temperatur och lufttryck, samt tele-
operation och tele-närvaro.    
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3 TIDIGARE FORSKNING 
Ett sätt att närma sig rekommendationssystemens bakomliggande förväntningar är att 
undersöka relevanta dimensioner eller kvalitetskriterier som föreligger 
utvärderingsprocessen i utvecklingsarbetet. Även implikationer förknippade med framtidens 
potentiellt mer preciserade rekommendationssystem diskuteras med avseende till integritet 
och transparens. Nedan presenterade parametrar ligger till grund för genomförd studie och 
det senare analysarbetet.  
 

3.1 UTVÄRDERING AV REKOMMENDATIONSSYSTEM 
Hur väl ett rekommendationssystem fungerar kan diskuteras utifrån vilka kvalitéer eller 
egenskaper som vill uppnås och de förutsättningar som kan tänkas ligga bakom. Enligt 
Liikkanen & Åman (2010), har majoriteten av tidigare forskning på området 
rekommendationssystem fokuserat på statistisk precision gällande algoritmer bakom 
systemen, med lite fokus på gränssnittsaspekter och användarupplevelse. Det spekuleras till 
och med i huruvida utvecklingen av algoritmer nått sin kulmen, då algoritmer, nya som 
gamla tenderar att generera liknande resultat och att det snarare är den mänskliga 
variabiliteten som står i vägen för systemens eventuellt förbättrade precision – en algoritms 
precision kan aldrig bli mer precis än variationen i användarens inkonsekventa utvärdering av 
samma artikel. En viktig aspekt för bedömningen av rekommendationssystem menar 
Liikkanen & Åman (2010) är att utvärdera dem subjektivt, t.ex. hur väl systemen 
kommunicerar sina resonemang för användarna. Det är därför element i användargränssnitten 
såsom förklaringar, interaktiva element och visualiseringar är allt viktigare för att förbättra 
användares tillfredsställelse. Under de senaste åren har subjektivt upplevda aspekter i 
utvärderingen av rekommendationssystem följaktligen vunnit mark.  
 
Gällande rekommendationssystem är trovärdighets- eller tillits-aspekter viktiga att fundera 
kring menar Zhou et al (2012), med hänvisning till att rekommendationssystem inte kan 
rationellt isolerat utvärderas utifrån informationsvärde. Att hänsyn tas till sociala aspekter av 
rekommendationer är nödvändigt för att förstå den individuella beslutsfattandeprocessen 
vilken i sin tur bygger på faktorer som erfarenhet, bakgrund, kunskapsnivå, livsåskådningar 
och personliga preferenser. I termer av kvalitet och användbarhet, föredras vänners 
rekommendationer framför systemens, trots att systemens rekommendationer har ett högre 
nyhetsvärde. En stor utmaning för traditionella rekommendationssystem är att inkorporera de 
sociala aspekterna av beslutsfattandeprocessen och rådgivningssökandet eller förtroendet i 
relationer mellan användare. 

3.1.1 Tillfredsställelsens dimensioner 
Liikkanen & Åman (2010) argumenterar för att tillfredsställelsen av ett 
rekommendationssystem utgörs av ett aggregat av sex dimensioner baserade på Tintarev & 
Mastoffs taxonomi för utvärdering av mål och förklaringar från (Tintarev & Masthoff, 2007). 
Taxonomin påminner om den ISO-standard som vanligen förekommer i 
mjukvaruutvecklingssammanhang – ISO 9241 – (w3.org). En del av dimensionerna kan inte 
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utvärderas med objektiva mått, och måste därför härledas ur användarundersökningar. Dessa 
sex dimensioner är:  
 
1. Transparens (Transparency): förklara hur ett system fungerar 
2. Granskning (Scrutability): möjliggör för användare att tala om för systemet att den gör fel 
3. Slagkraftigt (Effectiveness): underlätta för användare att ta bra beslut 
4. Övertalningsförmåga (Persuasiveness): övertyga användare att prova eller köpa 
5. Effektivitet (Efficiency): hjälp användare att ta beslut snabbare 
6. Förtroende (Trust): öka användares förtroende för systemet   
 
Dessa sex dimensioner utgör gemensamt användarens nivå av tillfredsställelse, som enligt 
Liikkanen & Åman (2010) är den övergripande dimensionen för tjänsten som helhet, bör 
utvärderas subjektivt ur ett användarperspektiv och vilka förklaras närmare nedan.  
 
1. Med hjälp av förklaringar/motiveringar till hur och varför rekommendationer görs, får 
användaren möjlighet att se in bakom användargränssnittet vilket gör rekommendationen 
transparent. Transparens är dessutom en standarddimension bland användbarhetsprinciper.   
 
2. Genom att användaren har möjlighet att ge återkoppling till systemet gällande 
rekommendationer och att själv kunna reglera rekommendationer, ökar granskningsnivån 
tillika användar-kontrollen – även det en etablerad användbarhetsprincip.   
 
3. Med slagkraftigt menas hur väl en förklaring eller motivering underlättar för användaren 
att ta beslut – vilken till stor del bygger på precisionsnivån av rekommendationsalgoritmen. 
Den effektiva beskrivningen ska underlätta för användaren att själv utvärdera och sålla bland 
de föreslagna rekommendationerna utifrån de egna preferenserna. 
 
4. Övertalningsförmågan avser hur väl systemet övertygar användare att prova eller köpa 
rekommenderade artiklar. Biverkningar kan dock uppstå i form av aversioner mot systemet 
om användare konsekvent väljer dåliga rekommendationer.  
 
5. Effektiv navigering underlättar för användaren att snabbare besluta vilken rekommendation 
som bäst lämpar sig för den rådande situationen. Det kan ha att göra med hur lång tid eller 
hur många aktiviteter som det krävs för att utföra en uppgift – exempelvis tiden det tar att 
söka upp en artist eller låt som är glädjande för användaren. 
 
6. En ökad tillit till ett system resulterar i ett ökat förtroende till rekommendationen. 
Förtroende är i kärnan för alla typer av rekommendationsprocesser, och kanske den viktigaste 
aspekten för den ökade övergripande tillfredsställelsen av ett rekommendationssystem. 
Förtroende kan definieras som användarens upplevda tilltro till rekommendationssystemets 
kompetens och användares intentioner att använda sig av systemet vid upprepade tillfällen. 
Även visuella aspekter av gränssnittsdesignen påverkar den upplevda trovärdigheten av ett 
system.  
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Just motiveringar i anslutning till rekommenderade artiklar har påvisats vara positivt 
korrelerat med både upplevd användbarhet (Perceived Usefulness) och användklarheten 
(Ease of Use), vilka bidrar till användarens övergripande tillfredsställelse (Liikkanen & 
Åman, 2010). Lee & Price (2014) har även de undersökt kriterier förknippade med metoder 
för utvärdering av rekommendationssystem för musiktjänster, vilka till stor del påminner om 
Liikkanen & Åmans dimensioner, och listar följande enligt dem nödvändiga kvaliteter:  
 
• Rekommendationsprecision (Recommendation Accuracy): artiklar som 

rekommenderas matchar användarens intressen/preferenser. 
• Motivering (Explanation): varför artiklar rekommenderas användaren. 
• Interaktionstillräcklighet (Interaction Adequacy): rekommendationssystemet 

möjliggör för användaren att tala om vad denne gillar/ogillar.  
• Upplevd användbarhet (Perceived Ease of Use/Familiarity): användarens 

igenkänning eller kunskap till ett system.  
• Tilltro/förtroende (Confidence/Trust): användarens tilltro till att systemet fungerar. 
• Nyhetsvärde (Novelty/Serendipity): tillhandahålla icke-uppenbara 

rekommendationer. 
• Integritet (Privacy): mängden och hur djupgående information är som användare 

bidrar med.  
• Sammantagen tillfredsställelse (Overall Satisfaction): hur väl systemet sammantaget 

uppfyller användarens behov.  
 
I Lee & Prices (2014) studie framgår att användare har visst överseende med systemens olika 
bristande kvaliteter förutsatt att systemet är förväntat konsekvent i övrigt och att 
användbarheten (Usefulness) av systemet föregår användklarheten (Usability). Att byta till 
en konkurrerande musiktjänst anses av användarna förutsätta att den nya tjänsten sömlöst kan 
"översätta" alla ens sparade spellistor och favoriter till den nya tjänsten för att kompensera för 
den tid som investerats i den ursprungliga tjänsten. 
 
Ytterligare visade det sig att typen av användare skiljer sig åt en hel del – en del ser 
musiktjänsten som ett verktyg och förväntar sig inte att tjänsten ska förstå sig på deras 
musiksmak, andra är mer öppna för att förlita sig till de rekommendationer de får i sökandet 
efter för dem ny oupptäckt musik, alternativt spenderar mycket tid på att se om sin 
musiklyssning. Andra har inget intresse för att tillhandahålla någon form av input alls och 
förväntar sig att systemet bara ska tala om vad de ska lyssna till – just spotify-användare 
anses mer villiga att spendera mer tid på att se om den egna musikupplevelsen jämfört med 
exempelvis pandora-användare som vill spendera minimalt med tid – med slutsatsen att det är 
kritiskt att utvecklare av interaktiva musiktjänster förstår vilken den generella personligheten 
av deras användare är för att identifiera lämpligaste designstrategi (Lee & Price, 2014).  
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3.2. INTEGRITET & TRANSPARENS 
Integritet 
Våra mobiltelefoner fungerar idag som sensorer för att samla in data om vårt vardagliga 
beteende och sammanhang, dessa data kan sedan skickas eller säljas vidare för att användas 
som basinformation till riktad reklam eller rekommendationer. Christin et al (2011) anser att 
detta skapar integritetsproblem för användare som lämnar ifrån sig mer information, som 
information om hälsa, geografisk plats eller Internetvanor, än de vill eller kanske vet om. 
Data som samlas in av våra mobiltelefoner kan användas av rekommendationssystem.  
Jeckmans et al (2013) listar olika datatyper vilka samlas in på följande vis: 
Beteendeinformation (ofta bestående av dina internetvanor); Kontextuell information (ex. 
geografisk plats, tid, datum, social gupp); Domänkunskap (relationen mellan användarens 
stereotypa beteende och produkterna som ska rekommenderas); Metadata (ex. musikgenre 
eller artist), Konsumtionshistorik (tidigare konsumerade produkter på tjänsten); Återkoppling 
på rekommendationer (användares tidigare beteende gentemot rekommendationer); Social 
information (relationer mellan olika användare); Användarattribut (ex. inkomst eller 
demografisk information); Användarpreferenser (användares tidigare betygsättning av 
produkter).  
 
Alla dessa datatyper används i rekommendationssystem idag och i tider där forskning och 
bransch jobbar för att hitta och skapa så precisa rekommendationer som möjligt har ofta 
integriteten hos användaren försummats. Jeckmans et al (2013) menar att det finns många 
aspekter där användaren inte är medveten om hur och till vad som data används. Många 
användare har exempelvis ofrivilligt gått med på att lämna ut sin data, detta då 
integritetspolicys oftast inte läses innan användaren med ett klick godkänner avtalet. I en 
integritetspolicy kan användare också missa att den information som man som användare 
bidrar med kan säljas till tredje part. Den användare vars användarbeteende och genererade 
rekommendationer på något vis utmärker sig, kan, enligt Jeckmans et al (2013), också 
utnyttjas av tjänsten då beteendet förefaller särskilt intressant att följa. 
 
Transparens 
De flesta rekommendationssystem opererar i det dolda genom en Black Box-metod, där 
systemet frågar användaren om en input som t.ex. betygsättning av objekt, eller att lista sina 
favoritartister. För detta ger systemet användaren en output i form av en rekommendation 
baserad på de data användaren valt att registrera. Den gemene användaren tycker dock 
generellt att Black Box-metoden inte ger något förtroende till rekommendationssystemet då 
de istället föredrar en förklaring till varför en viss produkt/artikel/låt rekommenderas just 
dem. Användare söker inte bara förklaringar till de egna rekommendationerna, men vill också 
berättiga systemet genom att få förklaringar till rekommendationer som de redan har 
betygsatt eller listat (Sinha & Swearingen, 2002).  
 
De dimensioner och kvaliteter som ovan presenterats gällande utvärdering av 
rekommendationssystem ligger till grund för studien och dess analys, där särskild tonvikt 
läggs på integritets- och transparensaspekter av framtida implementeringar.   
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4 METOD – FLERFALDIG FORSKNINGSSTRATEGI 
Mot bakgrund av studiens syfte, att från olika perspektiv diskutera rekommendationssystem 
och utvecklingen av dessa, angrips utredningen med en kvalitativ ansats. Studien innefattar 
dock kvantitativa inslag, vilka behandlas kvalitativt med hänvisning till för 
attitydundersökningen använd urvalsmetod – “snöbollsurvalet” (vilken presenteras senare). 
 
Utredningen förutsätter att en övergripande förståelse för bakomliggande teori gällande 
rekommendationssystem, den roll de har för interaktiva musiktjänster och på vilken typ av 
data rekommendationer kan baseras. Rekommendationssystemen är i ständig utveckling, men 
förhoppningen är att genom en utredning av aktuell forskning kunna redogöra för en för 
vetenskapen gemensam referensram vilken sedan ligger till grund för en senare intervju med 
en på området insatt på Spotify – en världsledande interaktiv musiktjänst. Med hjälp av 
intervjun relateras aktuell vetenskaplig forskning praktiskt, sett ur ett branschperspektiv. Det 
resoneras kring tillfredsställelse utifrån leverantörssidans perspektiv, nuvarande och framtida 
utmaningar och visioner – vilka kan bidra till en gemensam diskussion som förs med ett för 
samtliga parter mer allmängiltigt begreppsunderlag. För att ytterligare berika sammanhanget 
kompletteras diskussionen kvantitativt ur ett användarperspektiv genom att med hjälp av en 
enkätundersökning, baserat på en Likert-skala, visa på rådande attityder gentemot 
rekommendationssystem och den potentiella utvecklingen av den bland användare av 
interaktiva musiktjänster så som Spotify.  Enkätundersökningen utförs elektroniskt för en så 
effektiv datainsamling och vidare bearbetning som möjligt. 
 

4.1 INTERVJU PER EMAIL 
Då studiens syfte bottnar i en ambition att angripa den potentiella utvecklingen av framtidens 
rekommendationssystem utifrån flera perspektiv, föreföll det nödvändigt att lyfta fram ett 
branschperspektiv – varför Spotify kontaktades. Efter en hel del tid och korrespondens 
gällande vad intervjun skulle handla om och huruvida det fanns någon som kunde svara på 
frågorna, upprättades så småningom kontakt med en spotify-representant stationerad i New 
York. Således ansågs det effektivast att intervjun genomfördes per email. Att intervjua per 
email menar Bryman & Bell (2005, s.519) har sina tydliga fördelar. Framförallt i det att det 
geografiska avståndet mellan undersökare och respondent blir ovidkommande, samt att det 
också blir mer ekonomiskt både vad gäller tid och pengar. För att överkomma det geografiska 
avståndet och tidsskillnaden genomfördes intervjun per email. Mail-intervjun angreps 
dessutom asynkront, vilket innebar att frågor samlat skickades till respondenten så möjlighet 
fanns för vederbörande att svara när tillfälle och tid gavs (ibid, s.520), där respondenten 
också fick möjlighet att själv välja att antingen svara direkt i mailet eller i bifogad Word-fil. 
Intervjumetoden som asynkron, innebär även möjlighet för följdfrågor återkopplade till 
tidigare korrespondens.  
 
Bryman & Bell (2005, s.526) uttrycker en del fördelar med att välja att göra intervjuer online 
(per email eller dylikt) kontra ansikte mot ansikte som sker i realtid. Utöver den tydliga 
fördelen att överkomma när intervjupersonen befinner sig på en geografiskt avlägsen plats, 
kan det vara positivt att genomföra en mailintervju då respondenten får möjlighet att läsa 
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igenom frågorna och på så sätt ge en så korrekt och nyanserad bild som möjligt. Det kan 
förekomma skevhet i en intervjusituation på grund av att intervjuobjektet vill vara 
undersökaren till lags, men detta avhjälps genom en mailintervju och en mer tillförlitlig bild 
kan återges av respondenten.  Även att respondenten kan välja att svara på intervjufrågorna 
när rätt tillfälle och tid ges ökar möjligheten för en mer uttömmande och fullständig 
svarsbild. Författarna (Bryman & Bell, 2005, s.527) menar också att det lättare kan uppstå en 
ömsesidig tillit mellan respondent och intervjuare genom mailintervjuer och att det genom 
detta är lättare för oss som undersökare att få relevanta svar på möjliga funderingar och 
följdfrågor. Dessutom föranleder processen inget behov av att varken spela in (ett potentiellt 
orosmoment som kan väcka anspänningar) eller transkribera intervjun, då respondenten själv 
skriver sina svar och på så vis underbygger att det som framkommit under intervjun är riktigt. 
 

4.2 ATTITYDUNDERSÖKNING – DESKRIPTIV TVÄRSNITTSSTUDIE  
Som ett komplement till genomförd intervju med bransch, genomfördes en 
enkätundersökning med syfte att ta reda på rådande attityder gentemot dagens 
rekommendationssystem inom interaktiva musiktjänster och hur de potentiellt kommer 
utvecklas. Detta för att ge en indikation på var användarattityder dagsläget står i förhållande 
till den potentiella utvecklingen av framtidens rekommendationssystem och mot basis av 
tidigare redovisade dimensioner av tillfredsställelse och för rekommendationssystem 
nödvändiga kvaliteter. För att så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt ta reda på rådande 
attityder hos användare av interaktiva musiktjänster, nyttjades enkätmetoden. Dels har 
enkätmetoden den fördelen att lättare anpassas efter respondentens behov – de kan besvaras 
då respondenten har tid och möjlighet att göra så – och dels är enkätmetoden kostnadseffektiv 
i förhållande till investerad tid och distributionskostnad jämfört med exempelvis intervjuer 
(Bryman & Bell, 2005, s.162-163). 
 
Bryman & Bell (2005, s.530) talar om fördelar med att använda sig av webbaserade enkäter 
och då framförallt om dess enkelhet i att koda svaren. Vid användning av pappersenkäter 
måste undersökaren lägga mycket tid och arbete på att samla in, sammanställa och koda av 
insamlad data. Detta är något som man vid användning av webbaserade enkäter kan undvika, 
då webbaserade tjänster allt som oftast har den fördelen att insamling av data sker per 
automatik och erbjuder olika analysverktyg inom ramarna för verktyget. Mer avancerade 
analyser kan kräva andra verktyg än de som tillhandahålls, vilket förutsätter att insamlad data 
kan exporteras. Bryman & Bell (2005, s.533) påvisar också att det finns stöd för att 
webbenkäter har en högre svarsprocent jämfört med postade enkäter.   
 
Den genomförda attitydundersökningen baserades på en fem-gradig Likert-skala (se Bilaga 
2), konstruerad med hjälp av enkätverktyget Netigate (netigate.se) som sedan distribuerades 
elektroniskt via The Spotify Community (en plattform med ämnesstyrda forum för spotify-
användare att interagera med varandra och utvecklare av Spotify) samt Facebook – vilken 
också har ett samarbete med Spotify. Facebooks utveckling har fört med sig begränsningar 
som tidigare var möjliga, så som möjligheten att direkt i bilden till externa webbplatser och 
skicka ut massinbjudningar i form av privata meddelanden. Lösningen blev då istället att 
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skapa ett publikt evenemang (Event) och bjuda in svensktalande vänner (enkäten var på 
svenska) till att delta i undersökningen, publicera en inbjudan på det egna flödet samt på 
Spotifys facebook-sida. Genom att dessutom sätta inbjudningarna som helt publika, kunde 
vem som helst få tillgång till den och möjlighet att dela den vidare bland sina vänner. Själva 
inbjudan bestod i en enkel men tydlig bild och kortare text om vad som undersöktes och hur 
man deltar, med hänvisning till en länk i bildtexten som tar en vidare till 
attitydundersökningen på Netigate (netigate.se, se Bilaga 3). Alla respondenters svar 
hanterades anonymt. Mot enkätens ställda påståenden, valde respondenten ett av de fem 
slutna svarsalternativen vilka sinsemellan kan rangordnas men inte kvantifieras, varpå 
inhämtad data således hanterades som ordinal (Burns et al, 2008). 
 
Med Likert-skalan ställer man upp alla frågor som påståenden och som svarsalternativ finns 
en femgradig eller sjugradig skala med svarsalternativ som sträcker sig från ”Håller helt 
med” till ”Håller inte med alls”. Svaren kodas sedan genom att ge de olika svaren siffror i 
stigande eller fallande ordning, där ”Håller helt med” är 1 och ”Håller inte med alls” således 
är 5 (Bell 2006, s.219). Likert-skalan är bra för att mäta respondenters attityder, åsikter och 
uppfattningar (Burns et al, 2008; Bell, 2006, s.219) – därav anledningen till att just Likert-
skalan använts, då respondenternas attityder gentemot rekommendationssystem var centralt 
för undersökningen. Den fem-gradiga skalan fördelades mellan olika svarsalternativ på 
påståenden som respondenterna fick ta ställning till: “Håller helt med”, “Håller delvis med”, 
“varken eller”, “Håller delvis inte med”, och “Håller inte med alls”; samt fördelat över 
svarsalternativen: “Sannolikt”, “Antagligen”, “Ovisst”, “Antagligen inte” och “Osannolikt” 
för ett påstående gällande hur sannolika olika utvecklingar är.  
 
Fördelarna med en elektronisk webbaserad enkät är flera – bland annat undviks att 
respondenter riskerar fylla i flera svarsalternativ på ett påstående, helt förbiser att svara 
alternativt hoppar över en fråga som då kan leda till onödigt bortfall vilket påverkar 
svarsfrekvensen och sedermera representativiteten av undersökningen genom ökad risk för 
skevheter i resultaten. Ytterligare undviks risken för att respondenten kan se och läsa igenom 
hela enkäten innan de besvarar frågorna och således inte svarar på frågorna oberoende av 
varandra och i den tilltänkta ordningen (Bryman & Bell, 2005, s.163-167).  
 
Förenligt med Burns et als. (2008) tankar om just webbaserade enkäter, presenterades 
påståendena en i taget på sinsemellan länkade sidor, vardera sida med lämplig titel upptill 
som indikerar temat för påståendet, eventuell förklaring över hur påståendet skall besvaras, 
samt en förloppsindikator nedtill som visar på hur mycket/litet som är kvar att besvara. 
Användning av “alternativ-knappar” för de olika svarsalternativen är också fördelaktigt då 
sannolikheten att data missas undviks.  Detta då enkättjänsten endast visar en fråga i taget 
och hindrar respondenten från att gå vidare till nästa fråga utan att först ha bockat i ett av 
svarsalternativen – vilket ytterligare tydliggörs av en röd markering med pil som uppmanar 
respondenten att välja ett svarsalternativ för att gå vidare till nästa fråga. På inrådan av Burns 
et al (2008), publicerades länken till enkäten ihop med en framsida/inbjudan där det framgår 
vilka vi som utför studien är, vad undersökningen har till syfte samt att resultatet av studien 
kommer kunna tas del av för den som är intresserad. 
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Vid utformningen av en enkät finns det anledning att ta några aspekter i beaktning. I enlighet 
med Burns et als. (2008) rekommendationer har exempelvis påståendena i enkäten begränsats 
till under 20 ord per formulering och iterativt omformulerats med syfte att förenkla för att 
lättare förstås, inte innehålla några värderingar samt vara opartiska. Med hänsyn till sociala 
eller kulturella aspekter vilka eventuellt kan snedvrida undersökningen, har en neutral 
hållning genomgående antagits vid utformningen av enkäten och dess påståenden. Kvaliteten 
på enkäten som helhet, att de svarande tolkar frågorna på ett konsekvent sätt samt att 
lämpligheten av vardera fråga bedömts (ibid), har säkerställts genom dels tidigare genomförd 
pilot-studie med snarlikt upplägg samt inför uppföljningsstudien genom att flera ur den 
tilltänkta målgruppen reviderat enkäten och återkopplat med synpunkter om huruvida frågor 
ska omformuleras, accepteras eller helt raderas.   
 
Andra aspekter rörande enkätutformningsprocessen som av Burns et al (2008) lyfts fram är 
att absoluta termer bör undvikas, som exempelvis alltid, ingen eller aldrig, förkortningar och 
komplex terminologi. Anledningen till detta är att formuleringar med alltför snäva 
svarsalternativ eller invecklade begrepp i sig kan riskera inverka på hur frågor tolkas – och då 
på ett inkonsekvent vis. Att svarsalternativen också presenteras på ett konsekvent vis bidrar 
till att både öka svarsfrekvensen och minimera felaktiga svar. Med detta i åtanke har till 
största möjliga mån ämnesspecifika begrepp, ytterligheter och vaga uttryck undvikits med 
syfte att minimera eventuella tvetydigheter, samt att påståendena inte innehåller absoluta 
formuleringar som respondenten eventuellt har svårt att relatera till. Istället tydliggjordes 
påståenden genom att situera dem i ett lättförståeligt sammanhang där svarsalternativen 
utgjordes av en fem-gradig skala med konsekvent ordning för att inte riskera förvirra eller 
skapa frustration.     

4.2.1 LIKERTSKALAN – ANALYS AV ORDINAL- OCH INTERVALLDATA  
Likert-skalan utvecklades år 1932 och är vida använd idag. Skalan utgörs av en typ av 
spännvidd och där flertalet olika svarskategorier använts, men vilka oftast går ut på att 
indikera hur mycket eller lite respondenten håller med om, anser sant, jakar eller nekar ett 
påstående – vanligen med åtminstone fem olika svarsalternativ (Allen & Seaman, 2007). 
Viktigt att ta i beaktning vid undersökningar med data baserad på Likert-skalan, är att 
insamlad data är ordinal till sin natur då svarsalternativen trots tydlig rangordning inte kan 
kvantifieras – det vill säga att avstånden mellan de olika svarsalternativen inte på något vis i 
sig har givna värden eller jämna mätbara avstånd. Vad skillnaden i värde är mellan 
exempelvis håller helt med och håller delvis med är således helt godtyckligt tolkningsbart. 
Dock omformuleras de slutna frågorna, genererad ordinaldata, till siffror under 
kodningsprocessen för att hanteras i en statistisk analys (Bryman & Bell, 2005, s.169-170).   
 
Det råder delade meningar om hur man ska hantera ordinaldata. Enligt Allen & Seaman 
(2007) är analys av nominal-, intervall- eller kvot-data generellt sätt förhållandevis 
okomplicerad. Analys av ordinaldata, särskilt som genererad ur Likert-skalan, är det inte – 
vilket inte är någonting nytt. Ännu idag är lämpligheten i att behandla ordinaldata som 
intervalldata ifrågasatt och anses i flera ämnesområden som kontroversiellt.  
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Den generella regeln är att medelvärden och standardavvikelser inte är valida parametrar för 
deskriptiv statistik baserad på ordinaldata, som för all parametrisk analys baserad på 
normalfördelning. Icke-parametriska tillvägagångssätt – baserade på rangordning, medianer 
eller spännvidder – är å andra sidan lämpliga metoder vid analys av denna typ av uppgifter, 
likaså metoder såsom frekvenser, korstabulering och chi-två test (Allen & Seaman, 2007). 
Boone & Boone (2012) menar istället att data genererad ur Likert-skalan kan kategoriseras 
och hanteras olika beroende på upphovet och sammanhanget av respektive fråga i förhållande 
till enkäten som helhet. Ur deras resonemang kan Likert-genererad data även hanteras 
parametriskt. De gör alltså skillnad på Likert-type items (fristående Likert-typiska objekt) och 
Likert scales (del i en Likert-skala).  
 
Ett fristående Likert-typiskt objekt (Likert-type Item) kännetecknas av att som fråga eller 
påstående kunna stå för sig själv men där svarsalternativen utgörs av en Likert-skala. Svaren 
på olika fristående påståenden buntas således inte ihop till en helhet under analysen. Frågor 
eller påståenden av Likert-skala-typ består istället av en serie om fyra eller fler Likert-typiska 
objekt inom ett för objekten gemensamt tema, exempelvis ett personlighetsdrag, vilka sedan 
kombineras och hanteras som en gemensam helhet under data-analysprocessen (Boone & 
Boone, 2012).  
 
I likhet med Allen & Seamans (2007) resonemang menar Boone & Boone (2012) att för att 
analysera Likert-typisk data, måste hänsyn tas till att siffror som tillskrivits Likert-typiska 
objekt uttrycker ett större än-förhållande – utan att för den delen redogöra för hur mycket 
större. Utifrån denna förutsättning hanteras data genererad ur Likert-typiska objekt som 
ordinal, och analyseras vanligen med hjälp av median som centralmått, frekvens för varians 
och med chi-två-test för korrelationer (ej kausalitet).  
 
Likert-skala-genererad data, menar Boone & Boone (2012), kan analyseras som intervall-
data. Likert-skala-objekt utgörs av att flera Likert-typiska objekt hanteras i grupp med ett 
samlat värde (exempelvis summa eller medelvärde) och bör därför analyseras utifrån 
premissen att det är intervall-data. Då är det istället lämpligt att titta på medelvärdet som 
centralmått och standardavvikelser för variansen och exempelvis Pearson’s r, t-test och 
ANOVA för korrelations- och regressionsanalyser.  
 
Norman (2010) argumenterar för att ordinal data genererad ur Likert-skalan kan hanteras 
parametriskt, oavsett om den baseras på ett litet urval, innehar ojämna variationer eller 
snedfördelningar (icke normalfördelad), utan att för den delen innebära att fel slutsatser nås 
och hänvisar till 80 år av empirisk litteratur som bekräftar detta.  
 
Hur man väljer att analysera Likert-data tenderar att beslutas redan i utvecklingsstadiet av en 
enkät. Har man ett flertal individuella frågor med svarsalternativ baserade på Likert-skalan 
eller har man en serie Likert-typiska frågor som kombinerat beskriver ett personlighetsdrag 
eller en attityd? Fristående individuella frågor hanteras då ordinalt och serier av frågor som 
intervall-data. När väl ett beslut fattats gällande huruvida frågor är Likert-typiska objekt eller 
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delar i en Likert-skala, faller det naturligt hur det lämpligen hanteras statistiskt (Boone & 
Boone, 2012).  
 
För analys av insamlad ordinal data, mot bakgrund av den icke slumpmässiga urvalsmetoden 
(som presenteras under 4.2.3 Urval), användes Spearmans rangkorrelation (rho) som 
sambandsmått.  För analys av insamlad intervall-data användes medelvärdet som centralmått, 
standardavvikelsen som spridningsmått och produktmoment-korrelation (Pearsons-r) som 
sambandsmått. 

4.2.2 TVÄRSNITTSDESIGN 
Den genomförda enkätundersökningen byggde på en tvärsnittsdesign – en designmetod där vi 
som undersökare försöker hitta intressanta samband mellan olika variabler givna oss av ett 
flertal respondenter under ett tillfälle. I arbetet med att analysera de olika variablerna givna i 
undersökningen systematiseras inhämtad kvalitativ data kvantitativt för att sedan ligga till 
grund för det senare analysarbetet. I analysen kan vi som undersökare endast undersöka 
relationer mellan olika variabler, utan att för den delen visa på huruvida det råder någon 
kausalitet, alltså orsaksförhållande, mellan de olika variablerna (Bryman & Bell, 2005 s.65-
66). 
 
Replikerbarheten i en tvärsnittsundersökning är beroende på hur vi redovisar våra 
tillvägagångssätt med att välja respondenter, hur vi har analyserat de data vi fått fram och 
vilka begrepp som använts (t.ex. enkätstudie och Likert-skala). I en tvärsnittsstudie är också 
den interna validiteten svår att slå fast, då det oftast är kopplingar mellan olika variabler som 
blir resultatet snarare än kausala samband (Bryman & Bell, 2005 s.67).  

4.2.3 URVAL 
I urvalsprocessen användes Facebook (facebook.com) och Spotify Community 
(community.spotify.com) som primära plattformar för att komma i kontakt med respondenter. 
Enkäten publicerades på våra respektive privata facebook-sidor, Spotify’s egen Facebook-
sida samt på Spotify’s användarforum (community.spotify.com) med anledning att nå den 
tilltänkta målgruppen – användare av interaktiva musiktjänster. Enkäten var aktiv för 
deltagande under totalt tre dygn i följd. Enligt Browne (2005) har användningen av sociala 
nätverk under urvalsförloppet både sina fördelar – exempelvis att inkludera de som annars 
ignoreras i studier som förlitar sig till slumpmässiga representativa urval – och sina nackdelar 
– som exempelvis att exkludera de som inte ingår i nätverket eller gruppen vänner. Med 
dessa för- och nackdelar i åtanke kan eventuella skevheter bättre resoneras kring. Vidare 
anser Browne (2005) att denna typ av för- och nackdelar oftast baseras på 
forskarvärldens föreställningar om vad som är rätt och fel.  
 
Bryman & Bell (2005 s.126) menar att detta sätt att söka respondenter på är ett snöbolls- eller 
kedjeurval, och tillhör kategorin bekvämlighetsurval. Urvalsprocessen går till som så att 
undersökaren initialt tar kontakt med ett mindre antal respondenter för att genom dessa sedan 
komma i kontakt med fler. Snöbolls - eller kedjeurval är en urvalsmetod som passar bättre 
och har en lämpligare passform vid en kvalitativ ansatts än den kvantitativa, då stickprovet 
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oftast inte är representativt för populationen och att generaliserbarheten inte är lika påfallande 
som andra med kvantitativa urvalsprocesser. Bryman & Bell (2005, s.125) poängterar:  
 

”Resultaten kan visa sig vara mycket intressanta, men problemet med en sådan 
urvalsstrategi är att det är omöjligt att generalisera resultaten, eftersom vi inte vet 
vilken population detta stickprov är representativt för [...] och fortsätter: Det ska inte 
tolkas som att snöbollsurval helt skulle sakna relevans för den kvantitativa 
forskningen: då forskaren behöver fokusera på eller fundera över relationer mellan 
människor kan ett sökande efter samband med hjälp av snöbollsurval vara ett bättre 
tillvägagångssätt än ett konventionellt sannolikhetsurval” (Bryman & Bell, s.127).  

 
Den kvalitativa ansats som antagits för studien ligger således till grund för valet av 
urvalsmetod för detta kvantitativa inslag.     

4.2.4 BORTFALL  
Då enkätundersökningen genomfördes med hjälp av ett snöbollsurval och publicerades 
publikt för en allmän tillgänglighet för den som känt sig intresserad att delta, har inte 
urvalsprocessen varit slumpmässig i den mån att särskilda respondenter valts ut. Ett 
urvalsbortfall kan således inte redogöras för. Däremot finns möjlighet att redovisa eventuellt 
svarsbortfall – det vill säga antalet fullständigt ifyllda enkäter gentemot påbörjade eller inte 
helt slutförda enkäter. Enkäten behandlas som fullständigt ifylld om 18 av enkätens 19 frågor 
besvarats – detta på grund av att fråga 19 var av öppen art och inte heller obligatorisk. Med 
hänvisning till Bryman & Bells (2005, s.123) antagande om användbara enkäter, beräknas 
svarsprocenten som följande:  
 
           Antalet enkäter som kan användas                   

Totala urvalet (antalet påbörjade enkäter) 
  
Bryman & Bell (2005, s.167) framhåller dock att bortfall och svarsfrekvens som mått 
beträffande representativitet sannolikt är problem enbart med slumpmässiga urval: ”Med ett 
samspel som inte bygger på ett sannolikhetsurval kan man påstå att svarsfrekvensen är 
mindre viktig, genom att urvalet inte skulle vara representativt för en population, även om 
samtliga personer i urvalet deltog!” 
 

4.3 TROVÄRDIGHET 
“I kvalitativa studier av sociala sammanhang är sanningsbegreppet problematiskt 
eftersom den socialt konstruerade kunskapen inte kan bli objektivt sann. Detta innebär 
också̊ att de traditionella sanningsbegreppen, validitet och reliabilitet, inte heller 
fungerar som kvalitetsmätare i denna typ av studier. Strävan blir därför att på̊ olika 
sätt verka för att skapa så trovärdig kunskap som möjligt” (Nilsson, 2008, s.60).  

 
Eksell (2013) resonerar också kring trovärdighet och menar på att det är förknippat med 
“insamlande av ett brett och ibland olikartat material” och anser metodtriangulering som 

X 100 
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strategiskt lämpligt förhållningssätt och hänvisar till fyra olika typer av triangulering som 
används inom kvalitativ forskning med syfte att skapa större trovärdighet: 1) användandet av 
olika metoder, 2) olika sorters empiriskt material, 3) olika teorier, samt 4) flera forskare 
under analys och tolkningsarbetet (Eksell, 2013, s.67).  
 
Denna studie har 1) använt sig av intervju- och enkätmetod 2) använt empiriskt material 
inhämtat från hemsidor, rapporter och nyhetsartiklar samt genom egen användning av 
interaktiva musiktjänster 3) tillämpat ett holistiskt förhållningssätt vilket föranlett ett brett 
spektra av olika teorier och perspektiv, samt att 4) studien genomförts av två opartiska 
observatörer med kontinuerlig dialog och gemensamt analysarbete.    
 

4.4 METODKRITIK 
Urvalet av respondenter i enkätundersökningen tog form av ett så kallat snöbolls-urval där 
respondenter nåddes genom andras deltagande i undersökningen, vilka bjudits in att delta 
genom bekantskaper baserat på att de är svensktalande och potentiellt har intresse för 
utvecklingen av framtidens rekommendationssystem. Att urvalet av respondenter skulle vara 
statistiskt representativt för den tilltänkta populationen – ett sannolikhetsurval av 
svensktalande användare av interaktiva musiktjänster – skulle inneburit en alltför omständlig 
process, väl utanför ramarna för studien. Denna problematik kommenteras av Bryman & Bell 
(2005, s.530-531) som menar att det finns generella urvalsramar för användare av Internet, 
men att dessa dock är dyra att ta fram och kan vara av konfidentiell art. Likaså föreligger en 
tydlig exkludering i en urvalsprocess av möjliga respondenter som inte använder sig av 
Internet vid valet att använda sig av en webbaserad enkättjänst. Det existerar också 
demografiska problem med att välja att använda sig av webbaserade enkätverktyg, då 
Internetanvändare inte nödvändigtvis är representativa för populationen. Dock kan just 
tillgången till Internet anses vara en förutsättning för att kunna använda en interaktiv 
musiktjänst som Spotify. Siffror från 2014 visar att 92 % av Sveriges befolkning mellan 16-
85 år har tillgång till Internet hemma (SCB, 2014, s.24), vilket innebär goda förutsättningar 
för den tilltänkta populationen att kunna delta i undersökningen. I brist på tillgång till 
information gällande hur många av Sveriges Internetanvändare som också använder Spotify, 
har dessa uppgifter inte kunnat beaktas.  
 
Den elektroniska enkätundersökningen utesluter möjligheten för uppföljningsfrågor (Bryman 
& Bell, 2005, s.163), varpå en öppen fråga istället fick avsluta enkäten så möjlighet fanns för 
respondenter att återkoppla med egna insikter som potentiellt kan vara illustrativt värdefulla 
för undersökningen. Det gav även upphov till att noggrant säkerställa att inget utrymme fanns 
för feltolkning eller missuppfattning i de slutna frågorna – dels genom att undvika svårtydda 
fackliga begrepp och genom en konsekvent struktur för enkäten. Användningen av slutna 
frågor medför även att enklare bearbeta data och ökar jämförbarheten i svaren (ibid, s.178). 
Likaså begränsades antalet filtreringsfrågor till ålder, kön och huruvida man använder eller 
har använt en musiktjänst, för att inte riskera utsätta respondenten med frågor som kan 
upplevas som oviktiga (Ibid). Enkäten utvärderades därför också i flera led och av flera olika 
testpersoner, vars återkoppling gjorde att enkäten kunde förfinas inför att den slutligen 
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aktiverades. Attitydundersökningar är till sin natur kanske något mer oprecisa i de svar som 
genereras då de endast ska fungera som indikatorer, men är av samma skäl fördelaktiga då 
respondenten inte heller behöver ta ställning till påståenden på något definitivt vis. Attityder 
är flyktiga och föränderliga, något som förhoppningsvis varit till enkätens fördel då det inte 
föreligger anledning att uppleva ställningstagandena som alltför utlämnande, särskilt då man 
som deltagare svarar anonymt. 
 
Den övergripande processen av att samla in data, både per intervju och via en elektronisk 
enkätundersökning, var ursprungligen tänkt att genomföras i följd – det vill säga att intervjun 
med syfte att belysa ett branschperspektiv skulle ligga till grund för den senare 
attitydundersökningen. Det visade sig dock problematiskt att helt förlita sig på och invänta 
svar per email för ett fortskridande av studien, varpå enkätundersökningen genomfördes 
parallellt med intervjun. Detta medförde å andra sidan att frågor som ställts har kunnat 
förfinas, preciseras och utvecklas vartefter intervju-korrespondensen fortlöpte och då 
relateras till pågående enkätundersökning. På så vis fick den samlade data-inhämtningen en 
gemensam avgränsning som legat till grund för den senare analysen och varit till gagn för 
studien som helhet.  
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5 RESULTAT 
Nedan presenteras studiens resultat – både intervjun med Engineering Manager, Music 
Discovery på Spotify New York, samt respondenternas attityder i huvuddrag utifrån den 
procentuella svarsfördelningen i attitydundersökningen samt några illustrerande citat 
(kursiverade) hämtade ur enkäten. Enkätsvarens totala fördelning finns att tillgå i Bilaga 2 
och intervjun i sin helhet i Bilaga 1.  
 

5.1 REKOMMENDATIONSSYSTEM UR ETT BRANSCHPERSPEKTIV  
En väl avvägd infallsvinkel för studien grundade sig i idén om att diskutera 
rekommendationssystem för interaktiva musiktjänster ur flera olika perspektiv, däribland ett 
branschperspektiv. Följande avsnitt presenterar utdrag ur den per email genomförda intervjun 
med Erik Bernhardsson, Engineering Manager, Music Discovery, på Spotify i New York. 
Mail-korrespondensen fortlöpte i tre omgångar, då följdfrågor uppstod vartefter det att 
intervjun pågick. Intervjun finns i sin helhet bifogad, där följdfrågor rubricerats som 
exempelvis 1B, 1C, för respektive omgång (se Bilaga 1). Följande svar har översatts, tolkats 
och grupperats i ämnesrelevanta kategorier, likt de i den senare attitydundersökningen, och 
följer således inte nödvändigtvis den ordningsföljd som finns i det bifogade 
intervjuunderlaget. Kursiverade begrepp med citationstecken är direktcitat från 
Bernhardsson.   
 

5.1.1 UTVECKLINGSPROCESSEN 
Spotify som interaktiv musiktjänst bygger på tre olika typer av filtreringssystem/signaler 
(”Algorithms”/”Signals”) som tillsammans utgör tjänsten Spotify’s rekommendationssystem 
i sin helhet i syfte att ge så kvalitativt precisa rekommendationer som möjligt. Dessa utgörs 
av:  
 
1. “Collaborative filtering” 
2. “Content-based (analyze audio)” 
3. “Cultural understanding (web scraping of blogs & reviews)” 
 
Ur ett utvecklingsperspektiv är det viktigt att förutsättningar finns för att snabbt kunna 
implementera, testa och utvärdera nya funktioner, vilka också ska kunna evalueras objektivt 
utifrån en kvantifierbar nivå av metrisk precision (”Accuracy”), vilken också anses som den 
yttersta kvalitetsparametern tillika målsättning att arbeta mot. Detta synas med hjälp av A/B-
tester på användare, ”Offline ML Metrics” (Machine Learning – Maskininlärning för 
utvärdering av hur väl en algoritm fungerar utifrån den kunskap som testarna innehar om 
musik) och genom att redaktörer internt betygsätter precisionsnivån. Det handlar om att 
undvika subjektivitet. Systemet ska både behärska musiken, veta vilken musik som liknar 
annan musik och samtidigt förstå vilken musiksmak användaren har.   
 
Utvecklingsarbetet sker i huvudsak internt och iterativt, där nya forskarrön hålls under 
uppsikt, men sällan anses som användbara. Istället förlitar sig utvecklingsarbetet på 
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erfarenhetens intuitioner om vad som är användbart. Förekommande utmaningar i 
utvecklingsarbetet innefattar bland annat ”Portfolio Effect”, ”Cold start/new Item”-
problematik, manuellt arbete kontra automation, tillgång till användardata, integritetsaspekter 
och särskilt ”Scalability”. Det omsätts och testas många nya funktioner (”features”) löpande, 
funktioner som man på förhand inte kan veta huruvida de kommer uppskattas av användarna. 
Med skalbarheten i åtanke är därför optimering för snabba iterativa test-möjligheter av nya 
idéer och funktioner prioriterade. Särskilt som mycket fokus nu läggs på tjänsteutbudet och 
mindre på forskning.   
 
När det kommer till användares roll för utvecklingen, anses användar-feedback som för 
stökigt för att användas. Däremot görs A/B-tester med användare och användartester där 
användare bjuds in och observeras i hur enkel/svår, rolig/tråkig de upplever en ny 
produkt/funktion/tjänst vara. För rekommendationssystemets utveckling förutsätts dock att 
användare interagerar med tjänsten, då ju mer data som finns tillgänglig, desto bättre 
rekommendationer kan ges.   

5.1.2 ANVÄNDARUPPLEVELSEN 
Möjligheter för en potentiell expansion av sökvägar som en utökad implementering av 
metadata kan föra med sig, är begränsade. Metadata används endast begränsat i systemet – 
dels då det helt enkelt i stor utsträckning saknas meta data att tillgå, och att de metadata som 
finns inte nödvändigtvis är ren. Dessutom måste en avvägning göras huruvida mer meta data 
eventuellt tar plats från någonting annat.  

5.1.3 LÄRDOMAR OM TRANSPARENS 
Då det testas en hel del nya funktioner/produkter inom tjänsten Spotify, och i relativt snabba 
iterationer, vet man inte på förhand vad som kommer fungera bra eller inte. Men fördelen är 
att man lär sig mycket om vad användare vill. En av de viktigaste erfarenheterna som kommit 
fram under tiden Spotify varit verksamma, är behovet att förklara rekommendationer, att det 
är bättre att ge rekommendationer som kan leda till längre lyssningssessioner, exempelvis via 
spellistor eller artister, då spotify-användningen ökar. Därför arbetas det med att optimera för 
just spotify-användning. Ju mer folk använder Spotify, desto bättre. Att förklara 
rekommendationer kan tolkas på flera sätt, men ger en transparens som kan bidra till ett ökat 
förtroende till tjänsten.  

5.1.4 FRAMTIDENS REKOMMENDATIONSSYSTEM – KONTEXT OCH INTEGRITET 
Gällande framtidens rekommendationssystem för interaktiva musiktjänster, kan ett otal typer 
av signaler (datakällor) tas i beaktning, men där signalerna förmodligen är av lite värde för 
kvalitetsnivån av rekommendationen i sig. Snarare kan det finnas ett värde i att 
kontextualisera rekommendationer. Exempelvis skulle det vara utmärkt att kunna basera 
rekommendationer på vädret och föreslå för användaren: ”it’s rainy today, check out this 
rainy day playlist”. Men det är viktigt att underbygga rekommendationer, det vill säga att 
någon form av motivering till varför en rekommendation ges också framgår i 
rekommendationsskedet. Det anses absolut finnas anledning att experimentera med att hitta 
sätt att kontextualisera rekommendationer baserat på flertalet signaler.  
 



Södertörns högskola  Magnus Johnson 
Medieteknik C, HT-14  Rasmus Svensson 

 31 

Varifrån dessa signaler hämtas och huruvida användare kan tänkas motsätta sig den typen av 
utveckling baserat på integritetsaspekter, anses inte vara särskilt troligt, snarare resonerar de 
som så att användare utgår från att om de använder en tjänst, kommer den tjänsten använda 
sig av de data som genereras, och har inget emot att om det används för att personalisera och 
återkomma med rekommendationer.  
 

5.2 ATTITYDUNDERSÖKNING OCH SVARSPROCENT 
Attitydundersökningen hade totalt 131 stycken respondenter, varav 23 stycken endast klickat 
på länken men inte svarat på någon fråga. 108 stycken respondenter deltog, varav 78 svarade 
på enkäten i sin helhet. Utifrån tidigare redogörelse beträffande svarsprocent med hänvisning 
till användbarheten av respektive ifylld enkät vid beräkning av bortfall och i enlighet med 
Bryman & Bell (2005, s.123), kan den totala svarsprocenten beräknas utifrån antalet 
användbara enkäter, 78 stycken, delat med alla de 131 som åtminstone besökt enkätens 
startsida. Detta ger en svarsfrekvens på 59 %, vilket enligt Mangiones kategorisering (ibid, 
s.164) anses som acceptabel. Om de 23 respondenter som inte svarat alls räknas bort, det vill 
säga 78 delat med 108, är svarsprocenten 72 %, vilket av Mangione skulle anses som bra 
(gränsen för bra går vid 70 %). Dock gäller för den urvalsmetod som tillämpats, 
snöbollsurval, att urvalets representativitet gentemot populationen inte kan säkerställas, varpå 
svarsfrekvensen är mindre viktigt (Bryman & Bell, 2005, s.167). Hur svarsprocent ska 
förhållas till och hur pass mindre viktig den är vid metoder som denna – att genom en öppen, 
elektroniskt distribuerad enkät, utan möjlighet att varken överse eller välja ut vilka 
respondenter som deltar – redogörs inte för närmare. Det kan bara antas att praxis för denna 
typ av undersökningar utvecklas i takt med teknisk och kulturell utveckling och till viss del 
kommer att efterlikna de inom exempelvis företagsekonomins vanligt förekommande 
metoder för marknadsundersökningar.   
 
Vidare baseras resultat och kommande analys av attityder gällande rekommendationssystem 
för interaktiva musiktjänster på den procentuella fördelningen av de 78 respondenter som 
färdigställt enkäten. Enkäten i sin helhet, med frågor/påståenden och procentuell 
svarsfördelning, finns att beskådas i Bilaga 2. 

5.2.1 UNDERSÖKNINGENS DELTAGARE 
Av de 78 respondenter som svarade på enkäten i sin helhet hade uppdelning mellan könen, 
urvalsmetoden till trots, en relativt jämn fördelning á 58 % män (45 personer) och 42 % (33 
personer) kvinnor (Fråga 2, Bilaga 2). Åldersspridningen på de som medverkade i 
attitydundersökningen sträckte sig över ett spann mellan ålderskategorierna 18-24 år till 65 år 
eller äldre med en tydlig majoritet (64 %, 50 personer) av de svarande respondenterna i 
ålderskategorin 25-34 år (Fråga 3, Bilaga 2).  
 
För att få en bild av hur de svarande av enkäten använder interaktiva musiktjänster som 
exempelvis Spotify, framlades påståendet ”Jag använder idag en interaktiv musiktjänst som 
exempelvis Spotify eller motsvarande” (Fråga 1, Bilaga 2). 92 % (72 personer) av 
respondenterna svarade att de är användare av en interaktiv musiktjänst. 4 % (3 personer) av 
respondenterna svarade att de inte använder en interaktiv musiktjänst och 4 % (3 personer) att 
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de tidigare använt en interaktiv musiktjänst som Spotify, men av någon anledning, som i 
undersökningen inte spekuleras i vidare, valt att inte göra det längre. 

5.2.2 ANVÄNDARUPPLEVELSE & ANVÄNDBARHET 
"Ibland förstår jag inte varför vissa låtar rekommenderas mig. Kan det vara pga. 
någon låt jag råkat få på av misstag?" (Fråga 19, Bilaga 2). 

 
För att närma sig användbarheten kopplat till rekommendationer av musik och som en aspekt 
av hur bra en musiktjänst är, fick respondenter förhålla sig till relevans och hur det inverkar 
på tillfredsställelsen av rekommendationers kvalitet. På påståendet (Fråga 6, Bilaga 2): “En 
bra musiktjänst erbjuder mig relevanta rekommendationer på̊ musik”, anser sig 40 % (31 
personer) hålla helt med och 38 % (30 personer) att de delvis håller med.  
 
För att ge en indikation på hur användare ställer sig till personalisera aspekter 
(Individualization) av en musiktjänst, påstods följande: “Relevansen av en till mig 
rekommenderad låt kan endast jag själv avgöra” (Fråga 9, Bilaga 2). En övervägande 
majoritet av respondenterna (82 %, 64 personer) ansåg sig hålla helt med (47 %, 37 personer) 
eller hålla delvis med (35 %, 27 personer).    
 
En annan aspekt av användarupplevelse och tillfredsställelse kan kopplas till mängden 
information som tillhandahålls inom tjänsten för underlättade sökvägar och dylikt. På 
påståendet: “Mitt sökande efter ny musik underlättas ju mer information som musiktjänsten 
tillhandahåller” (Fråga 7, Bilaga 2), anser 40 % (31 personer) att de håller helt med och 33 % 
(26 personer) att de delvis håller med. När det gäller huruvida en tjänst blir bättre av att inom 
tjänsten själv kunna addera information (Fråga 8, Bilaga 2), anser 47 % (37 personer) att de 
delvis håller med och 32 % (25 personer) att de håller helt med. En central del av interaktiva 
musiktjänster är just rekommendationsfunktionen. När det kommer till huruvida 
rekommendationer i sig är ett bra sätt att upptäcka ny musik på (Fråga 12, Bilaga 2), anser sig 
37 % (29 personer) hålla delvis med och 33 % (26 personer) hålla helt med. 

5.2.3 INTEGRITET & TRANSPARENS 
"Gillar inte att man inte kan gömma det man lyssnar på via Spotify. Ibland kan jag 
vara osäker på om jag vill lyssna på en specifik låt vars titel kanske innehåller något 
olämpligt, då jag är rädd att andra (vänner, familjemedlemmar, kollegor) ska kunna se 
det på t.ex. Facebook. Jag vill ha mer integritet och kontroll" (Fråga 19, Bilaga 2). 

 
För utvecklingen av framtidens rekommendationssystem diskuteras hur insamling och 
hantering av mer komplex data ska gå till och vad för potential och eventuella påföljder det 
kan ha. I detta rum av utveckling, kan användarens integritet anses riskera bli kränkt vilket 
ger upphov till att diskutera integritetsaspekter av framtidens rekommendationssystem. Hur 
användare idag ser på just integritet i förhållande till sin Internet-användning hanterades i 
enkäten genom två påståenden – ”Integritet på Internet är viktigt för mig” (Fråga 4, Bilaga 2) 
och ”Jag anser mig ha min fulla integritet intakt när jag vistas på Internet” (Fråga 5, Bilaga 
2). Av respondenterna i undersökningen svarar 46 % (36 personer) att de håller helt med om 
att integritet på Internet är viktigt och 45 % (35 personer) att de håller delvis med om det. 
Hela 40 % (31 personer) svarar att de delvis inte håller med om att de har sin fulla integritet 
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på Internet intakt. Endast 3 % (2 personer) svarar att de håller helt med om att de har sin fulla 
integritet intakt när de vistas på Internet. 
 
För att ett system ska kunna ge en användare så relevanta rekommendationer som möjligt 
krävs det att systemet samlar in data av användaren och använder denna som styrmedel i 
vilken rekommendation som användaren i fråga ska få. Attitydundersökningen innehöll två 
påståenden med syfte att ta reda på huruvida användare gör skillnad på hur eventuell 
information (användargenererad data) används för att ge rekommendationer: “Jag anser det 
som positivt att rekommendationer JAG får baseras på min användning” (Fråga 10, Bilaga 2) 
och “Jag anser det som positivt att rekommendationer ANDRA får också baseras på min 
användning” (Fråga 11, Bilaga 2). Respondenternas svar ger indikationer på att den egna 
användningen ska ligga till grund för de egna rekommendationerna, men inte ligga till grund 
för rekommendationer som andra får. 40 % (31 personer) håller helt med och 45 % (35 
personer) håller delvis med om att det är positivt att rekommendationer som vederbörande får 
baseras på den egna användningen, men bara 10 % (8 personer) svarar att de håller helt med 
om att det är positivt att rekommendationer som andra får baseras på min användning. 
Majoriteten av de tillfrågade svarade antingen att de delvis håller med (31 %, 24 personer) 
eller varken eller (28 %, 22 personer) om att det är positivt att rekommendationer andra får 
baseras på min användning.          
    
När det gäller transparens i användningen av information (Fråga 13, Bilaga 2) anser 46 % (36 
personer) att de håller helt med och 38 % (30 personer) att de håller delvis med om 
påståendet: “Att det framgår varför en viss låt rekommenderas mig ökar sannolikheten till att 
jag lyssnar på̊ den”. Dessutom anser 50 % (39 personer) sig hålla helt med och 38 % (30 
personer) delvis hålla med att förtroendet för tjänsten ökar när det framgår hur information 
används (Fråga 14, Bilaga 2). 

5.2.4 Framtidens rekommendationssystem 
Då studien delvis undersöker utvecklingen av framtidens potentiella rekommendationssystem 
kopplat till interaktiva musiktjänster, fick respondenter också besvara några påståenden 
inriktade på möjliga framtida utvecklingar. En sådan utveckling kan kopplas till omfattningen 
information och hur det eventuellt kan bidra positivt till tillfredsställelsen. På påståendet: “Att 
själv kunna reglera vilken information som rekommendationer baseras på̊ vore positivt” 
(Fråga 15, Bilaga 2), anser 63 % (49 personer) att de håller helt med och 28 % (22 personer) 
att de delvis håller med.  
 
Attitydundersökningens sista påstående (Fråga 18, Bilaga 2) ville ytterligare återspegla 
aspekten av hur nivå av aktivt deltagande för den egna interaktionen, då exemplifierat i 
mängden beslut kopplat till den egna musiklyssningen, inverkar på den totala 
tillfredsställelsen av musiktjänsten. På påståendet: “Ju färre beslut jag själv måste ta 
gällande vad jag ska lyssna till desto bättre”, anser sig endast 3 % (2 personer) hålla helt 
med. 35 % (27 personer) anser sig delvis inte hålla med och 36 % (28 personer) anser sig inte 
hålla med alls.  
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Frågor 16 och 17, bestod av så kallade matrisfrågor – ena med fokus på sannolikheten av 
olika tekniska utvecklingar gällande datainhämtningsmetoder för framtidens 
rekommendationssystem – den andra med fokus på hur positivt inställd man är till en sådan 
eventuell utveckling. Mot basis av att de övergripande infallsvinklarna utgörs av flera 
påståenden, presenteras resultaten av respektive matris endast i huvuddrag (se Figur 1). 

Figur 1: Bedömd sannolikhet av framtida teknikimplementering 
 
När det gäller hur pass sannolikt respondenter anser olika tekniker vara för framtidens 
rekommendationssystem, anses de flesta teknikerna (relativt jämnt fördelat) som “antagliga” 
eller “sannolika”: GPS-teknik (64 %, 50 personer); kalenderbaserad information (60 %, 47 
personer); rörelsesensorer (69 %, 48 personer); sociala medier (84 %, 65 personer); 
elektroniska köpvanor (47 %, 37 personer); samt kombinerad information från flera enheter 
(76 %, 59 personer).  
 
Gällande rekommendationer baserade på hälsouppgifter, var det en jämn spridning mellan 
svarsalternativen – med endast 13 % (10 personer) övervikt mot “antagligen inte” och 
“osannolikt”. Likaså anses användningen av mikrofoner (ljud-sensorer) som 
informationskällor för framtidens rekommendationer som varken överhängande “sannolikt” 
eller “osannolikt” – med en liten övervikt på 13 % (10 personer) som anser det mindre troligt. 
 
Hur pass positivt inställd man är till en eventuell utveckling av hur tekniker används i 
framtidens rekommendationssystem (Fråga 17), exemplifierade genom olika scenarier, visade 
på en något mindre tydlig tendens med relativt jämn fördelning mellan svarsalternativen (se 
Figur 2). Överlag svarar respondenterna “håller delvis med” alternativt “håller inte med alls” 
– utan någon tydlig övervikt. Trots den tidigare ljumma tron på mikrofoner (ljud-sensorer) 
och elektroniska köpvanor som informationskällor i framtidens rekommendationssystem, är 
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det just dessa informationskällor som antyder en något mer positiv inställning (69 %, 54 
personer) gentemot övriga scenarier. 

Figur 2: Positiv inställning till framtida teknikimplementering 
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6 ANALYS & DISKUSSION 
Följande avsnitt diskuterar redovisat resultat med återkoppling till studiens teoretiska 
omfång indelat i följande för studien relevanta aspekter: tillfredsställelse, integritet, aktivitet, 
precision & användbarhet. Dessutom redogörs för hur analys av ordinal- och intervall-data 
hanterats.  
 

6.1 ORDINAL ANALYS  
De data som genererats ur attitydundersökningen hanteras som ordinal, bortsett frågor 16 och 
17 som hanteras som intervalldata. För att visa på eventuella samband mellan ordinala 
variabler, så kallad korstabulering, används Spearmans korrelationskoefficient rho (rs). 
Genom att rangordna data utifrån svarsfrekvensen i en av enkätfrågorna, vilka representerar 
x-värdena, testas huruvida samband finns gentemot svarsfrekvensen i en annan fråga, vilka 
representerar y-värdena i uträkningen. Den tidigare gjorda rangordningen av data i x-axeln 
bestämmer ordningen på de data som matas in för y-axeln. Variabeldata för x-axeln kan 
istället bytas ut mot y-axelns data, vars interna rangordning då dikterar villkoren – detta till 
trots, genereras samma korrelationsvärden. Den eventuella korrelationen framgår av +/- 1, 
där ju närmare värdet är +/- 1, desto starkare positivt eller negativt samband, den gränsen för 
ett mycket starkt samband dras vid ett värde av +/- 0,8 (Statstutor.ac.uk). P-värdet indikerar i 
sin tur i vilken omfattning som sambandet är sannolikt och antas representera urvalet (se 
Bilaga 4, Exempel på Spearmans rangordningstabell). Givetvis föreligger att de variabeldata 
som ställs mot varandra även innehar en naturlig relation som kan ligga till grund för 
eventuella resonemang som förs. Likaså kan ingen kausalitet antas, endast huruvida samband 
finns. Då attitydundersökningen genomgående behandlade ämnet rekommendationssystem 
för interaktiva musiktjänster, finns underlag för att ett logiskt resonemang kan föras.  
 

6.2 TILLFREDSSTÄLLELSE – OVERALL SATISFACTION 
Både Liikkanen & Åman (2010) och Lee & Price (2014) beaktar tillfredsställelse som en 
viktig aspekt av utvärderingsprocessen av ett rekommendationssystem. Lee & Price hanterar 
tillfredsställelse som en slutlig kvalitet som motsvarar summan av övriga kvalitetskriterier 
(Overall Satisfaction), medan tillfredsställelse för Liikkanen & Åman hanteras som något 
som uppnås med hjälp av sex olika dimensioner av tillfredsställelse – vilka i sin tur kan 
relateras till Lee & Prices åtta kvalitetskriterier. Dimensionerna och kvaliteterna för 
respektive utvärderingsprocess, innefattar användarperspektiv, vilka ger relevans i att göra 
just en attitydundersökning bland befintliga användare och med deras perspektiv i fokus – 
diskuterat och återspeglat ur ett branschperspektiv.    
 
Vid en genomgång av attitydundersökningens deltagare framgår att 92 % (72 personer) är 
användare av en interaktiv musiktjänst (Fråga 1, Bilaga 2). Tre av de tillfrågade hade tidigare 
använt sig av interaktiva musiktjänster och tre personer inte alls. Den höga siffran bidrar till 
att urvalet och studien får en relevans och tros kunna vara ett resultat av den inbjudan till att 
delta i attitydundersökningen (se Bilaga 3) som publicerades i samband med att 
undersökningen aktiverades – med upphov att attrahera just spotify-användare. 
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För ett närmande av hur väl tillfredsställda användare av interaktiva musiktjänster är idag i 
förhållande till framtidens rekommendationssystem, som en estimerad helhetsbedömning, 
behandlas följande analys av insamlad data mot basis av tidigare redogjorda dimensioner och 
kvaliteter – för att förstå helheten behöver vi först förstå delarna. 
 

6.3 AKTIVITET – INTERACTION ADEQUACY, EFFECTIVENESS & EFFICENCY 
"Ju mer jag använder den desto mindre vill jag på̊ sikt behöva aktivera mig i musiken 
jag rekommenderas, men vill samtidigt ha möjlighet att själv göra intrikata sökningar!" 
(Fråga 19, Bilaga 2).  

 
En av de potentiella aspekter av personalisering som ett kontextmedvetet 
rekommendationssystem kan tänkas utveckla och vilken diskuteras av Wang et al (2014) och 
Seppänen & Huopaniemi (2008) är möjligheten att fånga användarens sinnesstämning. Det 
föreligger idag svårigheter med att mäta sinnesstämning och implicita tankar, dock finns en 
tydlig korrelation mellan exempelvis Twitter-aktivitet och innehåll i låt-texter. Tillgång till 
data som potentiellt kan tillgodose sinnesstämning förutsätter alltså en viss nivå aktivitet – 
vare sig det rör sig om interaktioner med musiktjänsten eller kopplingar till sociala medier. 
 
Interaktionstillräcklighet (Interaction Adecuacy) som kvalitetskriterium av en tjänst (Lee & 
Price, 2014), bygger på nivå av aktivitet och hur väl användaren själv kan tala om för 
rekommendationssystemet vad vederbörande gillar/ogillar. Även Liikkanen och Åmans 
(2010) dimensioner Slagkraftigt (Effectiveness) och Effektivitet (Efficiency) går att relatera till 
aktivitetsnivå och möjlighet att ta beslut i den egna lyssningen. Både Slagkraften och 
Effektiviteten är dimensioner som bemöter de processer som underlättar för användaren att ta 
så snabba och tillfredsställande beslut som möjligt – att både precisa och tidseffektiva 
rekommendationer underlättar för användaren i sökandet efter musik. Från fråga 18 i 
attitydundersökningen framgår det att de svarande vill vara aktiva i beslutsprocessen kring 
vilken musik som de ska lyssna på, då 71 % (55 personer) svarade håller delvis inte med eller 
håller inte med alls på påståendet “Ju färre beslut jag själv måste ta gällande vad jag ska 
lyssna till desto bättre”. Detta framgår även av Lee & Prices (2014) studie som visar att just 
spotify-användare anses vara mer villiga att lägga tid på och vara aktiva i sin 
musikkonsumtion. 
 
Fråga 15 (Bilaga 2), “Att själv kunna reglera vilken information som rekommendationer 
baseras på vore positivt”, behandlar i viss mån nivå av, i musiktjänsten tillhandahållna, 
interaktionsaktiviteter. Attitydundersökningens respondenter anser det som övervägande 
positivt – håller helt eller delvis med (totalt 91 %, 71 personer) – att själv kunna reglera hur 
information används. Vid en korstabulering av fråga 18 med 15, där fråga 18 (värden för x-
axeln) dikterar villkoren för fråga 15 (värden för y-axeln, beräknas Spearmans 
korrelationskoefficient rho till -0,9 med ett tvåsidigt P-värde på 0,083 (se Bilaga 4, Exempel 
på Spearmans rangordningstabell). Detta är ett signifikant negativt samband – som till 91,7 % 
sannolikhet innebär att ju mindre användaren håller med om att vilja ta så få beslut som 
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möjligt i sin musiklyssning desto mer angelägen är användaren att själv kunna reglera 
information som rekommendationer baseras på.    
 

6.4 UPPLEVD ANVÄNDBARHET – SCUTABILITY, FAMILIARITY & NOVELTY 
Vid analys av svaren på fråga 6 och 9 (se Bilaga 2), vilka båda behandlar temat relevans som 
en aspekt av tillfredsställelse av en interaktiv musiktjänst, hade båda frågor en klar majoritet 
bland de svarande. Kvalitetskriteriet upplevd användbarhet (Familiarity), vilket Lee & Price 
(2014) definierar som igenkänning till systemet, bygger på att användaren känner igen sig i 
systemet och upplever sig få relevanta rekommendationer. Beräknat med Spearmans 
korrelationskoefficient, där rangordningen av svarsfrekvensen (flest antal respondenter som 
svarat i fallande ordning) i fråga 9 dikterar villkoren för fråga 6, finns en korrelation på rho = 
0,9 med ett tvåsidigt P-värde på 0,083. Detta indikerar att ett samband finns vilken indirekt 
ger sken av att ju mer personaliserad en rekommendation är, mot basis av den upplevda 
relevansen i rekommendationen, desto bättre anses tjänsten vara. P-värdet på 0,083 innebär i 
sin tur att sannolikheten för att det inte skulle finnas ett samband mellan förhållning till 
relevans och upplevd kvalitet av en tjänst endast är 8,3 %.  
 
Majoriteten av de tillfrågade (79 %, 52 personer) håller helt med om eller delvis med om att 
tjänster blir bättre av att användare själva kan addera information (Fråga 8, Bilaga 2). Vid en 
analys av svaren på fråga 7 (huruvida sökandet efter ny musik underlättas ju mer information 
som tillhandahålls i musiktjänsten) beräknas Spearmans korrelationskoefficient till 0,9 med 
ett tvåsidigt P-värde på 0,0833. Ett klart samband existerar alltså mellan möjlighet att bidra 
till information och upplevd effektivitet i musiksökandet, och då till 83,3 % sannolikhet. Att 
själv bidra med information, kunna tala om för systemet när det gör fel och som användare ha 
möjlighet till bättre återkoppling till systemet som del i ett mer effektivt musiksökande 
behandlas av Liikkanen & Åman (2010) som gransknings-dimensionen (Scrutability). Att 
som användare ha möjlighet att granska och själv delge system om vilken information som 
ska finnas tillgänglig för systemet kan antas påverka precisionen av mer nischade sökvägar. 
Mängden metadata som används idag är dock i dagsläget begränsad inom musiktjänsten 
Spotify, dels på grund av den begränsade tillgången till metadata och dels på grund av dess 
kvalitet. Det är en ständig avvägning som görs i platshantering kontra nytta av metadata – 
trots dess potential till en mera expansiv och tillfredsställande upplevelse och uppenbar 
önskvärdhet bland användare, finns idag ingen aspiration att utöka implementeringen av 
metadata.    
 
Fråga 12 (Bilaga 2) “Ett bra sätt att upptäcka ny musik på är med hjälp av de 
rekommendationer jag får” anser 70 % (55 personer) att de delvis eller helt håller med. Zhou 
et al (2014) menar på att i termer av kvalitet och användbarhet, föredras vänners 
rekommendationer framför systemens – trots systemens potentiellt högre nyhetsvärde. De 
menar att det är en utmaning för traditionella rekommendationssystem som i större 
omfattning behöver inkorporera sociala aspekter i rekommendationer. Också Lee & Price 
(2014) hänvisar till nyhetsvärdet (Novelty) av en rekommendation som ett av 
kvalitetskriterierna för en tillfredsställande musiktjänst med syfte att ge användare just nya 
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icke uppenbara rekommendationer – vilket av attitydundersökningen att döma kan 
underbyggas då majoriteten anser rekommendationer vara ett bra sätt att hitta ny musik på. 
 

6.5 INTEGRITET – TRANSPARENCY, EXPLANATION & PRIVACY 
”Jag gillar […] att få bra rekommendationer, men inte på bekostnad av för mycket av 
min integritet. Jag tycker också att konsumenten ska göra ett första aktivt val för att 
sedan bli rekommenderad ett alternativ" (Fråga 19, Bilaga 2).  

 
Som Wang et al (2014) också påvisar, är kontextmedvetna rekommendationssystem på 
frammarsch, vilka innefattar en rad olika datatyper (Jeckmans et al, 2013) och som 
konsekvens medför integritetsproblem (Christin et al, 2011) för användare som då riskerar 
lämna ifrån sig mer information än de vill eller kanske vet om. Möjligheten att då själv kunna 
reglera vilken data-typ som rekommendationen baseras på, förefaller eftersökt och i linje med 
en av Lee & Prices (2014) nödvändiga kvalitetskriterier – Privacy – möjligheten att själv 
reglera mängden och hur djupgående information är som man som användare bidrar med. 
 
I likhet med Seppänen & Huopaniemi (2008) anses det ur ett branschperspektiv definitivt 
finnas anledning till att experimentera med och potentiellt värdefullt med möjligheten att 
kunna kontextualisera rekommendationer för en ökad grad av personalisering, och som (Ibid) 
understryker att de enskilda datatyper (signaler) som eventuellt kan användas, i sig, är av lite 
värde för kvalitetsnivån på en rekommendation. Snarare måste de olika datatyperna i sig 
hanteras, förstås och omvandlas till relevanta rekommendationer – exempelvis att som 
musiktjänst kunna föreslå för användaren att lyssna till en spellista med regn-tema mot basis 
av det aktuella vädret där du som användare befinner dig. Seppänen & Huopaniemi (2008) 
konstaterar att GPS-data är enkel att samla in, men svår att skapa relevanta 
rekommendationer på. Bernhardsson understryker dock att det är viktigt att underbygga 
rekommendationer, det vill säga att någon form av motivering till varför en rekommendation 
ges också framgår i rekommendationsskedet – vilket också överensstämmer med Lee & 
Prices (2014) kvalitetskriterium Motivering (Explanation) och är i linje med Liikkanen & 
Åmans (2010) redogörelse för Transparens (Transparency), att det förklaras hur ett system 
fungerar, som en viktig dimension av användares slutliga tillfredsställelse av ett 
rekommendationssystem.  
 
Jeckmans et al (2013), Christin et al (2011) och Grothaus (2014) anser, som tidigare nämnt, 
att användare offrar en del av sin integritet genom att inte alltid ta ställning till viken data 
som samlas in. Med Spearmans korrelationskoefficient beräknas fråga 4 och 5 (Bilaga 2), 
“Integritet på internet är viktigt för mig” och “Jag anser mig ha min fulla integritet intakt när 
jag vistas på internet”, där rangordningen av svarsfrekvensen (flest antal respondenter som 
svarat i fallande ordning) i fråga 4 dikterar villkoren för fråga 5, till en korrelation på rho = -
0.35, med ett tvåsidigt P-värde på 0,055, vilket anses som svagt korrelerad. Förklaringen till 
det kan ligga i det som Jeckmans et al (ibid), Christin et al (ibid) och Grothaus (ibid) säger – 
att användare vill ha integriteten bevarad men är indirekt beredda att avsäga sig en del av den 
i utbyte mot användning av tjänsten.  
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Att sätta fråga 4 och 14 mot varandra (Bilaga 2), “Integritet på internet är viktigt för mig” 
och “Att det framgår hur information jag bidrar med används, ökar mitt förtroende för 
tjänsten”, kan ge indikationer på huruvida motiveringar i rekommendationer kan vara till 
gagn även om användaren värnar om sin digitala integritet. Spearmans 
korrelationskoefficient mellan fråga 4 och 14, där rangordningen av svarsfrekvensen (flest 
antal respondenter som svarat i fallande ordning) i fråga 4 dikterar villkoren för fråga 14, 
finns en korrelation på rho = 0.97 med ett tvåsidigt P-värde på 0,004. Detta ger en antydan 
till att användare värdesätter motiveringar till varför rekommendationer ges då dessa bidrar 
till ökad känsla av integritet och transparens gentemot tjänsten och hur genererad data 
används.  
 

"VIKTIGT: att det framgår vad rekommendationerna baseras på. Att man kan 
”clustra” olika slags musik om man t.ex. vet att en artist släpper musik under olika 
namn. Eller bestämma att man vill få rekommendationer om t.ex. hip hop från San 
Francisco. Också viktigt att man informeras tydligt om hur ens användning av tjänsten 
används för att påverka rekommendationer och liknande” (Fråga 19, Bilaga 2). 

 
Även Erik Bernhardsson (Bilaga 1) talade om vikten av att ge användaren information om 
varför de rekommenderas en viss låt eller produkt. Han menar på att en viktig erfarenhet som 
kommit fram genom de olika funktioner som de har testat hos Spotify var just att användare 
värdesatte motiveringar till olika rekommendationer, både till vilken information som 
användes för rekommendationen samt att sätta rekommendationen i ett sammanhang. Detta 
menade Bernhardsson bidrar till transparens som ökar förtroendet för tjänsten. Vilket också 
kan härledas till kvalitetskriteriet Motivering (Explanation) som Lee & Price (2014) avser att 
systemet ska förklara för användaren varför en rekommendation genereras.   
 
Sinah & Swearing (2002) påvisade också att användare inte gillade den så kallade Black Box-
metoden där rekommendationssystemet jobbar i det dolda med att samla in information om 
användaren som senare kunde användas för att ge rekommendationer – en metod som 
användare, trots sin vilja att behålla integritet och få förklaringar till rekommendationer, ofta 
gått med på (Jeckmans et al, 2013; Christin et al, 2011; Grothaus, 2014). Liikkanen & Åmans 
(2010) dimension Transparens (Transparency) avhandlar också betydelsen av att ge 
förklaringar till de rekommenderade produkterna i systemet för att ge användaren möjlighet 
att se bakom användargränssnittet. Användare accepterar ofta att tjänsten samlar in data 
genom att godkänna detta i en integritetspolicy, som enligt Jeckmans et al (ibid) ofta inte 
läses av användaren. Integritet (Privacy) som Lee & Price (2014) talar om avhandlar 
betydelsen av integritet hos användaren, men som tidigare nämnt och som Lee & Price (ibid) 
också påpekar har användaren överseende med brister i kvaliteten om system är förväntat 
konsekvent i övrigt och att användbarheten av systemet föregår användarklarheten. 

6.5.1 ANALYS AV INTERVALLDATA 
Då det i den tilltänkta populationen av svensktalande användare av interaktiva musiktjänster 
ännu inte finns bekräftat några medelvärden eller standardavvikelser gällande bedömd 
sannolikhet eller positiv inställning till en potentiell utveckling av framtidens 
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rekommendationssystem för interaktiva musiktjänster, kan attitydundersökningens insamlade 
data endast estimeras som normalfördelad. De båda frågorna 16 och 17 i enkäten, utgjordes 
av så kallade matrisfrågor, vilka i enlighet med Boone & Boone (2012) hanteras som 
intervalldata då delfrågorna i respektive påstående utgör en del av en gemensam skala (i detta 
fall sannolikhetsbedömning på fråga 16, och positiv inställning på fråga 17), beräknas en 
estimerad normalfördelning genom att först summera respektive respondents svarspoäng 
vilka sedan delas på antalet delfrågor i respektive fråga. Vardera av de åtta delfrågorna på 
matrisfråga 16, och tio frågorna på matrisfråga 17, kan generera poängen 1, 2, 3, 4, eller 5. 
Respektive respondents medelvärde räknas sedan ut – totalt 78 stycken per frågor 16 och 17. 
För att estimera en normalfördelning måste standardavvikelsen även räknas ut, beräknad i 
detta fall baserat på avvikelsen från det totala medelvärdet på fråga 16 (nämligen 2,54), och 
motsvarar 0,71. Utifrån dessa värden, och mot mini- och max-värdena 1 och 5, beräknas P-
värdet till 0,9847 – vilket motsvarar estimeringen att samtliga av respondenternas svar till 
nästan 100 % följer den i en normalfördelning och kan antas ha en liknande svarsfördelning 
vid ytterligare försök. 68 % av respondenternas svar, tillika inställning till sannolikheten av 
teknikutvecklingen, placerar sig inom en standardavvikelse på +/- 0,71 från medelvärdet på 
2,54 och 95 % inom 2 standardavvikelser från medelvärdet. 
 
Den genomsnittliga attityden gällande den potentiella implementeringen av nya teknologier i 
framtidens rekommendationssystem för interaktiva musiktjänster bland svensktalande 
användare, kan antas som något avvaktande – varken särskilt sannolik eller osannolik anses 
nya implementeringar vara. Återigen bör dock belysas att då respondenterna för 
undersökningen inte valts på ett slumpmässigt vis, finns inte underlag för att statistiskt 
säkerställa att stickprovets data, tillika respondenternas åsikter, är representativa för hela 
populationen – svensktalande användare av interaktiva musiktjänster. Genererad data bör 
endast anses ge en fingervisning om rådande attityder.     
 
Matrisfråga 17, gällande nivå av positiv inställning gentemot implementeringen av nya 
tekniker för rekommendationer inom interaktiva musiktjänster, hanterades på samma sätt och 
genererade ett P-värde på 0,9561, med en standardavvikelse på +/- 0.99 från medelvärdet på 
3.07 – en liten skillnad från fråga 16, men ändå godtagbart nära 1 och kan antas 
normalfördelad. Uträkningar och motiveringar för frågor 16 och 17 finns att tillgå i Bilaga 4. 
 
Vid en jämförelse av svaren på fråga 16 med fråga 17, huruvida bedömd sannolikhet har 
något samband med positiv inställning till nya teknik-implementeringar, framgår med hjälp 
av Pearsons korrelationskoefficient endast ett svagt positivt samband på 0,304. Beräkningen 
gjordes genom att ställa respektive respondents samlade medelvärde (mellan 1 och 5) på 
fråga 16 som värden på x-axeln, och likadant med fråga 17 för y-axeln. På så vis tas samtliga 
respondenters samlade medelvärden i beaktning som enskilda värden och används som 
underlag vid beräkning av Pearsons korrelationskoefficient. I enlighet med statistisk teori 
gällande signifikans av samband, kan ett samband endast antas, positiv som negativ, om 
korrelationskoefficienten är mellan +/- 0,5–1 (statisticshowto.com, 2013). Det kan således 
inte bekräftas att bedömd sannolikhet av framtida tekniska implementeringar på något 
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övertygande vis också kan relateras till positiv inställning gentemot implementeringen av de 
nya teknikerna.  
 
Med det sagt, finns ändå utrymme för tolkning och vidare slutsatser. I enlighet med Michael 
Grothaus (2014) utredning av användarföreskrifter på Internet, exemplifierat med Facebook 
och dess användaravtal, finns en nivå av acceptans för eventuellt integritetsintrång när avtal 
ingås mellan användare och leverantör. Liknande antaganden förutsätts även av Erik 
Bernhardsson, Engineering Manager, Music Discovery, på Spotify NY, som menar att 
användare av digitala tjänster utgår från att tjänsten också använder den information som 
genereras genom användningen i syfte att tillhandahålla en personaliserad tjänst eller 
produkt. Av attitydundersökningen att döma, är användare i dagsläget varken särskilt 
angelägna om att hindra någon potentiell utveckling av framtidens rekommendationssystem, 
och heller inte särskilt positivt frammanande att ta till sig den. Detta även trots att integritet 
på Internet anses som viktigt och medvetenheten kring risker för intrång föreligger vid 
aktivitet på Internet.  
 

6.6 PRECISION – ACCURACY, TRUST, CONFIDENCE & PERSUASIVENESS 
Precision handlar om hur väl ett rekommendationssystem presterar utifrån algoritmers givna 
parametrar, men kan innebära olika saker beroende på vilket resonemang som förs. För 
bransch är Precision (Accuracy) någonting kvantitativt mätbart, där subjektiva bedömningar 
undviks i utvärderingen av algoritmers prestation. Detta kan speglas mot Liikkanen & Åmans 
(2010) resonemang som lyfter fram att subjektivt upplevda aspekter snarare är viktiga i 
undviks i utvärderingen av rekommendationssystem. För utvecklare av interaktiva 
musiktjänster handlar det om att systemet ska prestera konsekvent, vilket kan relateras till 
Lee & Prices (2014) idé om att inge tilltro till att systemet fungerar (Confidence) är ett 
eftersträvansvärt kvalitetskriterium, vilken ur ett utvecklarperspektiv förutsätter att 
prestationer kan mätas kvantitativt. När det kommer till användares roll för utvecklingen, 
anses användar-feedback generellt som för stökigt för att användas. Dock utgör 
användarperspektiv också del i utvecklingsprocessen genom att användare bjuds in för tester 
av funktioner vilket kan generera mer subjektiva infallsvinklar. Så den övergripande 
tillfredsställelsen av en interaktiv musiktjänst utvärderas på flera plan – dels utifrån hur väl 
en algoritm presterar och dels hur väl tjänsten som helhet, med alla dess funktioner och 
gränssnitt, upplevs av användaren. För rekommendationssystemets utveckling förutsätts att 
användare interagerar med tjänsten, då ju mer data som finns tillgänglig, desto bättre 
rekommendationer kan ges.  
 
Den övergripande tillfredsställelsen av ett system bygger mycket på precisionen av systemets 
prestationer – hur väl rekommendationer förmedlas, underbyggs och övertygar dig som 
användare att konsumera artikeln. Hur väl systemet övertygar, det Liikkanen & Åman (2010) 
hänvisar till som Övertalningsförmåga (Persuasiveness), påverkar trovärdigheten av 
rekommendationen och i sin tur tillitskänslan och förtroendet (Trust) till tjänsten (Ibid; Lee & 
Price, 2014). I likhet med Liikkanen & Åmans (Ibid) antaganden har branschen insett att 
Motiveringar (Explanation) i anslutning till rekommenderade artiklar är att föredra. Detta 
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framgår även av attitydundersökningen då majoriteten användare anser att förtroendet till 
tjänsten, tillika sannolikheten att lyssna på en rekommenderad låt, ökar om det framgår hur 
information används (Fråga 13 & 14, Bilaga 2).  
 
Ytterligare en aspekt av förtroende kan relateras till känslan av kontroll du som lyssnare har 
över din egen konsumtion. Av genomförd attitydundersökning framgår att en klar majoritet 
(91 %, 71 personer) anser det överhängande positivt att själv kunna reglera vilken 
information som rekommendationer baseras på (Fråga 15, Bilaga 2). Detta belysas än 
starkare genom att korstabulera fråga 14 och 15, “Att det framgår hur information jag bidrar 
med används, ökar mitt förtroende för tjänsten” och “Att själv kunna reglera vilken 
information som rekommendationer baseras på vore positivt”. För att se om det finns ett 
samband mellan tillgång till hur och vilken information som används och möjlighet att själv 
reglera information som används, där rangordningen av svarsfrekvensen (flest antal 
respondenter som svarat i fallande ordning) i fråga 14 dikterar villkoren för fråga 15, 
beräknas en korrelation på rho = 0.97 med ett tvåsidigt P-värde på 0,004. Detta indikerar att 
information kring vad som föranleder en rekommendation bör framgå och att det samtidigt är 
fördelaktigt om möjligheten finns för användaren att själv kunna reglera information som 
rekommendationer bygger på, vilket leder till ökat förtroende för tjänsten.  
 
Att det anses som viktigt att det framgår hur information används och att den bör kunna 
regleras, bekräftas ytterligare av frågor 10 och 11 i genomförd attitydundersökning. Genom 
att korstabulera fråga 15 – “Att själv kunna reglera vilken information som 
rekommendationer baseras på vore positivt” – med fråga 10 – “Jag anser det som positivt att 
rekommendationer JAG får baseras på min användning”, beräknas Spearmans korrelation till 
rho = 0,8 med ett P-värde på 0,133. Av en korstabulering mellan frågor 15 och 11, “Jag 
anser det som positivt att rekommendationer ANDRA får baseras på min användning”, 
beräknas Spearmans korrelation till rho = -0,153 med ett P-värde på 0,804. Respondenternas 
svar ger indikationer på att man är positivt inställd till att information som baseras på en själv 
och sin egen användning används för den egna musikkonsumtionen, där möjligheten att 
kunna reglera den informationen uppskattas, vilket i sin tur inte innebär att man som 
användare nödvändigtvis bekymrar sig över att egen-genererad information används för 
andras musikkonsumtion – trots integritetens ansedda vikt.  
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7 SLUTSATSER 
Följande slutsatser baseras på tidigare analys av genomförd attitydundersökning av 
befintliga användare av interaktiva musiktjänster samt den intervju, med på området insatt, i 
syfte att lyfta fram ett branschperspektiv. Då urvalet av respondenter till 
attitydundersökningen inte varit slumpmässigt, är de slutsatser som nedan presenteras inte 
statistiskt säkerställda, men ger goda indikationer på rådande inställning bland 
svensktalande användare och utgör sedermera det användarperspektiv som en nyanserad 
diskussion på ämnesområdet förutsätter.  
 
Förväntningarna på utvecklingen av framtidens rekommendationssystem för interaktiva 
musiktjänster är något varierade beträffande inställning till vilken utveckling som antas ske. 
Användare som forskare verkar generellt ganska införstådda med att utvecklingen leder mot 
ett kontextmedvetet rekommendationssystem, med rekommendationer baserade på mer data 
från fler enheter i syfte att generera en mer individuellt precis musikupplevelse. Teoretiskt 
anses förutsättningar finnas för nya teknikimplementeringar, dock är bransch, precis som 
användare, inte nödvändigtvis lika entusiastiska och snarare mer avvaktande – men av olika 
skäl. För användare råder en viss skepticism kring huruvida nya tekniker inkräktar på den 
egna integriteten, medan det för bransch snarare handlar om en skepticism gentemot huruvida 
nya tekniker och implementeringen av nya typer av data verkligen leder till ökad precision av 
hur väl systemet faktiskt presterar – däremot anses kontextualisering av rekommendationer 
som potentiellt värdefullt.   
 
Förutsatt ambitionen att utveckla så väl presterande och tillfredsställande 
rekommendationssystem som möjligt, förutsätts ett teoretiskt ramverk för hur system kan 
utvärderas, utifrån för bransch och användare relaterbara dimensioner (Liikkanen & Åman, 
2010) och kvalitetskriterier (Lee & Price, 2014).  
 
Ett kontextmedvetet rekommendationssystem till trots – där ett så intuitivt system som 
möjligt är eftersträvansvärt – vill användare inte avsäga sig möjligheten att aktivt kunna delta 
i beslut rörande vilken musik de lyssnar till och vill snarare spendera tid på hur de hittar till 
ny musik – även om just rekommendationer anses som bra sätt att upptäcka ny musik på. Att 
själv kunna reglera information som ligger till grund för rekommendationer är att föredra 
även om potentialen i en allomfattande musiktjänst föreligger. Ju mer relevant en 
rekommendation av användaren upplevs vara, desto bättre anses musiktjänsten också vara. 
Relevansen anses dock i huvudsak bäst avgöras av användaren själv, som därmed inte vill 
förlita sig helt på systemet och den information som inhämtas från andra användare och 
externa källor.  
 
Majoriteten användare är även intresserade av möjligheten att själva kunna addera 
information till systemet – något som av bransch och utvecklare snarare anses som 
problematiskt. Mängden aktivitet som ett system förutsätter eller möjliggör för är en 
framstående utvärderingsparameter i utvecklingsprocessen. För användaren anses det positivt 
att kunna granska systemet under användning. Balans bör uppnås mellan 
interaktionstillräckligheten i musiktjänsten avvägt mot mängden metadata som hanteras i 
systemet, som i sin tur potentiellt kan effektivisera för mer precisa sökvägar men riskera öka 
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systemets processtid. Mängden metadata som idag används dikteras också av tillgången till 
ren metadata.   
 
Användare och bransch är överens om att rekommendationer behöver underbyggas med 
motiveringar till varför rekommendationer genereras. En övertygande motivering bidrar till 
ett ökat förtroende till tjänsten – dels tilltron till systemets förmåga att generera relevanta 
rekommendationer, men också genom den transparens som en motivering för med sig genom 
att tydliggöra vilka informationskällor som ligger till grund för de data som 
rekommendationen i sin tur baseras på. Den ökade transparensen av rekommendationer kan i 
sin tur leda till ökad aktivitet i användarinställningar bland användare av musiktjänster, vilket 
kan innebära att rekommendationer i framtiden är mer personaliserade, men utifrån de egna 
integritetsinställningarna snarare än möjligheten till ökad precision tack vare kontextuella 
möjligheter. Intressant att förtydliga är att användare generellt är måna om sin integritet, men 
är samtidigt medvetna om det allmänt bristande skyddet under det att man vistas på Internet. 
Av attitydundersökningen förefaller det därför vara som så att användare accepterar ett visst 
intrång i integriteten i utbyte mot att använda tjänster på Internet, vilket går i linje med 
resonemangen Grothaus (2014); Jeckmans et als. (2013) och Christin et als. (2011) för.   
 
För att återknyta till studiens frågeställning, gällande vilka förväntningar och förutsättningar 
som föreligger utvecklingen av framtidens rekommendationssystem för interaktiva 
musiktjänster, indikerar genomförd studie, baserat på de dimensioner och kvalitetskriterier 
vilken tillfredsställelsen av musiktjänstens rekommendationer utvärderas, att användares 
inställning är något avvaktande men att de accepterar eventuella framtida tekniska 
implementeringar som potentiellt kan inkräkta på den egna integriteten och då på grund av att 
en mer personaliserad musikupplevelse ses som positiv.  
 
Ur ett branschperspektiv anses möjligheten att i tjänsteutbudet kunna erbjuda 
kontextualiserade rekommendationer som potentiellt värdefullt, förutsatt en objektiv och 
kvantitativt mätbar hantering av nya datasignaler – då signalerna i sig inte nödvändigtvis 
bidrar till en ökad precision av rekommendationer. Förutsättningarna finns därmed för 
utvecklingen av ett potentiellt mer fulländat rekommendationssystem, men med visst 
förbehåll då förväntningar och farhågor är spridda – primärt önskas ökad transparens där det 
framgår vilken information som rekommendationer baseras på och att man som användare 
har möjlighet att själv reglera vilken information som görs tillgänglig för tjänsten – tillika 
rekommendationer ska baseras på.  
 

7.1 VIDARE FORSKNING 
Utifrån dragna slutsatser gällande egengenererad data, finns upphov att undersöka vilka 
praktiska implikationer som möjligheten till reglerande inställningar i den egna 
användarprofilen för med sig för utvecklingsmöjligheter och användarkrav på musiktjänster 
generellt. Mot basis av Zhou et als. (2014) och Seppänen & Huopaniemis (2008) resonemang 
– sociala aspekter av musikkonsumtion – kan potentiella utvecklingar innebära att användare, 
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utifrån integritetsaspekter och sociala grupperingar, vill kunna reglera vilka som får tillgång 
till egengenererad data.  
 
Ytterligare ett intressant uppslag att undersöka närmare gällande integritetsaspekten av 
musiktjänster, är om det föreligger en generationsskillnad i hanteringen av 
integritetsinställningar på onlinetjänster – huruvida öppenheten av den egna profilen kan 
kopplas till ålder och om det således pågår en beteendeförändring ner i yngre generationer.   
 
Av genomförd attitydundersökning framgår att användare är något ljummet inställda till 
sannolikheten att enheters mikrofoner implementeras i framtida rekommendationer, vilket 
behandlas av Christin et al (2011). Likaså är användare överlag negativt inställda till att 
köpvanor används som underlag för rekommendationer, vilket enligt Bobadilla et al (2013) 
förväntas inkorporeras i framtida rekommendationssystem. Trots detta, är användare av 
interaktiva musiktjänster positivt inställda till rekommendationer som baseras på 
konsertbesök och köpta konsertbiljetter. Det föreligger alltså potentiellt utrymme att utveckla 
implementeringar av ljud-sensorer och köpvanor som kan kopplas till musiksammanhang. 
Hur det praktiskt ska gå till, tekniskt som juridiskt, är således intressant att undersöka 
närmare. Förslagsvis kan ett etablerat förtroende till den interaktiva musiktjänsten öppna upp 
för möjligheten att inkorporera försäljning av konsertbiljetter i anslutning till de 
rekommendationer som genereras i den interaktiva musiktjänsten.  
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9.1 BILAGA 1) INTERVJUUNDERLAG OCH SVAR  
Interview with Erik Bernhardsson, Engineering Manager, Music Discovery, Spotify NY.  
 
1)    What different types of recommender systems does the Spotify service incorporate? 
How would you describe the perfect recommender system? What qualities are 
especially sought after in the development of Spotify? (ex. Intuitive? Ubiquitous? 
Efficient? All-encompassing? Technologically advanced/Cutting edge? “Easy to use/search 
friendly”?) 
 
– “Are you referring to the user interface or the algorithms behind it? When I think of 
"recommender systems", I think of just the algorithms that power it. There's really just one 
thing to optimize for there: accuracy. Meaning we want our algorithms to understand items 
really well (eg. understand that Daft Punk and Justice are similar) and understand what taste a 
user has. There's some practical considerations like we need to actually run it in a production 
system, so we need to think carefully about scalability etc, but within those constraints, it's all 
about just optimizing accuracy. With "accuracy" I mean the quality of recommendations. We 
can A/B test that with users, or use offline ML metrics, or have internal editors rate the 
results. There's many ways to figure out.” 
 
– “For the user interface part, I don't care. Whatever users want. We test a lot of features and 
we see what works. Over time we've learned a lot of things about what users want. For 
instance it's important to explain recommendations. And it's better to recommend things that 
lead to long sessions (playlists, artists) because then the Spotify usage goes up. We're really 
just trying to optimize for Spotify usage. If people use Spotify more, that's a good thing.” 
 
1 B) Follow-up question: What algorithms does Spotify use and why (with regard to say 
“accuracy”)? (as in: Content based filtering/ Behavioral based recommender, Collaborative 
filtering/Preference based recommender, Hybrid recommender system/Mix, Context aware 
filtering, “Knowledge based Technique”, “Utility based Technique” etc.)?  
 
–”We use multiple signals 
1. Collaborative filtering 
2. Content-based (analyze audio) 
3. Cultural understanding (web scraping of blogs & reviews)” 
 
 
1 C) What would you say are the “qualities” that characterizes “accuracy”? (Self-
learning/”Machine Learning”, Intuitive, Ubiquitous, User personalized/customized etc.)?   
 
–”None of the things you mentioned. When I say accuracy, I mean it as a quantifiable metric 
of how good the recs are. Some ways we measure this is:” 
 
”1. Offline metrics – we compare the output of our algorithms against "ground truth data" 
and see how well it matches. Eg. we have know what artists are similar to Daft Punk, so we 
see how well the output of our algorithms match up against that.” 
”2. Editorial testing – we have editors rating results.” 
”3. A/B testing on real users.” 
 
–”It's all about breaking things down to measurable quantities to avoid subjectiveness.” 
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2)    What are the main challenges for realizing such a (perfect) recommender system? 
(ex. Scalability? Access to user data? Manual labor/automation? Portfolio effect? Integrity-
issues? Cold Start/New Item-problems?) 
  
– “Yeah I think all those technical challenges. Also, obviously product issues. We don't know 
what's the ultimate recommender feature yet and I think we're doing a pretty poor job of 
recommending stuff right now. It turns out recommending music is a pretty challenging 
task.” 
 
2 B) Follow-up question: Surely recommending music is challenging! But if we stick to 
the qualities of “accuracy” as a basis for the ultimate recommender feature, how would 
you go about realizing and conveying it? (ex. More user preference data for more 
personalized accuracy, more ubiquitous use of signals/sensors etc. for greater recommender 
intuition, a richer set of search parameters (meta data/tools) for the possibility of more 
“niched” recommendations with greater transparency)? 
 
–”See answer above.”  
 
  
3)    How closely does Spotify follow or take part in developments of recommender 
systems within the research community? (Joint ventures, Attend conferences?) Do you 
consider Spotify quick in implementing new technologies/in the forefront of 
progression? (Or is the basis for new implementations mainly developed In-house with 
“little” regard to ideas produced within the science community?) 
  
– “I try to keep up with new research. Actually most of it through Twitter now. Also 
presentations and talking to other companies.” 
 
–“Actually lots of what's out there is pretty bad. I'd say 99% of papers and frameworks that 
are available are pretty useless. So you need to build up an intuition of what's useful and 
what's not useful.” 
 
3 B) Follow-up question: What does your intuition tell you as to what is “useful” when 
“philosophizing” about the development of future recommender systems, useful to 
whom (developers or users) – and care to share on that 1%? (ex. A closer collaboration 
between research communities and industry, a greater level of user involvement, potentially 
useful new technologies)?   
 
–”I think the key to solve this is optimize for iteration speed. We don't know what will work, 
but if we can try ideas every week then we will learn faster. On the data quality side, we 
change things every day/week and look at user metrics. On the feature (UI) side, we try to 
deploy new features every few weeks and see the same thing.” 
 
–”Regarding long term directions, it's a mix. I think at this point we see more impact on the 
feature side, not so much on the research side. So we are more focused on iterating features 
quickly. But this has changed several times.” 
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4)    How dependent on users contributing with feedback, new ideas, user generated data 
and willingness to share data/information etc. is the development of recommender 
systems? Are users partaking crucial to advancements in the field of recommender 
systems? In what way do users influence decisions in the development of Spotify? (Will 
advancements grind to a halt without users agreeing to certain invasions of privacy?) 
  
– “We don't use user feedback at all. It's too noisy.” 
 
–“We do a lot of A/B testing though, and we also do user testing (meaning we bring in 
people, let them play around with the product, and we observe what they find 
easy/hard/fun/boring).” 
 
4 B) Follow-up question: Based on the concept of “accuracy” and a recommender 
system that knows both music as well as what tastes a user has, is it then safe to say that 
the systems accuracy improves in correlation with the level of usage – that 
recommender system therefore “heavily” relies on the user wanting to use/interact with 
the service in order to evolve? (ex. User generated data/user participation, additional touch 
points/new sensors, users willingness to “share” personal information/integrity issues)? 
 
–”Yeah the more data we have, the better recommendations we can give.” 
	  	  
  
5)    Is there a reason for the limited amount of ”meta data” displayed/used on Spotify? 
In consideration of “usability”, is there a “conflict” regarding the potential 
expansiveness of Meta Data implementation and designing for 
minimalism/simplicity/ease of use? (Meta Data info such as: producer, release dates, 
labels, tours, band members, artist collaborations, journalist reviews/analyses, user 
comments, awards etc. similar to that of IMdb.com that could potentially improve the user 
experience as well as the precision of recommendations based on a mutually generated data 
base?) 
 
– “I guess there's two reasons 
1. We don't have a ton of metadata, and some of it is not clean 
2. Real estate considerations. If you put it somewhere, you need to take room away from 
something else.” 
 
  
6)    Within the research community, ”Context aware filtering systems”, ”the Internet of 
devices” and ”Web 3.0” – are considered to potentially improve the personalization-
possibilities of recommendations – does Spotify share this vision? What type of data will 
most likely/potentially be incorporated into future filtering systems? (Context aware 
systems – Weather Forecasts, Time of day, In device GPS, In device gyroscopes, Heart rates, 
Travels/commutes, Concerts (audio detected data), Social networks/friends, proximity/time 
spent with, possibility for User data input, extensive Meta Data input etc.) 
  
–“I think you can take into account an endless amount of signals. Honestly I think those 
signals are of little or no value for the recommendation quality itself. However I think they 
can be great in terms of contextualizing the recommendations. So if we can say "it's rainy 
today, check out this rainy day playlist" that's great. I don't think we gain a lot from boosting 
certain things just based on signals and then not explain that we did it. So I think one thing 
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that we haven't experimented with enough and I think is super interesting is finding ways to 
contextualize recs based on various signals.” 
  
 
7)    How likely is user participation in the potential development of recommender 
systems/what is the general attitude regarding integrity among Spotify users? 
(Willingness to share for the greater good of recommender systems?) Is user integrity 
something that is considered to be (even) more of an issue in the future and hinder 
progress? What, if so, is a potential remedy for dealing with issues of integrity? 
(Transparency, Openness, Dialog, User Empowerment?)  
 
–“I haven't considered this. I think people assume that if they use a service, that service will 
use the data, and they don't mind if that data is used to personalize and to give them recs 
back.” 
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9.2 BILAGA 2) ATTITYDUNDERSÖKNING – ENKÄT OCH SVARSFÖRDELNING  
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9.3 BILAGA 3) INBJUDAN TILL NETIGATE-UNDERSÖKNINGEN 
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9.4 BILAGA 4) UTRÄKNINGAR 
Fråga 16) Pearsons r, uträknat med verktyget mathcracker.com 
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(mathcracker.com) 
 
Fråga 17) Pearsons r, uträknat med verktyget mathcracker.com 
 

 



Södertörns högskola  Magnus Johnson 
Medieteknik C, HT-14  Rasmus Svensson 

 66 

 

  
(mathcracker.com) 
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(statstutor.ac.uk)  
 
Exempel på Spearmans rangordningstabell och beräkning av Fråga 18 mot Fråga 15: 

 
Uträkning via verktyget (wessa.net). 
 


