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Abstract
New technological advancements have resulted in a shift of medium. Music interaction has moved 
from physical media such as CDs and MP3-players to digital music services on the Internet. Vast 
catalogues of music is today available from any device with Internet access for either a monthly cost 
or even in some cases for free. Even though many users subscribe for the music they consume the 
music industry still experience an uncertain economy. New interaction opportunities and new design 
principles have derived from the new medium. According to users some functions are more important 
than others, some functions are even missing. Which are these? Are the users’ needs equivalent to the 
web development and the current supply of function the services offer? With vast consumption and 
immense establishment together with the tie in economic factors and technological development music 
streaming services is a given media technological phenomenon. This study’s purpose is to analyze 
three important components in the case of music streaming services: the supply, the user’s perspective 
and the position according to the web development. In order to increase the understanding of these 
parts this study has completed an inventory of current supply of functions in seven music streaming 
services and a questionnaire to conclude the user’s perspective. The study uses the theory of Web 1.0, 
Web 2.0 and Web 3.0 to examine current position of the services in web development. Possibly in this 
way the study might discover strengths and weaknesses in the supply of the music streaming services 
and thereupon contribute to suggestion of improvement and functions. Functions which might help the 
development of music streaming services and increase more paying consumers. 

This study show that the current supply of functions music streaming services offer is in general 
equivalent to the users’ need. However, the users don’t value social functions as an important part in 
music streaming services. They value a great catalogue of songs and great accessibility with 
commercial free use. The supply of functions doesn’t differ a lot from service to service. Spotify is the 
leading services both in quantity of functions and in number of users. Regarding the position of 
functions most functions is placed within Web 2.0. Thus, the user show an indication of the 
importance of accessibility which suit the vision of the ubiquitous and pervasive webb of Web 3.0. 
Even though the theory of Web 2.0 was coined 15 years ago the interactive music web service is 
mostly a product of Web 2.0. Despite of the satisfaction in supply, in terms of sustainability, it might 
always be a value to continue to examine the user’s need, the industry’s demands and the 
technological development to reach the highest form of contentment from all parts.  

Keywords: Interactive Music Service, Streaming music, Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0   
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Musikstreamingtjänster 
– En studie av musikstreamingtjänsters funktioner i förhållande 

till webbutvecklingen och användarens efterfrågan

Sammanfattning
I och med nya tekniska möjligheter har musikstreamingtjänster ersatt fysiska media såsom CD-skivan 
och MP3-spelaren. Omfattande musikbibliotek är idag tillgängliga från många olika digitala enheter 
med internetuppkoppling för antingen en månadskostnad eller till och med gratis. Trots att många idag 
betalar för den musik de konsumerar upplever musikindustrin fortfarande en oro angående ekonomin. 
Musikstreamingtjänster har medfört nya möjligheter gällande interaktion och design. Med stor 
konsumtion och snabb etablering tillsammans med förankringen i ekonomiska faktorer och webbens 
utveckling är musikstreamingtjänster ett givet medietekniskt fenomen. Denna studie har därför som 
syfte att analysera tre viktiga komponenter i musikstreamingtjänsters gebit: utbudet, användarens 
efterfråga och position till webbutvecklingen. Vissa funktioner i tjänsterna är mer viktiga än andra för 
användaren och det finns till och med funktioner som anses saknas. Vilka är dessa? I vilken riktning 
följer dessa funktioner webbens utveckling? Matchar användarens behov med webbens utveckling, 
dess standarder och det aktuella utbudet? 

För att åstadkomma större förståelse för dessa tre delar presenterar studien en kartläggning över sju 
musikstreamingtjänsters utbud av funktioner och hur dessa funktioner positionerar sig i förhållande till 
teorin angående Web 1.0, Web 2.0 och Web 3.0 samt hur utbudet av dessa utvalda funktioner bemöter 
användarens behov. Musikstreamingtjänsternas funktioner inventeras i ett observationsschema för att 
representera ett aktuellt tvärsnitt av utbud. Dessa funktioner sorteras sedan efter teorien angående Web 
1.0, Web 2.0 och Web 3.0 och presenteras i en graf. En enkätundersökning genomfördes för att bidra 
till en fördjupande analys av vilka funktioner användaren uppfattar som viktiga funktioner respektive 
mindre viktiga vid interaktion med musikstreamingtjänster. Genom denna forskning kan styrkor och 
svagheter möjligtvis upptäckas i musikstreamingtjänsters utbud gällande funktioner. Förhoppningvis 
kan studien bidra till förslag och förbättringar för musikstreamingtjänsters funktioner och därmed 
bidra till större belåtenhet för användaren.  

Musikstreamingtjänsternas funktioner placeras främst inom Web 2.0. En funktion av 34 placeras som 
en funktion inom Web 3.0. Användare av musikstreamingtjänsterna i denna studie verkar inte uppleva 
ett behov av Web 2.0 centralfokus, sociala funktioner. Däremot rangordnades ett stort utbud av musik 
som är tillgänglig överallt och närsomhelst som den viktigaste delen i musikstreamingtjänster. Den 
ständiga allestädes närvaron av webb anses vara en grundstolpe inom Web 3.0. Detta leder till frågan 
om konsumenten och musikindustrins behov stämmer överens med den samtida och framtida 
teknologins möjligheter?  

Nyckelord: musikstreamingtjänster, Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, interaktiva musiktjänster 
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Förord
Studien inkluderas i kursen Medieteknik C på Södertörns Högskola, höstterminen 2015. Den 
presenterar aktuellt utbud av funktioner för sju musikstreamingtjänster, en överblick av hur dessa 
funktioner placeras i förhållande till teorin om Web 1.0, Web 2.0 och Web 3.0 samt en undersökning 
hur användare upplever funktioner i tjänsterna. Uppsatsen är optimerad för färgutskrivning alternativt 
digital läsning.  

Jag vill tacka handledare Jon Manker för givande vägledning samt opponenter för viktiga insikter.  

Tack till alla deltagare av studiens undersökningar för det värdefulla insatser som möjliggjort studien.   

Stort tack till er alla! 
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1 Inledning
I och med nya teknologier har streaming etablerats som ny standard för distribution av musik 
(Fleischer, 2014). Skiftet från den fysiska CD-skivan och mp3-filer till att streama musik via 
interaktiva musiktjänster har bidragit till en omfattande närvaro och tillgänglighet av musik. Den 
interaktiva musiktjänsten Spotify har för nuvarande 75 miljoner aktiva användare världen över 
(Spotify, 2015), 175 miljoner lyssnar på musik varje månad via tjänsten Soundcloud (Soundcloud, 
2015). I Sverige står de interaktiva musiktjänsterna för 83,9 procent av de totala musikintäkterna, 
vilket är den högsta andelen i världen (Ifpi, 2015). Musikkonsumtion genom interaktiva enheter har 
därför en kulturell, social och kommersiell betydelse. Kundkretsen är uppenbar för interaktiva tjänster 
men förändringen av medium kräver reformer av nya modeller gällande investering och 
produktutveckling. Skiftet till det nya digitala mediet skapar därmed ovisshet och osäkerhet om 
inverkan på vanor och industri samt artistens värde. Enligt Rob Wiesenthal, operativ chef på Warner 
Music Group innebär skiftet:  

As we move to a more mobile ecosystem, there is a natural transition towards services that 
provide subscription access rather than à la carte ownership. That changes people’s listening 
habits, they are more likely to experiment and discover new music. We need to ensure that our 
music is on the services that consumers are embracing and that we and our artists are paid 
fairly. (Ifpi Digital Music Report, 2015, s.15)  

En kartläggning av webbens utveckling har tagits fram för att presentera och sortera egenskaper samt 
funktioner av webbens olika perioder. Dessa perioder har fått samlingsbegreppen Web 1.0, Web 2.0 
och Web 3.0. Web 1.0 är ansedd att vara en Web av statisk information, Web 2.0 är sedd som webben 
av kommunikation och nätverk. Web 3.0, även kallad den semantiska webben, är webben som 
fokuserar på principen att man kan återanvända information för att skapa kunskap (Aghaei et al, 
2012).  

Musikfildelningstjänsten Napster lanserades 1999 och förkroppsligade idén av Web 2.0 då den 
möjliggjorde att dela musik mellan vänner, familj och främlingar över världen. En förändring som 
ledde till att den första musikprenumationtjänsten Rhapsody kunde etableras 2001 (Wikström, 2009). 
Mycket har förändrats i den digitala musikindustrin sedan dess. Det finns ett stort utbud av 
musikstreamingtjänster över hela världen med miljontals användare och låtar. Användaren kan numera 
sprida sin musik över diverse nätverk och tillgå sitt musikbibliotek överallt, närsomhelst förutsatt att  
den är uppkopplad till webben.  
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1.1 Syfte
I och med stor konsumtion och omfattande etablering tillsammans med förankring i ekonomiska 
faktorer samt teknisk utveckling är interaktiva musiktjänster ett aktuellt medietekniskt fenomen. För 
att därför bidra till en större förståelse kring musikstreamingtjänster har denna studie som syfte att 
kartlägga tjänsternas utbud av funktioner och utforska vilka av dessa funktioner som är viktiga för 
användaren. Studien granskar i vilken riktning interaktiva musiktjänster utveckling fortlöper utifrån 
två perspektiv, användaren och webbutvecklingen. Studien baseras på en enkätundersökning över 
vilka funktioner som användaren anser som mest viktiga och en observation över det aktuella utbudet 
av funktioner i musikstreamingtjänster. Funktionerna sorteras även efter Web 1.0, Web 2.0 och Web 
3.0. Dessa tre delar sammankopplas slutligen i en diskussion om musikstreamingtjänster utbud av 
funktioner, hur dessa upplevs i användarperspektiv och funktionernas position förhållande till Web 
1.0, Web 2.0 och Web 3.0. Studien kan upptäcka styrkor och svagheter i musikstreamingtjänsternas 
utbud. På så sätt kan studien bidra till förslag som kan hjälpa utvecklingen av funktioner i 
musikstreamingtjänster. Studien kan på så sätt bidra till framtida forskning inom medieteknik, 
människa-datorinteraktion och musikteknologi. 

1.2 Frågeställning
På basis på huvudfrågan om det föreligger för webbutvecklingen och användarnas efterfråga 
gemensamma förväntningar i musikstreamingtjänsters utveckling svara på följande frågor:   

– Vilket är det aktuella utbudet av funktioner i de sju musikstreamingtjänsterna: Apple music, Deezer, 
Google Play Music, Rhapsody, Spotify, Soundcloud och Tidal ?  

– Vilka funktioner i musikstreamingtjänsterna uppfattas av användaren som viktigast respektive minst 
viktiga?  

– Vilken aktuell position tillhandahåller musikstreamingtjänster enligt teorin om Web 1.0, Web 2.0 och 
Web 3.0?  

1.3 Problemformulering 
Det finns lite akademisk forskning om användares interaktion med musikstreaming. De dominanta 
industriaktörerna rår om mycket data om musikkonsumtion men datan är inte alltid offentlig för 
allmänheten (Liikkanen, 2012). Dessutom finns det en oro för hur dessa tjänster kan utgöra en hållbar 
framtid för artisten och musikindustrin, vissa tjänster erbjuder nämligen gratis användning.  
Betalningsmodellerna gynnar konsumenten men inte artisten. Konsumenten får stor tillgång till 
mycket musik för ett paketpris istället för att betala per låt. Därför delas intäkterna från 
musikstreamingtjänsterna mellan musikstreamingtjänsten, musikbolaget och artisten (Richardson, 
2014). 

Att kartlägga användares behov av funktionerna i musikstreamingtjänsterna, hur tjänsterna bemöter 
dessa i utbud samt hur dessa indelas enligt teorin om Web 1.0, Web 2.0 och Web 3.0 kan möjligtvis 
leda till viktiga principer om hur musikstreamingtjänsters funktioner kan optimeras för användaren 
och webbutvecklingen. Webben är under konstant utveckling och formar nya principer samt nya 
möjligheter vilket leder till frågan om musikstreamingtjänsternas utbud av funktioner är en reflektion 
av utvecklingens effekter eller användarens efterfråga? 

!  av !7 73



Södertörns Högskola  Marilde Nykvist
Medieteknik C, HT 2015

2 Teoretisk Bakgrund
2.1 Begreppsdefinition

Cloud-computing – Refereras oftast till ”The cloud” (eller molnet i svensk översättning). Med 
begreppet menas att dataresurser där allt från applikationer till data flyttas från ett företags interna 
datornät till ”the cloud” det vil säga servrar på internet som leverantören disponerar och samordnar. 
Cloud-computing gör det möjligt att bara betala för de resurser man behöver för ögonblicket 
(Datatermgruppen, molnbaserade datortjänster, 2015).   

Freemium/Premium – Freemium är ett koncept för Web 2.0-användare som gör att tjänsterna och 
dess innehåll är gratis med eventuella begränsningar. Spotify är exempel på ett företag som anammat 
konceptet. Premium kan vara en betalningsmodell som tillåter användaren att använda tjänsten 
gentemot att användaren betalar bestämd summa (Wagner, Alexander, Hess, 2014).  

Kontextmedvetna rekommendationssystem – ett rekommendationssystem som nyttjar varierande 
data hämtat från flertal olika enheter och sensorer och ingår inom Web 3.0 (Internet of context). 
Systemet har som syfte att generera rekommendationer med hänsyn till den individuella användarens 
aktuella kontext (Bobadilla et al, 2013).  

Kbps - Ljudkvalité i streamingtjänster är mätt i ”kilo bits per second”. Desto högre nummer, desto 
bättre kvalité.  

Musikstreaming – Strömning av musik (streaming) betyder att ljudfiler är tillgängliga via en 
webbtjänst, via internet, till mottagarens plattform såsom dator, mobil eller surfplatta. Där spelas 
filerna i realtid (Musikbranschen i siffror, 2014). Därmed kan man lyssna på musiken direkt utan att 
först ladda ner hela filen eftersom filen är åtkomlig medan dataöverföringen pågår i stället för först när 
hela överföringen är klar (Datatermgruppen, streaming, 2015).   

Människa-Datorinteraktion (MDI) – Människa-Datorinteraktion, kan definieras som 
samlingsbegrepp för forskning inom människans samspel med datateknik. Översätts och förkortas på 
engelska till HCI.  

On-demand – tjänst som baseras på cloud-computing tjänster som gör det möjligt för användaren att 
utnyttja data eller resurser varsom helst, när som helst under förutsättningen att man är uppkopplad 
mot internet. 

Offline – En funktion som möjliggör att användaren kan lyssna på streamade låtar även om den inte är 
uppkopplad mot internet.  

P2P – Peer-2-Peer är en teknik och nätverk som används för fildelning. Uppkom genom 
musikdelningtjänsten Napster (Boulton, 2014).  

Personlig Integritet – Personlig integritet är den enskildes rätt att kontrollera vem som kan få tillgång 
till dennes privata information (Bylund, 2013). 

Rekommendationssystem (RS) – Funktion som ger användaren rekommendationer baserat på att 
systemet bearbetar användarens tidigare genererade data (Burke, 2002).  
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Sociala Funktioner  – Sociala funktioner betyder i denna studie funktioner som integrerar med andra 
användare och bidrar till kommunikation till exempel en funktion som möjliggör att man kan dela 
musik på sociala medier såsom Facebook.  

Ubiquitous computing – Datorkraft som är tillgänglig hela tiden, allestädes. Inkluderar möjligheten 
att nå tjänster eller synkronisera information via flera digitala enheter (Lyytinen & Yoo 2002). 

Web 1.0 – Den första generationen av webb enligt webbens grundare, Tim Berners-Lee, där webben 
presenterar statisk information. (Aghaei, Nematbakhsh Farsani, 2012). Beskrivs mer detaljerat i 
bakgrundsavsnitt.  

Web 2.0 – Web 2.0 är en webb där man kopplar samman användare globalt i nätverk genom sociala 
interaktioner med vänner och familj, andra användare samt en webb där man kan lagra och redigera 
bilder, lyssna och mixa musik (Wikström, 2009). Beskrivs mer detaljerat i bakgrundsavsnitt.  

Web 3.0 – Även kallade den ”Semantiska Webben” har i syfte att minska användarens uppgifter och 
beslut genom att skapa ny kunskap och förståelse samt resultat baserat på tidigare information. 
Generellt har webb 3.0 två huvudplattformar, semantiska teknologier och sociala nätverksmiljöer 
(Aghaei, Nematbakhsh Farsani, 2012). Beskrivs mer detaljerat i bakgrundsavsnitt. 

2.3 Avgränsning

Studiens utredning fokuserar endast på funktioner inom interaktiva musiktjänster. Sju 
musikstreamingtjänster tillgängliga i Sverige har observerats för att återspegla en översikt av aktuellt 
utbud. Enkätundersökningen representerar användarperspektiv från användare i Sverige då enkäten är 
på svenska. Studien avgränsar sig ytterligare till interaktiva musikstreamingtjänster på datorn, inte 
tjänsterna som mobilapplikationer. 

Youtube och VEVO  är webbplatser med videoklipp som är även interaktiva musikplattformar med 
användare i miljonantal. Dessa marknadsförs som videogemenskaper dock och exkluderas därför i 
denna studie då det är svårt att hitta statistik och information som endast gäller musikstreaming i dessa 
tjänster. Musikstreamingtjänsten Rdio finns med i en fråga i enkätundersökningen. Den jämförs dock 
inte i observationsschemat på grund av att tjänsten avslutades 30/11 2015 vilket var efter 
enkätundersökningen skickats ut. 

Det finns många kriterier för att jämföra tjänsternas funktioner men för att passa tidsramen för studien 
inkluderas endast utvalda 34 kriterier för att representera ett tvärsnitt av funktioner. Funktionerna är 
dock utvalda för att täcka varierade sammanhang med det kan diskuteras om de bör alla definieras som 
funktioner. Därför måste funktionerna i vissa sammanhang definieras som kriterier istället. Majoriteten 
av de utvalda är ändå funktioner. För att förenkla läsbarheten har därför ordet ”funktioner” fastställts 
som huvudbenämning. För att anpassa till läsbarhet vid vissa tillfällen måste däremot ordet ”kriteriet” 
användas. Den huvudsakliga meningen är att båda benämningar menar en sorts attribut  i 
musikstreamingtjänsterna. I observationsschemat jämförs inte framtida eventuella funktioner utan 
endast funktioner som redan existerar. 

Gällande teorin om webbutveckling så behandlar denna studie endast perioderna Web 1.0, Web 2.0 
och Web 3.0. Dagens musikstreamingtjänster har egenskaper från Web 1.0 till Web 3.0. Studien 

!  av !9 73



Södertörns Högskola  Marilde Nykvist
Medieteknik C, HT 2015

avgränsas till funktioner inom Web 1.0 till och med Web 3.0. Därför förklaras inte Web 4.0 eller Web 
5.0 dels för att det skulle bli en för bred inriktning, dels för att Web 4.0 och Web 5.0 är inte ännu 
definierade som nästa genrerationens webb. Därmed finns det inte tillräckligt stöd då för att sortera 
funktioner efter dessa begrepp.  

2.4 Musikstreaming
Streaming har etablerat sig som ny standard för distribution av musik och film över internet de senaste  
decenniet (Fleischer, 2014). Figur 1 representerar ökningen sedan 2009 i inkomster både via 
betalningsprenumerationer och gratis användning där reklam sponsrar musikstreamingtjänsten. 

Konceptet för musikstreamingtjänster är att användaren kan spela vilken låt de vill när de vill, i vilken 
ordning de vill. De flesta tjänster erbjuder en sorts freemium modell där man använder tjänsten gratis 
med begränsade alternativ såsom begränsad tillgång till utbudet. I vissa fall har gratisalternativet även 
sämre ljudkvalité samt reklamavbrott. Musikstreamingtjänster erbjuder låtar i miljonantalet. Tjänsten 
betalar artisten och musikbolaget en bråkdel varje gång någon lyssnar (streamar) på deras låt. 
Låtutbudet är tillgängligt varsom förutsatt att användaren har internetuppkoppling och digital enhet 
som möjliggör användning av tjänsten. Vissa tjänster erbjuder även möjligheten att lyssna offline 
vilket möjliggör en ännu större tillgänglighet till musikutbudet. Det finns ingen begränsning i hur 
mycket en användare kan lyssna ifall den prenumererar på tjänsten (Burgess, 2014).  

Skiftet till musikstreamingtjänster innebär att industrin mer och mer överger försöket att skapa en 
massmarknad för att köpa filer och ladda ner dessa. Istället marknadsförs musik i form av 
abonnemang som i Spotifys fall freemium eller premium. Samtidigt finns det tjänster såsom 
Soundcloud där användaren kan ladda upp eget ljudmaterial och erbjuda gratis användning av 
materialet. En stor användargrupp hos musikstreamingtjänster är användare som inte har något intresse 
i att lagra musik på egen hårddisk. När användarna ständigt är uppkopplade via mobilt bredband, blir 
det möjligt att centralisera datalagringen till molnet. Musikstreamingtjänsten erbjuder inte primärt 
sortering och gallring av filerna utan istället används funktioner såsom sökmotorer och automatiserade 
rekommendationssystem (Fleischer, 2014).  
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Figur 1: Ökning i inkomster från musikstreaming             Bildkälla: IFPI (Digital Music Report, 2015, s.15) 

2.5 Position och utveckling
Enligt Ifpi:s ”Digital Music Report 2015”, är Sverige det land som streamar mest i världen. Se Figur 2 
nedan. 

Figur 2: Sveriges procent i konsumtion av musikstreamingtjänster jämfört med andra länder. 
Bildkälla: IFPI (Digital Music Report, 2015, s.14) 
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De interaktiva musiktjänsterna står för 84 procent av de totala musikintäkterna i Sverige (se Figur 3). 
Det finns inget annat land i världen där musikstreamingtjänster utgör en sådan stor del i intäkter (ifpi, 
2015). 

Figur 3: Figuren visar skillnader i intäkter mellan nedladdade försäljning, strömmad försäljning och fysisk 
försäljning inhemsk marknad mellan 2009-2014. Bildkälla:  Musiksverige (Musikbranschen i siffror, s.27)  

Koncepten Web 1.0, Web 2.0 och Web 3.0 (presenterats mer detaljerat i följande kapitel) har 
uppkommit genom observationer av aktuella koncept från forskare och industrin. Många webbtjänster 
idag följer konceptets principer. Därför kan det vara intressant att tillämpa teorin om hur 
musikstreamingtjänsternas funktioner sorteras efter standarder inom dessa indelade perioder för att 
utforska om det finns tillämpningar som är onödiga eller saknas i tjänsterna utifrån användarens 
perspektiv men som har ärvts från tidigare perioder av webben.  

3 Tidigare forskning
Webbens utveckling kan delas in i olika delar. Dessa delar har fått samlingsbegrepp där Web 1.0 är 
ansedd att vara en webben av kognition, Web 2.0 är sedd som webben av kommunikation och Web 3.0 
är ansedd som webben av samarbete. Enligt Tim Berners-Lee är Web 1.0 den första generationen av 
webben Web 2.0 definierades av Tim O’Reilly år 2004. John Markoff föreslog principerna av Web 3.0 
som den tredje generationen webben året 2006. (Aghaei, Nematbakhsh Farsani, 2012)

3.1 Web 1.0 – the web of content
Web 1.0 är en webb med endast statisk information. Inom Web 1.0 kunde företag förse kunder med 
kataloger och broschyrer för att presentera produktioner och använda webben som en plats för 
kontaktinformation. Katalogerna och broschyrerna liknade annonser i tidningar och vissa webbsidor 
erbjöd webbutiker. Användaren i Web 1.0 är endast konsument av information, användarna kunde inte 
påverka eller bidra till innehållet vilket betyder att webbsidorna var statiska (Aghaei, Nematbakhsh 
Farsani, 2012).  
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Funktioner i musikstreamingtjänster som kan exemplifieras som funktioner inom Web 1.0 är till 
exempel: enkel sökfunktion, användaren skulle kunna se information om låtar, en webbshop där 
användaren skulle kunna beställa en fysisk musikprodukt till exempel en CD-skiva. Användaren skulle 
även kunna se sångernas låttexter men användaren skulle inte kunna lyssna på låtarna då audio och 
video möjligheter anses vara en Web 2.0 princip (se Figur 4).   

Figur 4: Kartläggning över principer inom Web 1.0 till och med Web 5.0. Web of content är Web 1.0, web of 
communication är Web 2.0 och web of context är Web 3.0. Bildkälla: Trendone, 2012

3.2 Web 2.0 – the web of communication
Grundprincipen i Web 2.0 är att möjliggöra social interaktion med vänner och familj, användare, lagra 
och redigera bilder, lyssna och mixa musik. Web 2.0-tjänster gör det möjligt för användare att 
prenumerera på tjänster såsom email, kalendrar och liknande resurser istället för att köpa hela 
mjukvaran (Wikström, 2009). Användaren kan aktivt skapa sitt innehåll och delta i webben samt 
exponera dem själva och relatera till andra användare. Exempel på typiska Web 2.0-tjänster är sociala 
nätverk såsom Facebook, RSS flöden, bloggar samt teknologier som möjliggör publiceringstjänster för 
bild, text och video. I Web 2.0 skapas en dynamisk och interaktiv webb som bygger på att hämta 
information från olika källor till en och samma sida grundat i vad användaren är intresserad av. 
Napster var en musikfildelningstjänst som ansågs vara en Web 2.0 produkt. Se Figur 5 nedan.  
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Figur 5: Skillnaden i tjänster från Web 1.0 till Web 2.0   Bildkälla: O’Reilly, 2005, Sida 1 

Funktioner som var tillgängliga i Napster var att dela filer genom Napsters mjukvara där man kunde 
skapa ett nätverk och ladda ner låtar från internet. Detta medförde starten för P2P-delning och 
nedladdning av låtar. I och med detta påbörjades ett skifte från fysiska produkter såsom CD-skivor till 
P2P delning (Boulton, 2014). P2P delning förkroppsligar huvudprincipen av Web 2.0 då det innebar 
möjligt att dela musik mellan vänner, familjer och främlingar över hela världen (Wikström, 2009).  

Rekommendationssystem inom Web 2.0, innehåller första generationen rekommendationssystem 
såsom att samla information från köpta produkter, demografisk data från användarens uppgifter och 
data samlad från användarens preferenser. Web 2.0 inkluderar även andra generationens 
rekommendationssystem som samlar social information från exempel vänner, följare eller andra 
användare (Bobadilla et al, 2013) se Figur 6 på sida 16.  

Funktionen att följa andra användare samt att få egna följare är exempel på Web 2.0-funktioner i 
musikstreamingtjänster. Alla funktioner som även handlar om att utföra en kommunikation det vill 
säga dela musik eller skicka låtar är Web 2.0 principer. Att användaren kan skapa sitt innehåll genom 
att skapa spellistor och rapportera fel är också exempel på Web 2.0 funktioner i 
musikstreamingtjänster då användaren integrerar med systemet. Rekommendationstjänster inom Web 
2.0 är rekommendationer som baserar data om tidigare användning, andra användare och tidigare köp.  
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I ”Web 2.0 Principles and Best Practices” visualiserade 2007 författarna John Musser och O’Reilly 
Radar team 2007 en mycket liknande definition över det aktuella utbudet av funktioner 
musikstreaming möjliggör idag 2015:  

Desktop computer users can create music playlists via online databases and download them to 
portable devices. Actual listening histories are later uploaded from devices to an online music 
service, and collaborative filters algorithmically combine and filter to create virtual radio stations 
streamed to browsers and other devices; new Internet-aware home stereo components connect 
these streams directly to users’ living rooms. (Musser et al, 2007, s.36) 

Detta citat är från 2007 och reflekterar inte exakt bilden av dagens musikstreamingtjänster. Det är dock 
ändå en mycket lik framtidsvision över tjänsterna och dess möjligheter.  

Den essentiella idén bakom Web 2.0 är att förbättra interaktivitet och tillgänglighet till 
webbapplikationer. Att kunna använda webbapplikationer från flera digitala enheter genom 
molntjänster skapar ännu större tillgänglighet till webben (Wang et al, 2010). Freemium är ett koncept 
som möjliggör kostnadsfri användning för Web 2.0 tjänster (Wagner et al, 2014). En 
betalningsprenumation av en mjukvara är också ett web 2.0 koncept (Wikström, 2009). 

3.3 Web 3.0 – the web of context
Web 3.0 även refererad till den semantiska webben: En webb som fokuserar på principen att man kan 
återanvända information för att skapa kunskap. Web 3.0 principer är avsedda att användas som 
komplement till, istället för en ersättning av Web 2.0 tjänster (Davies, 2011).  

Den semantiska webben skapar information utifrån nya volymer av information så att nya kopplingar 
kan genomföras och oväntad information kan upptäckas. När man får tillgång till information av data 
är det även möjligt att få tillgång till sammanhanget vilket bidrar till full förståelse av informationen. 
När information skapas utifrån innehåll blir informationen till kunskap. Ostrukturerad data blir 
strukturerad. När varje information är länkad och beskriven blir webben en global databas av kunskap 
och Web 3.0 blir bokstavligen en webb som ”tänker själv”. Vissa Web 3.0 funktioner har redan 
etablerats i Web 2.0 tjänster såsom Facebook där människor integrerar för att skapa mer kunskap och 
information medan mer information genereras utav användningen och tjänsten ”lär sig” av 
användarens tidigare användarmönster (Boulton, 2014). Grundtanken med den semantiska webben är 
att det är en webb som är virtuellt överallt, på varje dator, varje mobil enhet till och med i vardagliga 
objekt såsom i kläder och möbler. Det är en webb där man är ständigt uppkopplad och man använder 
webben utan att man är medveten om det. Den är ständigt tillgänglig men man behöver inte aktivt 
starta tjänsterna. En tjänst i denna Web 3.0 vet redan hur, var och när man vill använda tjänsten (Silva 
et al, 2008). 

3.4 Rekommendationstjänster i Web 1.0 till Web 3.0 
Rekommendationstjänster i musikstreamingtjänster är en funktion som utvecklas i samband med 
webbens principer. Rekommendationssystem kan ge rekommendationer med hjälp av annan 
information från andra enheter eller tidigare användningshistorik.  

I Web 3.0 är rekommendationssystemen kontext-medvetna. Systemen ger rekommendationer baserat 
på information om tid, plats, flera digitala enheters information eller sensorer, mikrofoner på andra 
enheter, vädret samt andra parametrar (Bobadilla et al, 2013).  
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I Figur 6 visas rekommendationstjänsterna indelade enligt Web 1.0, Web 2.0 och Web 3.0. Högst upp 
visas rekommendationstjänster inom Web 3.0. Dessa tjänster baserar rekommendationer på kontexten. 
Rekommendationstjänster inom Web 2.0 baserar förslagen på social information. Den första 
generationens rekommendationstjänster (content based level) beräknas som Web 1.0 och baserar 
informationen på användarens tidigare information.  
 

Figur 6: Rekommendationstjänster indelat i Web 1.0 (traditional web) till och med Web 3.0.  

Bildkälla: Bobadilla et al, 2013, s. 126 
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3.4 Människa-Datorinteraktion forskning
Musikstreamingtjänsterna investerar mycket i forskning om användares interaktion med tjänsterna. 
Den datan dock är sällan offentlig. Akademisk forskning kring interaktion med musikstreamingtjänster 
anses även vara marginell inom människa-datorinteraktion forskning (Liikkanen et al, 2012).  

Despite the general enthusiasm, music interaction as a defined area of research in HCI is extinct. It 
is not void, but it seems fair to say that we know little about technology used by few and less about 
the technology used by many. Papers related to music consumption currently appear at HCI 
conferences at random and a dedicated forum for novel interaction concepts is gone. In contrast, 
the related fields of new musical interfaces and music information retrieval are doing fine. So what 
is the matter with music interaction research? Why is music interaction marginal in HCI? 
(Liikkanen et al, 2012, sid. 1120). 

Idag är musik bunden till enheter och tjänster där teknologin både möjliggör samt underlättar 
musikupplevelser. Det finns en fördel i att utforska användarens interaktion med dessa tjänster då 
musikkonsumtion har unika egenskaper. Att lyssna på musik är till exempel primärt en passiv akt 
(Liikkanen et al, 2012). Nya teknologier har dock introducerat nya funktioner som kräver aktivitet i 
den passiva akten såsom att skicka låtar, dela låtar på sociala medier, vara offentlig i sitt lyssnande, 
köa musik, välja att göra filerna tillgängliga offline, synka lokala filer och hitta musik genom 
automatiserade system. 

Enligt  studien  Music  interaction  Research  in  HCI  av  Lassi  A Liikkanen  vet  man  mer  om  den 
teknologin som används av få  och mindre om den teknologin som används av många. Det behövs 
därför  forskning  kring  de  viktigaste  och  mest  tillfredställande  funktionerna  och  upptäckter  av 
vardaglig  användning  av  musik  för  att  stödja  nya  interaktionskoncept  såsom kroppsliga,  sociala, 
virtuella och kontextuella. (Liikkanen et al, 2012) sida 1120). Det ska dock anmärkas att Liikanens 
arbete inte är  en större studie,  utan även begränsad,  vilket  ytterligare bekräftar  att  forskningen är 
bristfällig. Av den anledning har denna studies bakgrund blivit centrala tillsammans med Liikanens 
studie.

3.5 Tidigare jämförelser 
Många populärkulturella tidningar har genomfört jämförelser och inventeringar utav funktioner i 
musikstreamingtjänster främst i kommersiella syften. 14 Augusti 2014 genomförde Time i samarbete 
med Edison Research (baserat på data från Software.Insider) en jämförelse av tio 
musikstreamingtjänsters utbud för att studera vilka tjänster som följer konsumentens behov och 
efterfråga och vilka som inte gör det (Taylor, 2014). Funktionerna jämförda i observationsschemat har 
inspirerats av funktionerna inkluderade i jämförelsen av Software.Insider och Time. 

4 Metod
I detta kapitel beskrivs den metod som använts i uppsatsen, varför metoderna är relevanta för 
resultatet, urvalen och kriterierna i musikstreamingtjänster samt hur metoderna utfördes praktiskt. 
Utifrån perspektiv av forskare och användare har studien som målsättning att bidra till en objektiv 
redogörelse om funktioner i musikstreamingtjänster för vetenskapen, musikindustrin och användare. 
Möjligtvis kan studien bidra till ett nyanserat förhållningssätt gällande utvecklingen av framtidens 
principer av funktioner i musikstreamingtjänster. Mot bakgrund av studiens syfte kartläggs sju olika 
musikstreamingtjänster i ett observationsschema och hur dessa bemöter 34 olika kriterier. 
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Enkätundersökningen utforskar uppfattningar från användare i Sverige av viktiga funktioner i 
musikstreamingtjänster. Dessa två metoder sammanställs i studien tillsammans med ett diagram över 
hur de utvalda funktioner placeras enligt teorin om Web 1.0, Web 2.0 och Web 3.0.  

4.1 Observationsschema
I studien har ett kvantitativt observationsschema genomförts. Kriterierna (funktionerna) inkluderade i 
observationsschemat är inspirerade av Time och Software.Insiders jämförelse (Taylor, 2014). De har 
också observerats av författaren i och med förberedande forskning. Observationsschemat är uppbyggt 
som en checklista där funktionerna står till höger i schemat. Om musikstreamingtjänsten uppfyller 
kriteriet för funktionen markeras ett X i rutan för funktionen. Om funktionen är frånvarande i 
musikstreamingtjänsten markeras funktionen istället med ett minusstreck (-). Ifall en kommentar eller 
siffra är nödvändig så skrivs den informationen in istället i observationsschemat. Ifall författaren har 
varit tvungen att använda en källa utanför musikstreamingtjänstens webbsida eller tjänst står källan i 
observationsschemat. Schemat är utformat enligt författaren själv. I observationsscheman kan man 
utforma sina egna kategorier (Bell, 2006). Observationsschemat har som uppgift att representera en 
överblick utav aktuella musikstreamingtjänsters utbud av utvalda funktioner. Dessutom kan ett 
observationsschema presenteras grafiskt visuellt och därmed bidra till en tydlig presentation över 
utbudet. En strukturerad observation passar i detta fall då funktionerna inte ändrades under tiden 
observationen genomfördes.  Observationsschemat finns att tillgå i Appendix 2.  

4.2 Enkätundersökning
Aktuellt utbud av funktioner presenteras kvantitativt ur användarperspektiv genom en 
enkätundersökning för att analysera nivå av tillfredsställelse kopplade till funktioner i 
musikstreamingtjänster.  Enkätundersökningen utfördes elektroniskt från och med 26 november till 
och med 2 december 2015. Enkätundersökningen spreds via inbjudan på författarens egna flöde på 
Facebook. Urvalet blev därmed ett så kallat snöbollsurval därför ett representativt urval skulle vara för 
svårt och tidskrävande att hitta. Dessutom behövde resultatet endast ett tvärsnitt av attityder till 
funktioner i musikstreamingtjänster. Att sprida enkäten via Facebook gjorde att den var helt publik och 
vem som helst kunde få tillgång till undersökningen samt dela den vidare. 

Antalet användare som svarade på enkätundersökningen var 106. Det gav en rådande överblick över 
användarens attityder och tillfredställelse gentemot aktuellt utbud av funktioner i 
musikstreamingtjänster. De kompletta svaren var 65 respondenter och 41 respondenter räknas som 
svarsbortfall. Det var viktigt att utvald metod genererade mycket data på kort tid och därför valdes 
enkätundersökning. Dels kan en enkätundersökning genomföras när respondenten har tid att svara, 
dels kan den spridas till många under kort tid. Påståenden och begrepp inom frågorna förenklades för 
att förebygga förvirring hos respondenten. Enkätundersökningen har öppna frågor, alternativfrågor, 
kategorifrågor, frågor som kräver rangordning och rasterfrågor. I studien behövdes vissa funktioner 
rangordnas från viktigaste till minst viktigast för att se vilka funktioner användaren bedömde vara i 
nödvändiga. 

Vissa frågor erbjöd möjligheten till fritextsvar så att respondenten kunde utförligt motivera med egna 
ord varför de svarat ja eller nej till vissa frågor. För att få svar på många påståenden i en och samma 
fråga samt för att det skulle underlätta för respondenten att svara användes även en Likertskala. Där 
kunde respondenten svara om den håller fullkomligt med, håller delvis med, neutral, håller delvis inte 
med, håller inte med på olika påståenden. Med hjälp av Likertskalor är det möjligt att granska 
respondenternas uppfattningar, åsikter eller attityder (Bell, 2006).  
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Sammanställningen av svaren framställdes automatiskt via webbtjänsten, surveymonkey.com, en tjänst 
som erbjuder analysverktyg. (Surveymonkey, 2015). Respondenters svar var anonyma och 
enkätundersökningen kunde endast svaras på en gång för vardera respondent. Se sammanställning av 
svaren i avsnittet ”Resultat” och i Appendix 1 sida 48.

4.3 Indelning enligt Web 1.0, Web 2.0 och Web 3.0 
Det finns ett tidigare forskningsexempel som har sorterat in funktioner i form av 
rekommendationstjänster enligt webbutveckling teorin Knowledge-Based Systems (Bobadilla et al, 
2013), se Figur 6 sida 16. Denna sortering inkluderar endast rekommendationssystem. Det finns inte 
ett bestämt metodnamn för den sortens klassifikation. Dock är grafen i denna studie inspirerad av 
Figur 4 på sida 13. Figur 4 är skapad av Trendone, ett konsultbolag som analyserar trender inom IT 
(Trendone, 2015).  
  
Grafen presenterar samlingsnamnen för Web 1.0, Web 2.0 och Web 3.0 på vänster axel. På den högra 
axeln presenteras respektive namn för perioderna fast med benämningen Web 1.0, Web 2.0 och Web 
3.0. Inom vardera cirkel presenteras de funktioner som anses vara funktioner med Web 1.0, Web 2.0 
eller Web 3.0 principer. Till höger är alla funktionerna listade. Vardera funktion har en siffra och det är 
den som refereras till inom vardera cirkel. De funktioner som angränsar mellan principer i Web 1.0, 
Web 2.0 och Web 3.0 presenteras i grafen på gränsen mellan cirklarna. Funktionerna är även sorterad i 
kategorierna teknik, kommunikation och underhållning. Alla valen motiveras i Appendix 3 sida 71. 
Grafen finns att tillgå i Figur 25 på sida 34. 

4.4 Urval
4.4.1 Val av musikstreamingtjänster 
Då det finns många musikstreamingtjänster tillgängliga vore det utom studiens ram att observera alla 
musikstreamingtjänster och dess utbud av funktioner. Studien har därför som syfte att bidra till en 
generell översikt av aktuellt utbud av funktioner i musikstreamingtjänster. Därför har endast ett fåtal 
musikstreamingtjänster har valts ut.  

Musikstreamingtjänster som är inkluderade i undersökningen är tillgängliga för användning i Sverige. 
För att jämföra tjänster som var relativt lika i utbredning och utbud har alla tjänsterna en katalog över 
24,5 - 43 miljoner låtar tillgängliga. Detta är över medel enligt undersökningen i Software.Insider från 
2014 (Software.Insider, 2014). Tjänsternas funktioner är endast observerade utifrån de som finns på 
gränsnitten på datorn. Studien inkluderar frågan om tjänsterna har en applikation utav tjänsterna men 
utforskar inte applikationernas funktioner.   

De musikstreamingtjänster som observeras är Apple music, Google play music, Rhapsody, Spotify, 
Soundcloud, Tidal och Deezer. Dessa presenteras mer utförligt och urvalen motiveras i tabell 1. 

!  av !19 73

http://surveymonkey.com


Södertörns Högskola  Marilde Nykvist
Medieteknik C, HT 2015

Tabell 1: Musikstreamingtjänsterna inkluderade i studien.  

4.4.2 Val av kriterier för observationsschemat
Musikstreamingtjänsternas utbud har observerats utifrån åtta teman, se dessa listade nedan. Utifrån 
dessa teman har 34 funktioner valts ut. Funktionerna har valts ut av författaren då det är tillåtet att 
utforma sina egna kategorier (Bell, 2006). Dessa teman med de 34 funktionerna ger en varierad och 
bred översikt av de  funktionerna som finns idag i musikstreamingtjänsterna. Kriterierna är inspirerade 
av jämförelsen av Times och Software.Insiders från 2014 (Taylor, 2014). De teman som 
musikstreamingtjänsterna jämförs utifrån är följande:  

Grundfunktioner 
Funktioner som möjliggör att användaren kan skapa spellistor, upprepa låt, köa låt, för att göra 
felanmälan på låtinformation.  

Tekniska funktioner 
Tekniska funktioner såsom offline funktion, om tjänsten har en sökfunktion, om tjänsten är tillgänglig 
för flera olika digitala enheter, om tjänsten är en on-demand tjänst, om användaren kan synka lokala 
filer, om tjänsten har en app samt vilken ljudkvalitén (mätt i kbps) tjänsten erbjuder.  

Rekommendationstjänster 
Funktioner som presenterar personliga rekommendationer baserat på användarhistorik såsom 
preferenser eller aktivitet på tjänsten, personliga förberedda spellistor, personlig radio (till exempel att 
man kan skapa radiokanal på utvald låt), om tjänsten presenterar liknande artister baserat på aktivitet, 
om man kan ogilla eller gilla låt.  

Sociala funktioner  
Funktioner som möjliggör interaktion med andra användare såsom möjligheten att skapa en profil, 
följa andra användare och spellistor samt få följare, dela musiken på sociala medier, skicka eller dela 
en spellista eller ett album via sms, mail eller via tjänsten direkt, möjligheten att vara anonym i sin 
användning genom att kunna välja ”private mode”, interaktion med andra användare, att kommentera 
låt, artist eller album, ett synligt fält som visar användarens aktuella användning.  

Apple 
music

Google Play 
music

Rhapsody Spotify Soundcloud Tidal Deezer

Lanserad 2015 2011 2001 2008 2007 2015 2006

Användare 6.5 miljoner Okänt 2.5 miljoner 75 miljoner 175 miljoner 1 miljon 16 miljoner

Låtkatalog 30 miljoner 35 miljoner 35 miljoner 30 miljoner Okänt 25 miljoner 35 miljoner

Pris 99 SEK 99 SEK 86,52 SEK 0/99/149/199/
249 SEK 

0/46/83 SEK 87/175 SEK 99 SEK

Motivering
för 
inklusion

Tjänsten är 
inkluderad i 

alla iOS  
plattformar.
Det betyder 
att tjänsten 
är tillgänglig 
för många 

Tjänsten är 
tillgänglig 

inkluderad i 
alla Android 
plattformar.
Det betyder 

att tjänsten är 
tillgänglig för 

många. 

En av de 
första 

tjänsterna 
sammansla

gen 
tillsammans 

med 
Napster. 

En av de 
tjänster med 
högst antal 
användare. 

Tjänst som 
har ett av de 
högsta antal 
användare. 

Ny tjänst 
som är 

etablerad för 
att fokusera 
mer på att 
ge artisten 

mer 
utrymme i 
tjänsten.

Tjänst som 
är  tillgänglig 
i 180 länder 

vilket är 
många 

jämfört med 
de andra 

aktörerna på 
marknaden. 
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Betalningsmodeller  
Funktioner eller kriterier kopplade till betalning till exempel om tjänsten har freemium eller 
betalningsalternativ, reklamfri lyssning, om tjänsten har en webbshop för att sälja musiken eller 
biljetter till konserter.  

Funktioner för att marknadsföra artisten  
Funktioner i tjänsten som presenterar musikvideos eller ger förslag på kommande konserter eller om 
tjänsten visar låttexter.  

Utbud 
Utbud i form av låtkatalog och hur många användare som använder tjänsten.  

Statistik 
Funktioner som visar användarens aktivitet, användarens historik, om tjänsten visar streams per låtar, 
album eller artist.  

4.4.3 Val av användare
Urvalet av användare som respondenter till enkätundersökningen är ett så kallat snöbollsurval. 
Snöbollsurval betraktas som ett bekvämlighetsurval (Bell, 2006). Ett sannolikhetsurval för användare 
av musikstreamingtjänster skulle blivit en alldeles för tidskrävande process. Därmed valdes 
bekvämlighetsurvalet. Rekryteringen pågick på författarens vänkrets på Facebook. 

5 Metodkritik

5.1 Observationsschema
De teman och funktioner som studeras är utvalda av författaren själv och är inte grundade i en specifik 
ram för vilka funktioner en musikstreamingtjänst bör ha. En teori för musikstreamingtjänsters 
funktioner och vilka funktioner som bör jämföras finns inte tillgänglig i dagsläget. Däremot har 
jämförelser genomförts främst genom populärkultur såsom Time och företag såsom Edison research 
Software.insider. Dessa källor har bidragit till inspiration för relevanta kriterier. Edison Research är ett 
bolag  som genomför  kvantitativa  och  kvalitativa  undersökningar  på  beställning  (Edison  research, 
2015). Software.Insider är ett företag som jämför mjukvaror på beställning (Graphiq inc, 2015). Dessa 
är  inte  akademiska  källor  men  på  grund av brist på jämförelser av musikstreamingtjänster inom 
akademisk forskning blev dessa två källor de mest aktuella alternativen. För kriterierna ”Låtkatalog” 
och ”Antal användare” har information krävts från andra källor än författarens egna observation. De 
andra källorna är dock markerade i observationsschemat och finns i referenslistan.  

I och med att funktionerna och musikstreamingtjänsterna är utvalda observerade av författaren själv 
kan studien kritiseras som subjektiv. I nuläget finns det ingen forskning som stödjer eller definierar 
vilka funktioner som bör jämföras i musikstreamingtjänster. Begränsning och val av 
musikstreamingtjänster motiveras dock. Det finns ett stort utbud av tjänster men då 
observationsstudien och enkätundersökningen genomförs i Sverige är tjänsterna i denna studie endast 
tjänster som tillgängliga i Sverige. 
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5.2 Enkätundersökning
I mindre undersökningar bör man arbeta med de redskap som finns tillgängliga, vilket innebär att det 
kan behövas mer eller mindre tillfälliga slumpmässiga urval, detta är acceptabelt om det förklaras 
tydligt i studien hur man funnit sitt urval och om man är medveten om den begränsning det innebär. 
(Bell, 2006). 

Enkätundersökningen har grundats i ett snöbollsurval och publicerades för allmän tillgänglighet via 
författarens egna flöde på Facebook. Det betyder att urvalsprocessens inte varit med utvalda 
respondenter dock kan analysverktyget räkna det bortfall som skett (det vill säga alla de som påbörjat 
undersökningen men inte slutfört den). Enkätens resultat är sorterade efter endast slutförda enkäter, 65 
respondenter, där svarsbortfallet är 41 respondenter (Se Appendix 1 på sida 48). Som benämnt tidigare 
är det acceptabelt att välja ett snöbollsurval om forskaren förklarar tydligt hur den funnit sitt urval och 
att den är medveten om den begränsning det innebär (Bell, 2006).  

Svarsbortfallet är stort. Dock är det omöjligt enligt Survey monkey att förhindra att enkäten beräknar 
varje gång en person öppnat länken men inte valt att slutföra enkäten eller stängt ner fönstret 
(Surveymonkey, 2015). Det är dock fördelaktigt att veta svarsbortfallet eftersom enkäten utdelades via 
Facebook vilket kan vara en anledning till att den är bekräftad av många men inte slutförd av alla.   

Det kan även diskuteras om rangordning är det bästa sättet att ta reda på vilka funktioner i 
musikstreamingtjänster som är nödvändigast då funktionerna kan vara så pass olika och kanske inte är 
relevanta att jämföra med varandra, däremot är det ett bra tillvägagångssätt att få information om vilka 
funktioner som respondenten väljer att placera i toppen samt i botten på en skala. Att respondenten 
skulle behöva välja tre mest viktiga funktionerna och sedan tre minst viktiga skulle förmodligen bli två 
enskilda frågor och kanske kan man inte begränsa mest viktiga till ett visst antal. Därför valdes 
rangordning av funktionerna.  

5.3 Indelning av funktioner
Web 1.0, Web 2.0 och Web 3.0 kan inte bevisas som standard för att placera var en webbtjänst befinner 
sig enligt webbutvecklingen. Det är dock en relevant teori för att resultera i en ungefärlig bild hur 
aktuella funktioner placeras i förhållande till webbutvecklingen. Det finns flera tolkningar gällande 
motiveringarna i funktionernas sortering enligt Web 1.0, Web 2.0 och Web 3.0. I denna studie värderas 
dessa funktioner enligt studiens sammanfattning av Web 1.0, Web 2.0 och Web 3.0 i avsnittet Tidigare 
forskning på sida 12. Den indelning som är vald är dock motiverad i Appendix 3, sida 71.  

Alla funktioner kunde inte delas in enligt Web 1.0, Web 2.0 eller Web 3.0 på grund av otillräckligt stöd 
i teorier. De funktioner som inte kan appliceras tydliggörs i grafen och i motiveringarna. Det är viktigt 
att beakta att siffrorna är inte matematiskt uttänkta i positionen i grafen. De är dock placerade på 
gränserna om det gränsar till olika webbperioder.  

Enligt Trendones bild (Figur 4 på sida 13) beräknas 2012 som starten för Web 3.0 vilket kan 
diskuteras. Bilden är dock en av de få bilder som täcker omfånget från Web 1.0  till och med Web 5.0 
samt visar att audio och php tillhör Web 2.0. Därför används bilden ändå i studien trots att Trendone är 
inte en akademisk källa och bristen på liknande kartläggningar. 
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6 Resultat 
Detta avsnitt presenterar studiens resultat av musikstreamingtjänsternas utbud, resultaten i huvuddrag 
från enkätundersökningen samt en sammanfattning över hur funktionerna förhåller sig till Web 1.0, 
Web 2.0 och Web 3.0. Enkätundersökningens totala resultat finns att tillgå i Appendix 1 från och med 
sida 48. Observationsschemat finns att tillgå i Appendix 2 på sida 71. Grafen över hur funktionerna 
positionerar sig i förhållande till teorin om Web 1.0 , Web 2.0 och Web 3.0 visualiseras i Figur 25, på 
sida 34. Alla procentantal redovisade i avsnittet är avrundade till närmsta heltal.  

6.1 Tekniska funktioner 
Detta tema inkluderar tekniska funktioner där on-demand funktioner, sökfunktioner och ljudkvalitén 
studeras. 

6.1.1 On-demand funktioner
Alla tjänsterna i observationsschemat är on-demand tjänster som har mobilapplikationer. Alla tjänster 
kan därför användas på flera olika digitala enheter och plattformar. Fem utav sex tjänster kan synka 
lokala ljudfiler till användarens bibliotek. Alla tjänster utom Soundcloud erbjuder sina användare att 
lyssna offline. Se Figur 7 som exempel för hur användare i Spotify aktiverar att filer är tillgängliga 
offline. Tidal har för tillfället ingen funktion som möjliggör att spela låtar offline på datorn. Den 
funktionen finns endast att tillgå på applikationen på mobilen. I Google play music kan användaren i 
applikationen för mobilen spela den musik som användaren aktivt gjort offline. I Rhapsody kan 
användaren även spela musik offline via appen. I enkätundersökningen ansåg respondenterna att 
möjligheten att lyssna på musik offline samt via andra digitala enheter än dator såsom en smartphone 
var den andra mest viktiga funktionen utav åtta. Detta är en funktion som är möjlig tack vare cloud-
computing. I enkätundersökningen ansåg 38 % av respondenterna att de håller fullkomligt med och  
38 % att de håller delvis med på påståendet ”Jag känner mig bekväm med att mitt musikbibliotek är 
lagrat på en molntjänst” vilket betyder att det verkar inte finnas en oro inför att inte lagra ljudfilerna 
via cloud-computing. 

Figur 7: Knappen i Spotify som användaren måste aktivera för att göra en spellista tillgänglig offline.  

6.1.2 Ljudkvalité
De flesta musikstreamingtjänster har en ljudkvalité i 320 kbps. Soundcloud erbjuder en något lägre 
ljudkvalité, 128 kbps. Deezer, Tidal och Spotify erbjuder lägre ljudkvalité för deras gratisversioner av 
tjänsterna. Enligt enkätundersökningen ansåg 42% att bättre ljudkvalité var en av de mest lockande 
faktorerna till att betala för en musikstreamingtjänst (se Figur 15).  

6.1.3 Sökfunktioner 
Alla musikstreamingtjänster i studien har sökfunktioner. Ingen av musikstreamingtjänsterna erbjuder 
en sökfunktion där du kan söka på flera olika kategorier i en och samma sökning. Istället har alla 
musikstreamingtjänsterna en ruta där användaren skriver in sökord som ger automatiserade 
namnförslag samtidigt som användaren söker. Sedan presenteras resultaten varpå användaren kan få 
förslag på album, låtar eller artist och filtrera efter resultaten presenteras. Enkätundersökningen visade 
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på att sökfunktioner är en funktion i musikstreamingtjänster som rangordnas av flest respondenterna 
till plats nummer tre på en skala ett till åtta där ett anses vara väldigt viktig och åtta minst viktig.  
Av respondenterna tyckte 53 % att sökfunktionen fungerade bra i deras nuvarande 
musikstreamingtjänst, 34 % ansåg att den fungerade mycket bra. 7 % respondenter tyckte att 
musikstreamingtjänstens funktion fungerade dåligt. Dessa ombads att motivera vad som skulle kunna 
göra sökfunktionen bättre. Nedan visas två förslag från användaren:  

”Kanske genom en bättre avancerad sökfunktion där man till exempel kan välja bort liveinspelade 
album. Det är svårt att orientera sig när en artist har väldigt stor katalog.” 

”Det är själva resultaten när man kommer till som man måste filtrera själv. Skulle vilja att den förstod 
bättre vad jag menade och gav mer förslag ifall jag stavat fel.” 

En respondent svarade på frågan ”Vilken funktion saknar du i din musikstreamingtjänst?”:  

”Använder Spotify. De behöver en bättre sökmotor. Man kan inte söka som på Google utan behöver 
ange hyfsat exakt det du söker.” 

Det finns likheter i designen av sökfunktionerna däremot visar tjänsterna på många olika resultat.Se Figur 8 för 
visualisering av Spotifys sökfunktion, Figur 9 för Tidal sökfunktion och Figur 10 för Rapsodys 
sökfunktion. Sökfunktioner i Google play music visas i Figur 11. Sökfunktioner i Apple music, Deezer 
samt Soundcloud visas i Figur 12, 13 och 14.  
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Figur 11, Resultat i Google play music som inte hittar något på testad bokstavskombination 
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Figur 9, visar sökfunktionen i Tidal.

Figur 10, Sökfunktionen i Rhapsody. 
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Figur 12,  visar Apple Musics resultat som inte visar filtrering efter låt, album eller artist. 

Figur 13, visar sökfunktionen i Deezer 
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Figur 14, Soundcloud sökfunktions resultat som har ännu mindre filtrering än de andra tjänsterna.  

6.2 Grundfunktioner
Den centrala funktionen i musikstreamingtjänster är att lyssna på musik.  Grundfunktioner som finns i 
alla musikstreamingtjänster var att skapa spellistor samt att återspela låt, blanda spellista samt att köa 
musik (lägga till låt i en kö som spelas upp). En väldigt viktig grundfunktion enligt respondenterna var 
att kunna skapa spellistor. Den funktionen placerades som andra mest viktiga funktion i 
musikstreamingtjänster i enkätundersökningen. Att genomföra en felanmälan tillhörde temat 
grundfunktioner och det var endast en tjänst, Google Play music, som erbjöd ett enkelt och tydlig 
funktion för att genomföra en felanmälan.  

6.2.1 Nöjda användare
Generellt verkar enkätens användare nöjda med sin musikstreamingtjänst och dess funktioner då 86 % 
av alla respondenter ansåg att det inte finns en funktion de saknar för deras musikstreamingtjänst. 

6.2.2 Utbud
Enligt respondenterna i enkätundersökningen var den viktigaste delen i en musikstreamingtjänst att 
tjänsten erbjöd ett ”Stort/varierat utbud av musik (artister/album/genre)”. 53 % av respondenterna 
placerade det kriteriet som nummer ett på en skala ett till åtta. Detta är något alla tjänsterna i studien 
erbjuder. Låtkatalogerna är stora alla musikstreamingtjänsterna erbjuder runt 30 miljoner låtar. Enligt 
Mathis (anställd på Soundcloud) är Soundclouds värde är okänt då han svarar på frågan via mail ”I'm 
afraid I won't be able to provide detailed stats for this, as there are new uploads from our users across 
the globe every second basically, but you can get an idea through the fact that we have 175 million 
people who listen on Soundcloud each month.” (Mathis, Soundcloud, 2015).  

6.2.3 Populäritet
86 % av alla respondenter använder Spotify. Alla respondenter hade även hört talas om Spotify. Efter 
Spotify var Soundcloud och Apple Music de främst kända tjänsterna. Tidal, Deezer, Rhapsody och 
Google play music hade få kännedom om. 
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Figur 15: Procenten användare av vardera tjänst. Spotify är tydligt den tjänst med flest användare. 

6.2.4 Användare
Antalet användare uppnår miljonantal i de tjänster där antalet användare är känt. Spotify och 
Soundcloud har i denna studie flest antalet användare. Google Play Music har inte offentliggjort sina 
siffror angående användare enligt en anställd på Google play music (Google Play music, 2015). Tidal 
har minst antal användare. Tjänsten uppnådde 1 miljon användare oktober 2015 (CNBC, 2015). 

6.3 Sociala funktioner 
Detta tema representerar funktioner som innebär interaktion med andra användare. Utav åtta olika 
funktioner anses sociala funktioner vara minst viktiga i musikstreaming tjänsterna enligt 
enkätundersökningen. 

6.3.1 Följa och följare
Tre utav tjänsterna, Spotify, Soundcloud och Deezer har funktionen att man kan följa användare, 
artister och spellistor. Apple music, Google play music och Tidal samt Rhapsody erbjuder inte att man 
kan följa andra användare däremot Apple Music och Tidal erbjuder funktionen att man kan följa 
artister. Den tredje viktigaste sociala funktionen utav de sju alternativen var att följa andra användares 
spellistor och profiler enligt enkätundersökningen. 

6.3.2 Skicka musik
Den sociala funktionen som ansågs vara den viktigaste av de nämnda sociala funktionerna i 
enkätundersökningen var att kunna skicka låtar via tredje part. Alla sju musikstreamingtjänster erbjöd 
den funktionen.  
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6.3.3 Dela musik
Dela musik på sociala medier är även funktion som finns tillgänglig på alla musikstreamingtjänster. 
Facebook och Twitter är de främsta sociala medier som är möjliga att dela musik, spellistor, låtar på. 
Om tjänsten erbjuder funktionen att kopiera låtlänken kan musiken delas i princip på övriga sociala 
medier. 22% av alla respondenter använder sig av funktionen att dela musik på sociala medier och 
funktionen blev utvald till den fjärde viktigaste sociala funktionen.  

6.3.4 Lyssna privat eller offentligt
Alla tjänster erbjuder att man kan lyssna privat och offentligt. En användare av Google play music, 
Apple Music och Tidal lyssnar alltid privat. Dessa tjänster har nämligen inte de sociala 
nätverkssystemet de övriga musikstreamingtjänsterna har. I Spotify, Soundcloud, Rhapsody och Deezer 
måste man aktivt välja om man vill lyssna offentligt eller privat. Fyra tjänster har olika versioner av 
synlig aktivitet genom så kallade ”användarflöden” (se Figur 17). Spotifys grundinställning är att 
användaren lyssnar offentligt och att dess spellistor är offentliga. Dock har användaren möjligheten att 
välja om den vill göra sin aktivitet privat i användarflödet, gömma dess mest spelade artister och 
spellistor samt om användaren vill visa sin aktivitet på Facebook. Soundcloud visar offentligt vilka 
låtar användaren gillar, vilka spellistor användaren lyssnar på samt vilka låtar användaren har bidragit 
till tjänsten. För att göra användarens aktivitet privat måste användaren själv aktivt välja ”Stealth 
Mode” (se Figur 16) där man enligt tjänsten ”Spoil the fun for the artists and be anonymous when 
listening to tracks” om man väljer privat lyssning (Soundcloud, 2015). I Deezer kan användaren välja 
att dölja sin användning under profilinställningar. Rhapsody erbjuder möjligheten att avaktivera den 
offentliga inställningen genom att välja detta under profilen. Grundinställningen är att lyssna 
offentligt. 

Figur 16: Soundclouds funktion för att göra sin aktivitet privat. 

Figur 17: Användarflöde i Spotify som visar användarnas aktivitet användaren följer. 
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6.3.5 Användarnas perspektiv på sociala funktioner
I enkätundersökningen svarade 37 % att de ”Håller inte med” med påståendet ”Jag tycker sociala 
funktioner är en viktig del av musikstreamingtjänster.” vilket var största andel på av de fyra 
svarsalternativen (Se Appendix 1, fråga 14, sida 65). De tre mest viktiga sociala funktioner angående 
sociala funktioner ansåg respondenterna var att ”Skicka en låt/album/spellista via sms, mail eller via 
tjänsten direkt”, ”Följa andra användares listor/profiler” och ”Att lyssna anonymt och göra spellistor 
privata (dölja aktivitet)”. Den minst viktigaste sociala funktionen var ”Att mina vänner/följare ska 
kunna se vad jag lyssnar på för ögonblicket”.  

6.4 Betalningsmodeller
Apple music, Rhapsody Google Play music, Spotify, Tidal och Deezer erbjuder alla en 
månadsprenumeration för 80 till 99 kronor i månaden. Soundcloud är gratis men det finns ett alternativ 
att betala en månadskostnad för obegränsad uppladdning av filer för cirka 50 till 100 kronor. Alla 
tjänster erbjuder en gratis försöksperiod. Spotify, Soundcloud, och Deezer är de enda tjänsterna som 
erbjuder gratisalternativ utöver deras betalningsprenumerationer. Alla tjänster erbjuder reklamfri 
lyssning. Spotify erbjuder reklamfri användning i betalningsversionen men inte i freemium.  

Två utav sju tjänster erbjuder en webbshop eller en länk till en webbshop. Webbshop menas här en 
sida som gör det möjligt att köpa låt, album eller konsertbiljetter. Tidal visar en länk till köp av 
konsertbiljetter och butik (se Figur 18). Apple music och Google play music har egna butiker som 
användaren kan nå direkt via tjänsten. Soundcloud, Spotify, Rhapsody och Deezer erbjuder ingen 
webbshop.  

!  

Figur 18: Till skillnad från de andra tjänsterna marknadsförs både butik och biljetter för artisten i 
tjänsten Tidal.  

I enkätundersökningen ansåg 89 % av respondenterna att reklamfri lyssning var en av de två viktigaste 
funktionerna för att betala för en musikstreamingtjänst. 80% ansåg att fri tillgång till hela utbudet utan 
begränsningar var den mest avgörande faktorn för att betala för en musikstreamingtjänst (Se Figur 19). 
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6.5 Funktioner för att marknadsföra artister
Fem tjänster erbjuder möjligheten att följa artister det vill säga till exempel kunna få nyheter om 
artisten eller uppdateringar gällande nya lanseringar av artisten på tjänsten. Detta betyder inte 
nödvändigtvis att tjänsten uppdaterar användaren när artisten har en kommande konsert. Endast en 
musikstreamingtjänst, Tidal, presenterar möjligheten att se på artistens musikvideos. Påståendet ”Jag 
vill få erbjudanden om konserter/biljetter baserat på min användning av tjänsten” i 
enkätundersökningen gav väldigt varierat respons av respondenterna. De tre svaren som fick väldigt 
jämna resultat var ”Håller delvis med,” ”Neutral”, ”Håller inte med”.  

Två respondenter svarade på frågan ”Vilken funktion saknar du i din musikstreamingtjänst?” :  

”Att det inte bara är låtarna som är upplevelsen av albumet; även cover-art, låttexter etc. Allt det som 
kan åtnjutas vid ett CD-köp borde kunna få upplevas digitalt.” 

”Notiser om när artister har konsert i närheten.” 

Det första svaret beskriver en saknad av den analoga traditionen av musikkonsumtion där 
respondenten inte är belåten med den aktuella digitala traditionen. Två tjänster utav sju gör det möjligt 
att visa sångtexter till exempel något som alltid var tillgänglig i CD-skivors konvolut.  

6.7 Rekommendationstjänster
Dessa sorters rekommendationsfunktioner jämförs i tjänsterna:  

• Personliga förberedda spellistor 
• Personlig radio (användaren kan skapa radiokanal av en utvald låt)  
• Presentera liknande artister baserat på aktivitet  
• Ogilla eller gilla låt för att förbättra rekommendationer  

Alla tjänster utom Soundcloud erbjuder möjligheten till personliga rekommendationer. Den andra 
viktigaste rekommendationsfunktionen utav sju var enligt respondenterna ”Färdiga spellistor baserade 
på din musiksmak”. Personligt förberedda spellistor är spellistor baserade på användarens tidigare 
användningsdata. Spotifys veckotips skapas varje vecka till användaren med låttips baserat på vad 
användaren har lyssnat på från tidigare veckor (se Figur 20). Apple music har en flik kallad ”För dig” 
där spellistor är baserat på liknande artister användaren tidigare lyssnat på (se Figur 21). Deezer 
erbjuder spellistor som är speciellt anpassade till användaren, till exempel ”Mixar gjorda för dig” (se 
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Figur 22). Google play music, Rhapsody, Soundcloud och Tidal erbjuder inte möjligheten för 
personligt förberedda spellistor. 

!  
Figur 20: En personligt förberedda spellista i Spotify. 

Figur 21: Personligt förberedda spellista i Apple Music.  
 

Figur 22: Personligt förberedd spellista i Deezer.  

Soundcloud och Deezer är de enda musikstreamingtjänster som inte har funktionen att skapa en 
personlig radiostation baserat på en utvald låt. Enligt enkätundersökningen var detta en 
rekommendationsfunktion som placerades i mitten av skalan ett till åtta. Möjligheten att gilla eller 
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ogilla låt för att förbättra rekommendationer ansåg respondenterna vara i mitten på skalan. Apple 
music, Google play music, Spotify och Rhapsody har denna funktion. Spotify har funktionen att ogilla 
eller gilla en låt endast när användaren skapar en radio av en låt. Soundcloud, Tidal och Deezer 
erbjuder endast möjligheten att gilla en låt. Den viktigaste funktionen för rekommendationstjänster var 
enligt enkätundersökningen ”Få förslag på artist/låtar baserat på min tidigare lyssnings-historik”.  

Den tredje viktigaste funktionen inom detta tema var ”Färdiga spellistor baserade för olika tillfällen 
(till exempel tid på dygnet, aktivitet, sinnesstämning)” vilket är en rekommendationstjänst inom tredje 
generationens rekommendationssystem (Bobadilla et al, 2013). Många tjänster erbjuder förberedda 
spellistor baserat på tid, plats, väder eller sinnesstämning, (se Tidals exempel i Figur 23). Dock måste 
användaren välja själv vilken spellista den vill lyssna på förhållande till dess aktivitet. 
Rekommendationstjänsten här känner inte av användarens aktivitet och därmed presenterar en 
spellista. En teknik som nästa generation rekommendationssystem syftar till.  

!  

Figur 23: Förberedda spellistor i Tidal baserade på aktivitet, tid eller säsong. Dessa är dock inte baserade på 
information från användarens nuvarande aktivitet, tid eller säsong.  

Dock en annan rekommendationsfunktion inom tredje generationens rekommendationssystem var ”Att 
jag får rekommendationer baserat på andra enheters information (till exempel Gps information, 
aktivitet i kalender, rörelsesensorer ex. att jag joggar)” se Figur 24 nedan. Den sortens 
rekommendationsfunktion värderades som minst viktigaste rekommendationsfunktionen enligt 
studien. 

Figur 24: Spotifys rekommendationstjänst som väljer låtar till användaren när den joggar baserat på vilket 
tempo den springer. En rekommendationstjänst enligt principer i Web 3.0.  
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Figur 25: De utvalda funktionerna i studien placerade enligt Web 1.0, Web 2.0 och 
Web 3.0. Grafen är konstrurerad med inspiration från Figur 4, s. 13.  
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49 % Höll fullkomligt med påståendet ”Jag känner mig bekväm med att personlig information 
(exempel tidigare användarhistorik) ger mig rekommendationer på låtar, artister eller spellistor. 42 % 
höll delvis med. Däremot angående påståendet ”Jag känner mig bekväm med att andra användare får 
rekommendationer baserat på min användningshistorik.” höll endast 12 % fullkomligt med. 34 % 
ställde sig neutrala till påståendet och 22 % valde ”Håller delvis inte med” vilket visar på att 
användaren känner sig bekväm om dess användningsdata används till egna rekommendationer men när  
dess användningsdata användes för att rekommendera andra användare upplevdes det som obekvämt. 
”Låtförslag baserat på vad mina vänner/följare lyssnar på” var enligt respondenterna inte en viktig 
funktion. Den placerades näst längst ner i rangordningen.  

Jämfört med andra funktioner upplevdes rekommendationsfunktioner som inte särskilt viktiga. 
Majoriteten placerade rekommendationsfunktioner på sjätte eller sjunde plats i rangordningen för mest 
till minst viktiga funktioner där åtta var minst viktiga funktion. Påståendet i enkätundersökningen ”Jag 
vill kunna välja den information som tjänsten ska basera mina rekommendationer på” höll 42 % 
respondenterna fullkomligt med.  

6.8 Statistik om användarens aktivitet
Detta tema angår funktioner som gör att användaren kan se dess egna historik till exempel mest 
spelade artister, låtar eller spellistor. På frågan i enkätundersökningen ”Vilken funktion saknar du i din 
musikstreamingtjänst?” svarade två respondenter:  

”Se min egna lyssningshistorik. Om de använder den kan jag väl få den? Åtminstone via API.” 

”Att kunna se statistik över vad jag lyssnat på mest, under en månad, mest spelade artist osv.” 

Användargenererad data är ett måste för att rekommendationssystemen ska kunna presentera 
rekommendationer. Enligt studien Music interaction Research in HCI rår de dominanta 
industriaktörerna om mycket data om musikkonsumtion (Liikkanen et al, 2012). Vilket betyder att 
denna data lär finnas särskilt om tjänsten erbjuder rekommendationstjänster. Tre utav sju tjänster visar 
användarens historik. Tre tjänster visar totala antalet gånger användare har spelat låten, albumet eller 
spellistan. Vissa respondenterna ansåg detta vara ett enkelt tekniskt tillägg. I förhållande till andra 
viktiga funktioner rangordnades funktionen dock som sjätte viktigaste där åtta var minst viktigaste.  

6.9 Funktionerna placerade i förhållande till 
webbutvecklingen
Resultatet hur funktionerna placeras enligt Web 1.0, Web 2.0 och Web 3.0 presenteras i Figur 25. 
Motiveringar för placering för vardera funktion finns att tillgå i Appendix 3 på sida 71.  

6.9.1 Sammanfattning funktionernas position 
Majoriteten av funktionerna placeras inom Web 2.0. En funktion,  ”Förberedda Spellistor baserade till 
exempel tid, plats, väder”, placerades inom Web 3.0. De fyra funktionerna inom Web 1.0 kan även 
appliceras i Web 2.0 då själva innehållet är audio P2P filer vilket anses vara en princip inom Web 2.0 
(Se Figur 4). Att tjänsten kan visa sångtexter är dock statisk information som en webbtjänst inom Web 
1.0 skulle kunna presentera. Dock om användaren aktivt väljer en låt och därmed genereras låttexten, 
så är funktionen inte längre endast en Web 1.0 funktion. Funktionen en webbshop har placerats på 
gränsen mellan Web 1.0 och Web 2.0 då det är fortfarande en webbshop med ljudfiler. Sökfunktioner 
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med nyckelord fanns inom Web 1.0 (se Figur 4) däremot de automatiserade stavrättningarna är en mer 
avancerad sökfunktion. Första generationens rekommendationssystem använde sig av ”memory based 
data” inhämtad via användarpreferenser se Figur 6 (Bobadilla et al, 2013). Vilket betyder att 
funktionen ”Ogilla/gilla låt för att förbättra rekommendationer” placeras inom Web 1.0. 

Alla funktioner kunde inte delas in i Web 1.0, Web 2.0 eller Web 3.0. Till exempel kunde inte funktion 
nummer 26 ”Att kunna se lyssningshistorik” placeras i grafen då det inte fanns stöd i om det är en Web 
1.0, Web 2.0 eller Web 3.0 funktion. En annan funktion som även kan anses vara statistik är 
funktionen att ”Visa streams per låtar, album eller artist”. Denna funktion är dock baserat på andra 
användares information och anses därmed vara en Web 2.0 funktion. Reklamfri lyssning och 
ljudkvalité appliceras inte heller i klassifikationen då det inte fanns stöd i teoretiska källor över vilken 
generationen Web de två kriterierna tillhör. Sammanfattat sorteras majoriteten av 
musikstreamingtjänsters funktioner inom Web 2.0. 

7 Analys och diskussion 

7.1 Tillgänglighet
”Our music will follow us from the bedside, to the commute, to the office, to the gym. Devices can offer 
context, changing how we consume music.” (Croll, 2015, s.22). Cloud-computing har medfört en 
funktion som offline då senaste multimediala enheter har ständig uppkoppling mot molnet. I takt med 
streamingkulturen blir därmed bandbredden viktigare än lagringsutrymme. Rasmus Fleischer, 
författare till artikeln Från lagringskultur till streamingkultur, kallar detta molnmodernism vilket utgår 
från att konsumenten aldrig ska behöva lagra några filer eller träda i rollen som arkivarie av dessa filer. 
Filerna förblir tillgängliga för användaren oavsett om det finns en aktiv uppkoppling till internet eller 
inte (Fleischer, 2014). 

Mycket i musikstreamingtjänsters framgång finns förmodligen i tillgängligheten offline- funktionen 
erbjuder. Att kunna lyssna på låtar offline är som om användaren skulle lagrat filerna på sin enhet som 
tidigare. En skillnad som uppstår är att användaren måste aktivt välja att göra sina spellistor eller 
musik offline. All musik är inte automatiskt tillgänglig offline vilket är en stor skillnad från mp3-
spelaren då musiken alltid fanns tillgänglig på enheten utan villkoret att vara uppkopplad mot internet.  

Att göra sin musik offline var en funktion som fanns i tjänsterna och som användarna efterfrågade. 
Användarna verkar inte uppfatta en oro över att musiken är lagrat på ett musikbibliotek som de själva 
inte rår om. Som Fleischer menar i utbyte mot av att man inte som användare lagrar filerna uppstår en 
tillgänglighet som möjligtvis anses vara mer värt än att lagra filerna (Fleischer, 2014). Visionen om 
nästa generation webb, den semantiska webben (Web 3.0), är en webb som ständigt är tillgänglig. 
Enligt användare av musikstreamingtjänsterna verkar tillgänglighet vara en grundtanke som omfamnas 
välkomnade och möjligtvis är det fler av den sortens funktioner eller teknik som kommer finnas i 
interaktiva musiktjänster framöver. I denna funktion finns ett samband med webbutvecklingen och 
användarens efterfråga. Dock alla musikstreamingtjänster erbjuder inte offline lyssning på alla enheter 
ännu vilket skulle kunna utvecklas av tjänsterna. När användaren inte lagrar filerna betyder det att 
tjänsten har kontrollen över musiken vilket kan innebära att tjänsten har makten att höja priset på 
prenumerationen för betalningsversionen. Dessutom är vissa artister endast tillgängliga på vissa 
streamingtjänster vilket kan innebär att konsumenten måste välja att prenumera på flera olika tjänster 
(Lyles, 2015). En aspekt som inte vore den optimala lösningen för användaren.   
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7.2 Ljudkvalité
Rockartisten Neil Young har tagit bort sin musik från tjänsterna på basis att ljudkvalitén är enligt 
honom  “the worst in audio history”. Mediaanalytikern Mark Mulligan tror att ljudkvalitén har lite 
påverkan på tjänsterna och konsumenterna. Han anser att musikindustrin har länge kämpat med frågan 
om att åstadkomma hög ljudkvalité under den digitala eran men att ljudkvalité inte betyder mycket 
längre. Enligt honom har internets etablering medfört att bekvämlighet är viktigare än kvalité. Han 
menar att de flesta konsumenter kan inte höra skillnad på bra eller dålig kvalité (Clark, 2015).  

Studiens enkätundersökning visade dock på att bättre ljudkvalité var en lockande faktor för att betala 
för musikstreamingtjänst. Spotify, Deezer och Tidal använder högre ljudkvalité för att locka användare 
att välja prenumerationen istället. Det betyder att tjänsterna skulle kunna använda ljudkvalité för att 
omvända gratisanvändare till betalanvändare.  

7.3 Sökfunktion
När låtkatalogen är i miljonantalet är det en en mycket viktig funktion för användare att kunna söka i 
systemet. De respondenter som var missnöjda med sökfunktionen antydde på att funktionerna brister i 
filtreringen och önskade att systemet skulle ”förstå bättre” vad de menade när de genomförde en 
sökning. En aspekt att begrunda är att Web 3.0 anses vara en webb som ”tänker” och baserar resultat 
på tidigare information och sammanhang det vill säga likt användarens önskan ”förstår” bättre vad 
användaren menar.  

Sökfunktioner placerades högt i rangordningen av viktiga till minst viktiga funktioner vilket tyder på 
att detta är sökfunktioner bör vara en viktig del i designutvecklingen. Enligt studien Interaction with 
Digital Music visade resultaten på att system i interaktiva musiktjänster bör stödja desto mer 
slumpartad sökning istället för mål-orienterad sökning (Bergman et el, 2009). Slumpartad sökning kan 
man åstadkomma via rekommendationstjänster i musikstreamingtjänster. Möjligen väljer 
musikstreamingtjänster att satsa desto mer på slumpartad sökning eftersom då hjälper systemet 
användaren att både söka och hitta ny musik samtidigt. ”Ordningen i arkivet upprätthålls inte längre 
primärt genom sortering och gallring utan genom sökmotorer och automatiserade 
rekommendationssystem” (Fleischer, 2014, s.221). Betoning av vikten av sökfunktioner samt hur 
sökfunktioner kan förbättras tyder på en drivkraft mot filosofin bakom Web 3.0 samt överensstämmer 
med Fleischers citat här.  

Varför sökfunktioner och rekommendationstjänster är viktiga delar inom musikstreamingtjänster kan 
dels vara en effekt av det stora utbudet tjänsterna erbjuder, dels reflektera behovet att hitta ny musik. 
Cait O’Rearden, produktutvecklare för interaktiva musikapplikationen Shazaam förklarar att det är ett 
nytt fenomen att uppmärksamheten har flyttats till att hitta ny musik. Hon tror att det är det stora 
utbudet av låtar som har medfört detta. ”The huge panoply of choice has made it so that it’s never been 
harder to find something to listen to.” (Croll, 2015, s.6). Majoriteten användare i undersökningen var 
dock nöjda med sökfunktionerna. Om tjänsterna vill förbättra dessa bör de fokusera på bättre filtrerade 
resultat och ett system som skräddarsyr användarens sökning bättre.  

7.4 Stort utbud
Enligt respondenterna i enkätundersökningen är det viktigaste kriteriet i musikstreamingtjänster att 
erbjuda ett stort och varierat utbud av musik. Det stora utbudet är delvis möjligt på grund av cloud-
computing, P2P fildelning samt den stora tillgängligheten av internetuppkoppling. Förmodligen är det 
stora utbudet tjänsterna erbjuder anledningen till musikstreamingtjänsters omfattande användning och 
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framgång samt katalysatorn till många förändringar i interaktionen med digital musik. Aldrig förut har 
så mycket digital musik samlats på en och samma plats tillgänglig för så många samtidigt. Det stora 
utbudet dock kan leda till många olika förändringar till exempel förflyttas användarens 
uppmärksamhet från album med många låtar till enskilda låtar. Som benämnt i tidigare avsnitt så kan 
det stora utbudet även medföra att användaren har svårt att ”hitta” i det stora utbudet vilket leder till  
att den vänder sig till system som hjälper den välja musik åt den såsom rekommendationstjänster.  

7.5 Köa musik och spellistor
Att köa musik och att skapa spellistor är nya sätt att integrera med musik. “’Playlisting’ is an entirely 
new term for music discovery that didn’t really exist a decade ago. Today, playlists—created by 
machines, curated by humans—are one of the dominant ways that music spreads, having replaced 
radio stations, promoters, record stores, and albums” (Croll, 2015, s.5). Dessa funktioner finns 
representerade i musikstreamingtjänsternas utbud och efterfrågas av användarna. I alla tjänsterna kan 
kan användaren skapa spellistor och därmed blanda olika genrer och på så sätt skapa vad som förut var 
ett album. 

7.6 Populäritet
Spotify är den mest populära tjänsten enligt användarna i enkätundersökningen. De andra tjänsterna 
hade långt ifrån den procent i användning Spotify visade på. Spotify är ett svenskt företag och detta är 
en svensk undersökning vilket kan vara en anledning till det resultatet. Spotify var dock den tjänst som 
uppnådde flest kriterier. Eventuellt kan det finnas en koppling mellan Spotifys utbud av funktioner och 
dess populäritet.  

En intressant aspekt av detta resultat dock är vad som är bäst för användarna. Vissa tjänster i och 
utanför studien kanske är lika eller mer passande för vissa användare än vad Spotify är. Eftersom 
procenten är låg för medvetenheten kring vilka andra tjänster som finns kanske leder till att 
användaren inte väljer en ny tjänst. Apple music, Google Play och Tidal är tjänster utan interaktion 
med andra användare vilket kan vara ett attraktivt erbjudande för många användare av 
musikstreamingtjänster. Tidal erbjuder bättre ljudkvalité för ett högre pris och blir därför en passande 
tjänst för den användare som anser att ljudkvalitén är viktig. Det finns många olika användare. 
Marknaden domineras idag av de mest populära tjänsterna. Att anpassa tjänsten med speciella 
funktionerna till en viss grupp användare skulle möjligtvis innebära nöjdare konsumenter och en mer 
varierad marknad. Dock om det finns liten kännedom att en sådan tjänst existerar kan det vara svårt för 
en sådan marknad att uppstå. 

7.7 Sociala funktioner 
Enkätundersökningen visade på att sociala funktioner inte var särskild viktiga. Att kunna skicka låt via 
tredje part det vill säga att skicka ljudmaterialet direkt till mottagare via sms, eller tjänsten var den 
sociala funktion som ansågs vara viktig. Detta är en funktion som alla tjänster erbjuder i och med att 
användaren kan kopiera länken till låten. Den minst viktigaste sociala funktionen var ”Att mina 
vänner/följare ska kunna se vad jag lyssnar på för ögonblicket”. 

Trots att tjänsterna erbjuder privat användning måste man aktivt välja på hälften av tjänsterna om man 
vill lyssna offentligt eller privat. Spotify, Rhapsody och Soundcloud är tre tjänster som utgår från att 
användaren vill lyssna offentligt. Soundcloud utgår till och med från att man ”förstör det roliga” om 
man inte lyssnar offentligt. Anledningen till detta kan vara att streamingtjänsterna vinner gratis 
marknadsföring från sina användare om de visar vad de lyssnar på och på vilken tjänst. Soundcloud är 
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dessutom ett sorts ekosystem där dess användare kan bidra med låtar och skapa själva innehållet. Det 
betyder att samhörigheten i ekosystemet skulle minska om det skulle domineras av anonyma 
användare. Fyra tjänster har så kallade användarflöden som visar vad användaren aktuellt lyssnar på. 
Ämnet sociala funktioner och offentlig användning kan skilja något från vissa användares uppfattning 
om hur de vill lyssna på musik.  

Musiksmak och att lyssna på musik är för många sammankopplat med den egna identiteten. Musiken 
reflekterar ens personlighet och musikval är ofta baserade på humöret, aktiviteten eller till och med 
vädret (Liu et al,  2008). Det är ingen självklarhet att användare vill visa offentligt sin musiksamling 
då forskning har visat att vissa konstruerar sin musiksamling annorlunda om de vet att den ska visas 
upp för andra. De är nämligen rädda att de ska uppfattas på ett visst sätt som person. Hur man 
organiserar och visar sin musik är därför sammankopplat med den egna självbilden (Voida, el al, 
2006). Dock annan forskning visar på att man kan känna samhörighet till personer som delar 
ens musiksmak (Brown & Sellen, 2006). Därmed kan sociala funktioner vara en viktig del för 
musikstreamingtjänster. Det kan diskuteras vad man ska utgå ifrån dock: om användarna ska aktivt 
välja offentlighet eller aktivt behöva välja bort den.  

7.8 Betalningsmodeller
I studien Converting freemium customers from free to premium—the role of the perceived premium fit 
in the case of music as a service (Wagner, Benlian, Hess, 2014) säger forskarna att de tjänster som 
erbjuder gratistjänster borde tänka om gällande begränsningar av funktioner som metod för att övertala 
användare att välja betalningsversionen. Att istället maximera betalningsversionen skulle öka 
sannolikheten till att omvandla gratisanvändare till betalande användare. Tjänsterna bör också utesluta 
gratismodellen. På så sätt exkluderas risken att tjänsterna parasiterar på de tjänster som erbjuder 
betalningsversioner. Forskarna menar att en marknad behövs som endast erbjuder betalningsversioner 
istället för gratisalternativ som är vanligt inom industrin (Wagner, Benlian, Hess, 2014). Alla 
tjänsterna erbjuder gratis testperioder och alla tjänster har betalningsalternativ. Enligt studien 
Consumers Perception of Freemium Services var nedsättning av priset på en prenumeration en av de 
största avgörande faktorerna till att betala för en musikstreamingtjänst (Bertholdsson, Dahir, 2015). 
Respondenterna i denna studie visade andra resultat. Majoriteten ansåg nämligen att reklamfri 
användning tillsammans med fri tillgång till hela utbudet utan begränsningar var den mest avgörande 
faktorn för att betala för en musikstreamingtjänst. Detta erbjuder Spotifys betalningsmodell. Dock 
erbjuder fortfarande tre utav sju tjänster inklusive Spotify gratisversioner vilket enligt Wagner, Benlian 
och Hess forskning borde uteslutas.  

7.9 Funktioner för att marknadsföra artister
Då vissa tjänster erbjuder gratis konsumtion av musik pågår en diskussion om musikstreamingtjänster 
bidrar till ekonomiska motgångar för artisterna och musikproducenterna. Det finns många olika 
områden som kan granskas för att lösa denna diskussion dels avtalen mellan bolagen och artisten, dels 
avtalen mellan bolagen och musikstreamingtjänsterna. Det kan även diskuteras om det finns förslag på 
funktioner som sammankopplar artisten med användarna. De flesta tjänsterna erbjuder att användaren 
kan följa artister, prenumera på nyheter etc. Däremot är det endast två tjänster som ger förslag på 
kommande konserter. Enligt enkätundersökningen dock var en sådan funktion inte särskilt efterfrågad 
av användaren. Enligt statistik angående musikintäkter i Sverige har intresset för livemusik ökat. Fler 
konsertbesök och ökade biljettpriser har bidragit till att de totala intäkterna är högre 2014 än vad de 
var 2009 (Musikbranschen i siffror, 2015). Endast vissa av tjänsterna kopplar ihop en webbshop till 
tjänsten i nuvarande läge. Detta tyder på att det finns utrymme till att utveckla fler funktioner som ökar 
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artistens synlighet i musikstreamingtjänster det kan däremot diskuteras om det är en efterfrågan från 
användarna.  

7.10 Statistik om användarens aktivitet
Även om det var få respondenter som rangordnade möjligheten att se statistik om sin egna historik av 
aktivitet fanns det dock grupp som önskade en sådan funktion. Om datan finns borde detta vara enkla 
tillägg i tjänsterna för de fyra tjänster som inte erbjuder det. 

7.11 Rekommendationsfunktioner
Rekommendationsfunktioner i musikstreamingtjänster är ett aktuellt fokus. ”Streaming services need 
to be superb at choosing the next song. Fans expect music discovery; and song variety gives the 
services a competitive edge. In the last year, there has been a tremendous amount of investment and 
acquisition in the industry” (Croll, 2015, s.23). Både Spotify och Apple Music har investerat stora 
summor pengar i rekommendationssystem för att skapa nya sätt att hitta musik (Croll, 2015). Som 
tidigare benämnt kan detta kopplas ihop med det stora utbuden av låtkataloger tjänsterna erbjuder.  

Färdiga spellistor baserade för olika tillfällen till exempel tid på dygnet, aktivitet eller sinnesstämning 
var en rekommendationsfunktion som var viktig för användarna. Att få rekommendationer baserat på 
andra enheters information (exempel rörelsensensorer) ansågs som minst viktig. Detta är två 
rekommendationsfunktioner inom Web 3.0 som användarna bemöter olika. Som tidigare benämnt är 
användarens val av musik sammankopplat med humöret, aktiviteten eller till och med vädret (Liu et al,  
2008). Därför passar en sådan rekommendationstjänst mycket bra i musikstreamingtjänster. Intresset 
att få rekommendationer baserat på andra enheters information exempel rörelsesensorer kan vara för 
modern för att användaren ska kunna ponera var och när den skulle användas eller anses den bara som 
onödig.  

Att få förslag på artist eller låtar baserat på den egna användarhistoriken var den viktigaste 
rekommendationstjänsten enligt enkätundersökningen. Användarna kände sig även bekväma med att 
systemet använde tidigare användarhistorik för att generera rekommendationer. En intressant paradox 
som upptäcktes i undersökningen var dock att få kände sig bekväma med att andra användare skulle få 
rekommendationer baserat på dess egna användarhistorik. Alla rekommendationer från början är 
förmodligen redan baserad på andra användares information för att skapa en bra uträkning av 
rekommendationer. Vad är det som bidrar till användaras respons angående detta? Igen kan den 
personliga kopplingen till musik och självbild spela in. Detta kan också innebära en fråga om 
personlig integritet. En stor del respondenter ville nämligen kunna välja den information som tjänsten 
skulle basera rekommendationerna på, vilket tyder på att vissa användarna vill uppleva en viss kontroll 
i hur deras användardata används. Enligt användarna i denna undersökning placerades 
rekommendationsfunktioner relativt lågt ner i rangordningen över viktigaste funktioner i 
musikstreamingtjänster. Det betyder att det investeras mycket i en funktion som möjligtvis inte är 
särskilt viktigt för användarna.  

7.12 Positionen av funktioner 
Att de flesta funktioner placeras inom Web 2.0 är inte ett överraskande resultat. Web 3.0 är för 
nuvarande en vision om vad som kan tänkas komma inom näsa generations webb. Det kan därför vara 
svårt att hitta funktioner som har Web 3.0 principer. Det är dock intressant att begreppet Web 2.0 
myntades 2001, det vill säga för 15 år sedan, trots det är de flesta funktionerna i 
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musikstreamingtjänster placerade inom Web 2.0. Det kan leda till andra frågor såsom varför finns det 
inte fler funktioner inom Web 3.0 ännu? Kommer musikstreamingtjänsters utveckling följa riktlinjer 
för Web 3.0? Dock enkätundersökningens resultat uppskattade till en viss önskan om funktioner som 
förstår användarens önskan bättre och en allestädes närvaro samt tillgänglighet av musik. 
Tillgänglighet överallt samt att tekniken ”tänker åt” användaren är två viktiga grundstolpar i visionen 
om Web 3.0. Det stora urvalet kan dessutom betyda att användaren behöver hjälp av nya 
rekommendationsverktyg för att hitta musik i de stora låtkatalogerna. Efter mycket investeringar i 
rekommendationsfunktioner är det förmodligen den sortens funktion som kommer vara drivkraften till 
fler funktioner inom nästa generations web.   

Det kan diskuteras om de 34 funktionerna är till största del Web 2.0 funktioner och ett större antal 
funktioner skulle behövas jämföras i studien. Däremot är Web 3.0 den nyaste webben och då är det 
ingen överraskning att det finns i grafen minst funktioner inom Web 3.0. Detsamma gäller Web 1.0, 
den äldsta webben, den har få funktioner då de flesta interaktiva tjänster har övergått till Web 2.0. 
Dock ger 34 funktioner ett omfattande tvärsnitt på var funktionerna placeras enligt teorin. Det är 
möjligt att det finns olika perioder inom Web 2.0 och att musikstreamingtjänster placeras på slutet 
eller i mitten av denna period. De flesta musikstreamingtjänster i denna studie är nämligen lanserade 
efter 2006 det vill säga sju år efter visionen av Web 2.0 etablerades. Det återstår att se hur 
musikstreamingtjänstens digitala utveckling fortlöper men det kan konstateras att tjänsterna har flest 
funktioner inom Web 2.0 för nuvarande.  

En intressant aspekt är dock att grundinställningen inom Web 2.0, den sociala interaktionen, är inte 
särskild efterfrågad av användarna. Trots det, finns det många funktioner i tjänsterna som bidrar till 
social interaktion med andra användare. Det kan därför diskuteras om det finns funktioner i 
musikstreamingtjänsterna som har ”ärvts” eller utvecklats på grund av att andra interaktiva 
webbtjänster erbjuder det och inte därför att användaren efterfrågar det.  

Liikkanen med medarbetare beskriver faran med att vara beroende till föråldrade metaforer:  

The Research and development efforts related music interaction are heavy on design. They do not 
seem to base on research-based insights. Interface solutions for music interaction display an 
interesting evolution from the analog era to today. Reliance on old interaction metaphors can be 
good for learning, but less so for inventiveness. (Liikkanen et al, 2012, s.1121) 

Om en tjänst utvecklas med vissa delar på grund av ett arv från andra interaktiva webbtjänster kan 
detta innebära att funktioner eller metaforer inkluderas som möjligtvis inte är utav nytta. Dock innebär 
inte Web 2.0 endast sociala funktioner utan även en sorts kommunikation med systemet. Denna 
kommunikation och interaktivitet som sker med systemet och användaren är nödvändig därför ny 
teknologi har inneburit fler funktioner som kräver aktivitet från användaren. Användaren måste till 
exempel välja om den vill spela musik offentligt eller privat, den måste aktivt skapa spellistor, välja 
vilka låtar som ska vara tillgängliga offline. Interaktiva och kommunikativa funktioner utgör 
majoriteten av de funktioner som är studerade vilket naturligtvis bidrar till att de placeras inom 
webben av kommunikation, Web 2.0. Att det investeras av nya generationer av 
rekommendationssystem kan innebära dock att musikstreamingtjänster passar utveckling enligt Web 
3.0 principer. Denna studie visar indikationer dock på att den huvudsakliga drivkraften från användare 
till den sortens webb skulle förmodligen vara efterfrågan om ett stort utbud tillgängligt närsom och 
varsom. Viktigt att beakta är också att Web 3.0 anses inte vara en ersättning av Web 2.0 utan mer ett 
komplement till Web 2.0 (Davies, 2011).  
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8 Slutsatser
Följande slutsatser baseras på en observation av funktioner i sju musikstreamingtjänster, en 
attitydundersökning från användare av musikstreamingtjänster samt en analys av de utvalda 
funktionerna enligt teorin om Web 1.0, Web 2.0 och Web 3.0. De slutsatser som presenteras kan inte 
vara statistiskt säkerställda eftersom urvalet respondenter i enkätundersökningen var enligt 
bekvämlighetsurval och teorierna angående webbutvecklingen inte är en fastställd metod för att mäta 
en interaktiv webbtjänst nuvarande position. Dock bidrar resultaten av dessa metoder till en 
indikation av rådande attityder hos användare samt förefintlig position enligt webbutveckling.  

8.1 Utbud av funktioner i musikstreamingtjänster
Utbudet av funktioner i musikstreamingtjänster är väldigt lika. Det uppstår en skillnad i utbud när 
tjänsterna inte erbjuder interaktion med andra användare. En påföljd blir då att dessa tjänster saknar 
vissa sociala funktioner som andra tjänster har. Det aktuella utbudet av funktioner i 
musikstreamingtjänster stämmer i överlag överens med vad användaren efterfrågar. Det är främst 
mindre tillägg i funktionerna som användaren verkar sakna. Enligt enkätundersökningen ansågs 
sociala funktioner vara den minst viktiga delen i musikstreamingtjänster och det kan diskuteras om 
dessa funktioner möjligtvis är en ärvd egenskap från tidigare Web 2.0 interaktiva webbtjänster eller 
om det är en attribut som faktiskt efterfrågas från användare.  

En annan skillnad i utbudet som upptäcktes var betalningsmodellerna. Vissa tjänster erbjuder 
gratisanvändning. Det kan resoneras om det är rättvist för skaparen bakom musiken. Det finns 
nämligen funktioner som skulle kunna utvecklas för att bidra till mer synlighet för artisten såsom att 
koppla ihop webbshop eller visa närmaste konsertdatum. Möjligen skulle det bidra till mer synlighet 
för artisten och till större omsättning för artisten via tjänsterna. Gällande notiser dock om kommande 
konserter gav enkätundersökningen ett varierade resultat över om det var efterfrågat. Om tjänsterna 
vill öka betalande användare var det enligt respondenterna ”reklamfri lyssning” och” fri tillgång till 
hela utbudet” som var de främsta lockande faktorer till att börja betala för en musikstreamingtjänst. I 
utbud är Spotify den tjänst som uppfyller flest kriterier (30 utav 34) samt den tjänst enligt 
enkätundersökningen som har flest användare och störst erkännande. Möjligtvis kan det bero på det 
stora utbudet av funktioner. Detta resultat kan även härledas till att det är ett svenskt företag och detta 
en svensk studie. Tjänsten har även varit tillgänglig på marknaden sedan åtta år tillbaka. För framtida 
interaktiva musiktjänster kan Spotify antingen fungera som en riktlinje till att bygga en framgångsrik 
tjänst eller en modell att utforska för att presentera en konkurrerande modell. 

8.2 Användarnas efterfråga 
Användare är i nuläget nöjda med musikstreamingtjänster och dess funktioner då majoriteten av alla 
respondenter ansåg att det inte finns en funktion de saknar för deras musikstreamingtjänst. Funktioner 
som skulle kunna förbättras enligt användaren var sökfunktionen och möjligheten att kunna tillgå 
användarhistoriken. Det viktigaste för användaren var att tjänsten erbjöd ett stort utbud av musik. Att 
musikstreamingtjänster möjliggör detta kan vara en anledning till varför musikstreamingtjänster 
används av många. Efter utbudet betraktades funktionen att kunna skapa spellistor och att tillgå 
musiken både online och offline på flera olika enheter som viktigaste funktioner. Som benämnt 
tidigare har det stora utbudet varit en katalysator till många ändringar angående hur användarna 
integrerar med musiken. Till exempel kräver aktiviteterna, att söka ny musik och att hitta ny musik 
mer uppmärksamhet vilket i sin tur kräver nya redskap. Enligt användarna är den viktigaste 
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rekommendationstjänsten att få förslag på artist eller låtar baserat på egen musiksmak. En funktion 
som förut inte var tillgänglig.  

Tillgängligheten av det stora utbudet gör att lagring av filerna inte längre är lika viktigt. Användarna 
uppfattar inte heller oro att musiken lagras via cloud-computing. Den minst viktigaste funktionen 
enligt användaren var sociala funktioner. Utav sju sociala funktioner rangordnades möjligheten ”Att 
mina vänner/följare ska kunna se vad jag lyssnar på för ögonblicket” som minst viktigaste. 
Grundinställningen i tjänsterna är dock att användaren vill använda tjänsten offentligt. Detta betyder 
att det finns en aspekt där användarens efterfrågan kan skiljas ifrån vad tjänsternas design utgår ifrån.  

Nya teknologier har medfört nya interaktioner med musik. Dels kräver det nya aktiviteter från 
användaren, dels nya behov av funktioner. Studien indikerar på att användaren blir serverad direkt av 
systemet samtidigt som den kan skapa ett eget musikbibliotek i och med möjligheten att skapa egna 
spellistor. 

8.3 Position enligt Web 1.0, Web 2.0 och Web 3.0 
Efter nästan två decennier efter Web 2.0 begreppet myntades följer fortfarande interaktiva 
musikstreamingtjänster Web 2.0 principer. Användarna i denna studie ger indikationer på att utbudet 
och tillgängligheten av musiken är viktigt. Visionen inom Web 3.0 är att det är en webb som är 
allestädes närvarande. Indikationerna från användarna kan möjligtvis antyda att det finns en 
välkomnade inställning till en sådan webb vars funktioner inte ännu har manifesteras i form och 
utveckling. Där musikstreamingtjänster kan öka funktioner inom Web 3.0 är inom 
rekommendationstjänster och sökfunktioner eftersom användaren ser ett behov i att få förslag på 
artister och musik baserat på tidigare användarhistorik. Det är även inom detta område det genomförs 
mycket forskning och invester ingar av t jänsterna. Dock enligt s tudien ansågs 
rekommendationstjänsten inom Web 3.0 som baserar information på kontext inte som den viktigaste 
rekommendationstjänsten. En annan aspekt som kan möjligtvis bidra till ett hinder för 
vidareutveckling mot Web 3.0 är att användaren uppskattade en obekvämlighet att systemet baserar 
tidigare genererad användarhistorik till andra användares rekommendationer. Dessutom visade 
användarna på ett behov av en viss kontroll gällande vilken information systemet skulle basera 
rekommendationer på. Därmed blir detta två viktiga frågor om integritet som kan bli nödvändiga att 
diskutera innan funktioner lanseras som ska kunna ”tänka åt” användaren. I och med användares 
möjliga personliga samband till musik lär funktioner som sammankopplar identitet och 
sinnesstämning nå framgång i musikstreamingtjänster. Tjänsterna bör utveckla funktioner för en 
användare som vill uppnå en viss kontroll samtidigt som den vill bli serverad med ett stort utbud 
musik tillgängligt varsom och när som helst. Användaren vill kunna skapa spellistor, välja om den vill 
lyssna offentligt eller privat samt få rekommendationer på liknande artister och låtar baserat på 
tidigare användning. Det verkar som utbud och efterfråga av musikstreamingtjänster fortlöper 
gemensamt i samma riktning. När det gäller webbutvecklingen tyder användarens perspektiv på en 
viss inställning mot Web 3.0 principer men i musikstreamingtjänster verkar den sortens webb vara 
frånvarande i funktioner. Funktioner inom Web 3.0 verkar vara möjliga i framtiden. Det bör dock 
diskuteras om alla funktioner som är enligt Web 2.0 respektive Web 3.0 designprinciper är nödvändiga 
för användaren.  

9 Sammanfattning
Musikteknologin har hanterat många olika övergångar av medium. Samtidigt som nya teknologier är 
under konstant utveckling och formar nya interaktionsprinciper. I denna studie stämmer det aktuella 
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utbudet av funktioner i musikstreamingtjänster med användarens efterfråga enligt många principer.  
Det finns inte stora skillnader i utbud av funktioner från tjänst till tjänst. Användarna är nöjda med 
funktionerna och rangordnar ett stort utbud som den viktigaste komponenten i tjänsterna. De sociala 
funktioner rangordnas som minst viktiga.  

Gällande indelningen av funktionerna efter Web 1.0, Web 2.0 och Web 3.0 placeras de flesta 
funktioner inom Web 2.0. Musikstreamingtjänsterna kan utvecklas inom sökfunktioner och 
rekommendationstjänster samt möjliggöra mer synlighet för användarens tidigare historik. Det finns 
även utrymme att utveckla funktioner som ger mer uppmärksamhet och marknadsföring till artisterna.  

I denna studie är Spotify den tjänst som har flest användare och den tjänst med högst igenkännande 
samt den tjänst som erbjuder flest funktioner. Studien indikerar att användarnas efterfråga matchar det 
aktuella utbudet. För belåtenhet för alla parter dock finns det områden som kan utforskas mer. Därför 
kan forskning om konsumenten och musikindustrins behov stämmer överens med den samtida och 
framtida teknologins möjligheter. 

10 Vidare forskning
Utbudet av musikstreamingtjänster koncentreras till liknande modeller i utbud enligt denna studie.  
Kan marknaden möjligtvis dra fördel av mer varierande tjänster? Eller kommer marknaden använda 
samma utbud för musikstreamingtjänster? Det är en fråga som skulle kunna utforskas mer. Denna 
studie utforskar endast funktioner i tjänsterna på dataplattformen. Att granska funktioner i tjänsterna 
på mobilvarianterna kan även leda till viktiga upptäckter.  

Självklart på grund av den teknologiska utvecklingen är den ekonomiska ovissheten en essentiell fråga 
som kräver svar samt lösningar. Musik är sammankopplat med juridik i och med rättigheter och 
licenser. Möjligtvis kan framtida eller nuvarande funktioner innebära att nya juridiska riktlinjer bör 
utforskas. Ett annat intressant uppslag kan vara att undersöka vilka funktioner i 
musikstreamingtjänster som är framtida 3.0 funktioner och om användarna efterfrågar dessa. 

Enligt Liikkanen och hans medarbetare finns det lite akademisk och offentlig forskning kring 
användarens efterfråga och behov. Förmodligen rår aktörerna om mycket forskning i interaktion med 
musikstreamingtjänster men lite av den är offentlig på grund av affärsmässiga skäl. Om samma mängd 
forskning genomfördes av forskare skulle det kunna leda till större medvetenhet till framtida lösningar 
för interaktion med musikstreamingtjänster.  

Det kan även finnas en anmärkningsbar generationsskillnad hos användarna av musikstreamingtjänster 
och därmed kan det finnas olika perspektiv på bra designprinciper. Användare som är vana att lyssna 
på musik genom analoga medium kan nämligen uppfatta svårigheter att anamma en digital 
musiktjänst. Därför kan det vara intressant att vidareutveckla hur man kan utveckla en 
musikstreamingtjänst för denna sorts grupp användare. 
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12.1 Appendix 1 – Enkätundersökningens resultat
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12.2 Appendix 2 – Observationsschema

Apple 
music 

Google 
Play Music 

Rhapsody Spotify Soundcloud Tidal Deezer 

1. Online/
offline

X/X X/X X/X X/X X/0 X/X X/X

2. 
Sökfunktion

X X X X X X X

3. Låtkatalog 30 
miljoner 
(Mitroff, 
2015) 

35 miljoner 
(Google 
Play music, 
2015) 

35 miljoner 
(Mitroff, 
2015) 

30 miljoner 
(Spotify 
press, 
2015) 

Okänt 25 
miljoner 
(Mitroff, 
2015) 

35 miljoner 
(Deezer, 
2015) 

4. Personligt 
förberedda 
spellistor för 
användaren

X X - X - - X

5. On-
demand 
tjänst 

X X X X X X X

6. Personlig 
radio (Skapa 
radiokanal 
av låt) 

X X X X - X -

7. 
Presenterar 
liknande 
artister 
baserat på 
aktivitet 

X X X X - X X

8. Skicka 
låtar via 
tredje part

X X X X X X X

9. Lyssna 
privat/
offentligt

Alltid 
privat

Alltid privat X/X X/X X/X Alltid 
privat

X/X

10. Följa 
andra 
användare/
artister/
spellistor

-/X/- -/-/X - X/X/X X/X/X -/X/X X/X/X

11. Reklamfri 
användning

X X X X (Endast i 
premiumalt
ernativet)

X X X

12. 
Interaktion 
med andra 
användare 

- - X X X - X

13.Musik-
videos

- - - - - X -
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14. 
Användaren 
kan 
kommentera 
Låt/artist/
Album

- - - - X - X

15. Ogilla/
gilla låt

X/X X/X X/X  X/X (I 
radio-
funktionen)

-/X -/X -/X 

16. 
Freemium

- - - X X - X

17. Dela 
musik på 
sociala 
medier

X X X X X X X

18. Skapa 
Spellistor 

X X X X X X X

Genomföra 
felanmälan 
direkt på 
tjänsten

- X/- - - - - -

20. Aktiva 
användare i 
antal

6.5 
miljoner 
(Wakaba
yashi, 
2015) 

Presenterar 
inga 
officiella 
siffror 

2.5 miljoner 
(Rubin, 
2015 )

75 miljoner 
(Spotify 
press, 
2015) 

175 million 
(Soundcloud, 
2015) 

1 miljon 
(Montalvo
, 2015)

16 miljoner 
(Dillet, 
2015) 

21. Förslag 
på 
kommande 
konsert

- - - - X X -

22. Synligt 
användar-
flöde

- - X X X - X

23. 
Webbshop 
(Kunna köpa 
låtar/album)

X X - - Gör reklam 
för 
webbshop

(Vissa 
artister)

-

24. 
Ljudkvalité

256Kbps 
(Mitroff, 
2015) 

320 kbps

 

320 kbps 320 kbps 
(Premium) 

128 kbps 1,141 
kbps/ 320 
kbps 

128 kbps/
320 kbps 

25. Prenum-
eration  

99 SEK 99 SEK 86,52 SEK 0/99 /
149/199/24
9 SEK 

0/46,22 SEK/
83,21 SEK 

87,22 
SEK/ 
174,52 
SEK 

99 SEK

26. 
Lyssnings- 
historik

- - X X - - X

Apple 
music 

Google 
Play Music 

Rhapsody Spotify Soundcloud Tidal Deezer 
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27. Tjänsten 
kan används 
på flera olika 
digitala 
enheter/
plattformar 

X X X X X X X

28. Synka 
lokala filer

X X - X X X X

29. Visar 
streams per 
låtar/album/
artist

- - - X - - X

30. Kan visa 
sångtexter

- - - X - - X

31. 
Återspela låt/
blanda 
spellista/köa 
musik 

X/X/X X/X/X X/X/X X/X/X X/X/- X/X/X X/X/X 

32. Tjänsten 
har en app 

X X X X X X X

33. 
Personliga 
rekommenda
tioner 
baserat på 
tidigare 
lysningshisto
rik 

X X - X - - X

34. 
Förbyggda 
Spellistor 
baserade på 
Context (tid 
på dagen/
plats/väder/
Data från 
andra 
enheter 

-/-/-/- -/-/-/- -/-/-/- X/-/X/X - -/X/-/- -/-/-/-

Apple 
music 

Google 
Play Music 

Rhapsody Spotify Soundcloud Tidal Deezer 
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12.3 Appendix 3 – Motiveringar för uppdelning

Web Motivering

1. Offline 2.0 Via app och CloudComputing vilket defineras som Web 2.0 

2. Sökfunktion 1.0 se Figur 4

3. Låtkatalog 2.0 se Figur 4: Audio/P2P-filer

4. Förberedda spellistor 2.0 Baserat på tidigare och andras användarhistorik

5. On-demand tjänst 2.0 Via app och CloudComputing vilket defineras som Web 2.0 

6. Personlig radio (Generera 
Radio kanal baserat på låt)

2.0 Användaren integrerar med systemet

7.Presentera liknande 
artister baserat på din och 
andras aktivitet

2.0 Data måste vara kopplat till genre men också annan användares 
aktivitet och därmed skapa mönster

8. skicka låtar via tredje part 2.0 interaktion med andra användare

9. Lyssna privat/offentligt 2.0 Interaktion med andra användare

10. Följa andra användare/
artister/spellistor

2.0 Interaktion med andra användare

11. Reklamfri lyssning - Kriteriet kan inte stödjas av teori

12. Interaktion med andra 
användare

2.0 interaktion med andra användare

13. Att kunna se 
Musikvideos

2.0 Video se Figur 4

14. Att kommentera Låt/
artist/Album

2.0 Interaktion med andra användare

15. Ogilla/gilla låt för att 
förbättra rekommendationer

1.0 Första generationens rekommendationssystem använde sig av 
minnesbaserad data (Memory Based Data) inhämtad via 
användarpreferenser (Bobdailla, 2013). 

16. Freemium 2.0 ”Betalningsmodeller såsom freemium är en lovande lösning för Web 
2.0 användare, där användaren är berättigad till gratisanvändning av 
innehållet tjänsten tillhandahåller såsom Spotify.” (Wagner, 
Alexander, Hess, 2014). 

17. Dela musik på sociala 
medier

2.0 Sociala medier och dela andra användare

18. Skapa Spellistor 2.0 Interaktion med innehåll

19. Genomföra felanmälan 2.0 Kommunikation med systemet

19. Användare 2.0 Interaktion med andra användare
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21. Förslag på kommande 
konsert (Baserat på 
användarhistorik)

1.0/2.0 Om det är statisk information angående konserter på vardera artist 
profil kan det värderas som en webb 1.0 funktion däremot om 
konsertförslagen är baserade på din och andras aktivitet är det en 
Web 2.0 funktion. 

22. Synligt användarflöde 2.0 Interaktion med andra användare

23. Webbshop (Kunna köpa 
låtar/album)

1.0/2.0 Att kunna köpa låtar såsom i en webbshop är en webb 1.0 funktion 
däremot på grund av att det handlar om audio filer gränsar den till 
Web 2.0. 

24. Hög Ljudkvalité - Kriteriet kan inte stödjas av Principerna. 

25. Prenumation (Premium) 2.0 Web 2.0 tjänster gör det möjligt för användare att prenumerera på 
tjänster såsom email, kalendrar och liknande resurser istället för att 
köpa hela mjukvaran (Wikström, 2013).

26. Kunna se 
lyssningshistorik

- aspekt som inte kan stödjas av Principerna. 

27. Tjänsten används på 
Flera olika digitala enheter/
plattformar

2.0 Via applikationer och cloud-computing 

28. Synka lokala filer 2.0 Funktionen kan användas utan webb förutsatt att filerna är 
nedladdade. Du kan via uppkoppling lyssna till de låtar du gjort 
tillgängliga offline även på applikationen. Behövs applikation och 
cloud-computing. 

29. Visar streams per låtar/
album/artist

2.0 Baserat på egen data och andra användares data

30. Kan visa sångtexter 1.0/2.0 Webb 1.0 är huvudsakligen en webb med statisk information vilket 
sångtexter är däremot om funktionen innebär att du som användare 
kan lägga till låttexter eller baseras på den låt du aktuell spelar är det 
en funktion av Web 2.0 då du interaktivt väljer information systemet 
måste utdela information till. 

31. Återspela låt/blanda 
spellista/köa låtar

2.0 Interaktion med systemet

32. Tjänsten har en app 2.0 Webbapplikationer och cloud computing istället för installerade 
program och tjänster ingår inom Web 2.0. 

33. Personliga 
rekommendationer baserat 
på tidigare lysningshistorik

1.0 Första generationens rekommendationssystem använde sig av 
minnesbaserad data (Memory Based Data) inhämtad via 
användarpreferenser. (Bobdailla, 2013) 

34: Förbyggda Spellistor 
baserade på Kontext (tid/
plats/väder/Data från andra 
enheter)

3.0 Rekommendationstjänster som baserar informationen på kontexten 
anses vara ett rekommendationssystem inom web 3.0. 

Web Motivering
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