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Sammanfattning 

Musikmarknaden har förändrats mycket de senaste åren. Många nya streamingtjänster har 
dykt upp på senare år och tiotals miljoner använder dessa tjänster idag (Borja et al., 2015). 
Användbarheten är en viktig aspekt för att användarna ska kunna använda dessa tjänster på 
ett tillfredsställande sätt.  
 
Denna studie undersöker två olika musiktjänsters gränssnitt ur ett användbarhetsperspektiv. 
20 studenter från KTH besvarade en enkät om deras tidigare användning av musiktjänster. 
Sedan deltog studenterna i en ”Think Aloud”-undersökning där de fick utföra ett antal 
uppgifter på tjänsterna och där vi dessutom mätte effektivitet genom att ta tid samt beräkna 
antalet klick för varje uppgift. Slutligen fick studenterna besvara ett antal frågor i en kort 
intervju. 
 
Studien visade att båda tjänsterna visserligen hade funktioner som fungerade bättre än hos 
den andra tjänsten, men i slutändan var de mycket lika avseende användbarhet.  
 

Abstract 

The music market has changed considerably in recent years and streaming has become one 
of the most popular ways to listen to music today. Many new streaming services have 
appeared and tens of millions of people use these today (Borja et al., 2015). Usability is 
important in order for users to be able to use these services in a satisfactory manner. 

This study examines two different music service interfaces from a usability perspective. 20 
students from KTH answered a questionnaire about their prior use of music services. 
Afterwards the students participated in a Think Aloud study where they performed a number 
of tasks on services and where we additionally measured the efficiency by taking the time, in 
addition to calculating the number of clicks for each task. Finally, students were asked to 
answer a number of questions in a brief interview. 

The study shows that while both services had features that fared better in the study than for 
the other service, they were very similar when it came to usability. 
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1. Inledning 

Musikmarknaden har genomgått stora förändringar de senaste åren i och med 
digitaliseringen och streamingtjänster är ett allt vanligare sätt att lyssna på musik idag.1 
Många nya tjänster har dykt upp och enligt en nyligen publicerad studie (Borja et al., 2015) 
fanns det år 2013 över 28 miljoner betalande abonnenter av musikstreamingtjänster och 
många fler gratisanvändare. Streamingtjänster som Spotify, Napster, Pandora, Apple Music, 
Tidal, Deezer och Soundcloud är bara några exempel på alternativ som finns på marknaden. 
 
Gränssnittet kan se väldigt olika ut beroende på vilken tjänst man använder och variera 
mycket i användbarhet. Ett bra gränssnitt är en förutsättning för att en tjänst inte ska vara 
förvirrande för nya användare. Ett bra gränssnitt betyder att även användbarheten är bra, 
något som vi kommer att definiera senare i texten.  
 
Det finns mycket forskning och research om gränssnitt inom forskningsfältet i människa-
datorinteraktion (HCI), inte minst om mobila enheter. En studie (Coursaris & Kim, 2011) 
jämförde över 100 olika studier om användbarhet på mobila enheter. Vår utgångspunkt i 
undersökningen är bland annat ovan nämnda studien men också Lee et al. (2015), där man 
hittat väldigt bra definitioner för enkelhet och interaktivitet som går att mäta och beräkna. 
 
I vår studie vill vi analysera olika musiktjänsters gränssnitt genom att titta på 
användarvänlighet och användbarhet i de funktioner som används ofta på en mobil enhet. En 
sådan funktion som används ofta är spellistor. Spellistor är det primära sättet att lyssna på 
musik idag för över 31 % av alla musikkonsumenter idag och för över 68 % av betalande 
streamingtjänstanvändare, enligt statistik från 1500 amerikanska, brittiska och franska 
respondenter.2 Vi kommer i undersökningen att fokusera på funktionaliteten kring spellistor 
och baserar vår undersökning på tidigare forskning inom användbarhet. 
 
Vi har valt att jämföra tjänsterna Tidal och Apple Music då de är relativt populära 
musiktjänster som erbjuder liknande funktionalitet till samma pris, men har något annorlunda 
upplägg och gränssnitt jämfört med varandra. Dessutom är båda tjänster relativt nya, vilket 
gör att vi tror att det är lättare att hitta deltagare som inte använt tjänsten sedan tidigare. 
Därför tycker vi att det passar att jämföra just dessa två tjänster när det kommer till 
användbarhet. 

1.1 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på vilka faktorer påverkar användarvänligheten 
och effektiviteten i musiktjänsternas spellistor på mobila plattformar. Vi vill ta reda på vilka 
faktorer som är viktigast när det gäller användbarhet och ge förslag på hur man kan förbättra 
de befintliga gränssnitten kring spellistor i musiktjänsterna. 
 
Vi har valt detta område, eftersom musiktjänsternas mobilgränssnitt och användbarhet är ett 
relativt outforskat ämne. Bland annat efterlyser examensarbeten inom medieteknik från 
tidigare år mer forskning inom musiktjänsters gränssnitt (Gustavsson & Schaffer, 2015) och 
därför tycker vi att det är ett intressant ämne att utforska. 
 

1.2 Problemformulering 

Vilken av dessa två tjänster har bättre användbarhet i sina mobilgränssnitt när det kommer 
till spellistor? 
 

                                                           
1 http://time.com/3109273/streaming-music-services-compared/ 
2 http://pitchfork.com/features/article/9686-up-next-how-playlists-are-curating-the-future-of-music/ 
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http://pitchfork.com/features/article/9686-up-next-how-playlists-are-curating-the-future-of-music/


1.2.1 Arbetsfrågor 
Några arbetsfrågor som vi använder oss av är: 

● Vilka är de största skillnaderna i de olika musiktjänsternas gränssnitt för spellistor? 
● Påverkas användbarheten i spellistorna om man använt tjänsten eller en liknande 

tjänst sedan tidigare? 
● Vilken av tjänsterna har snabbare funktionalitet runt spellistorna? 

 

1.2.2 Avgränsningar 
Vi kommer att fokusera på två liknande musiktjänster i undersökningen (Tidal & Apple 
Music), som ingen eller få av deltagarna i studien använt sedan tidigare, enligt enkäten som 
skickades ut (Bilaga A). Dessa två tjänster har enligt företagen Tidal3 och Apple4, flera 
miljoner användare, trots att de är båda relativt nya tjänster. Dessutom erbjuder båda 
ungefär lika många låtar till samma månadsavgift.5 Vi har valt bort en tredje tjänst (Spotify), 
då vi fann från att samtliga deltagare använt tjänsten sedan tidigare och därför passar den 
inte som lämplig jämförelse. 
 
Urvalet i undersökningen kommer att bestå av ett antal personer som inte har använt 
tjänsterna förut och ett antal som har gjort det. Eftersom vi har begränsat med tid kommer vi 
endast ha med ett fåtal personer i undersökningen. Enligt Nielsen & Landauer (1993) kan 
dock majoriteten av användbarhetsproblemen hittas med endast ett fåtal utvärderare ifall en 
metod som ”Think Aloud” används. Dock behövs det enligt författarna fler testpersoner för att 
hitta alla problem genom att enbart analysera kvantitativ data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           
3 http://www.billboard.com/articles/columns/hip-hop/7317826/tidal-three-million-global-subscribers-kanye-

west-pablo-streams 
4 http://www.theverge.com/2015/10/20/9572667/apple-music-subscriber-count-number-paid 
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_on-demand_streaming_music_services 
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2. Bakgrund 

Här introducerar vi ett antal olika begrepp och teorier från litteraturen som används i uppsatsen, 
samt ger bakgrund om tidigare forskning inom området. 

2.1 Begreppslista 

Här listar vi och definierar kort ett antal viktiga begrepp som används i texten. 
 

2.1.1 Musikstreamingtjänster 
Musikstreamingtjänster är tjänster som erbjuder strömmad musik via internet utan behovet 
att lagra musiken lokalt, till exempel på en hårddisk. Vi valde två likartade tjänster att jämföra 
i undersökningen. Tjänsterna som kommer att jämföras är följande: 
 

Tidal 
Tidal är en musikstreamingtjänst som erbjuder högupplöst ljud och video. Som kund får man 
tillgång till innehåll som direkt ansluter till artister. Tjänsten grundades av svenska företaget 
Aspiro under 2014. I dagsläget har tjänsten över 40 miljoner låtar och 90000 musikvideor, 
samt är tillgänglig i 46 länder. Tjänsten erbjuder en 30-dagars gratis testperiod och två typer 
av månadsabonnemang, Tidal Premium för 99 kr/månad och Tidal HiFi för 199 kr/månad.6 
 

 
Figur 1 Illustrerar Tidals mobilgränssnitt 

 

Apple Music 
Apple Music är en streamingtjänst för musik över internet och lanserades av Apple Inc. år 
2015. Tjänsten ger möjlighet till användaren att välja låtar som ska strömmas och erbjuder 
även användaren möjligheten att ladda ner musik för lyssning offline.  
 
Tjänsten är tillgänglig i 100 länder7 och erbjuder bland annat spellistor och kurerade 
internetradiostationer, som “Beats 1”. Som en ny användare får man en gratis 

                                                           
6 https://news.cision.com/tidal 
7 http://www.apple.com/music/country-availability/ 
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användningsperiod på tre månader för att testa tjänsten, varefter man får betala 99 
kr/månad. Under februari 2016 uppnådde tjänsten 11 miljoner användare.8  
 

 
Figur 2 Illustrerar Apple Musics mobilgränssnitt 

 

2.1.2 Gränssnitt 
Gränssnittet är länken mellan en användare och ett program. Ett gränssnitt presenterar 
information för användaren och ger den möjlighet att påverka programmet. Gränssnittet kan 
vara grafiskt, som de flesta program idag eller textbaserat som de flesta äldre program, men 
också styrsystemet i en bil eller knapparna i en hiss. Därför menar vi med ”gränssnitt” i den 
här texten det grafiska gränssnitt som användarna kan interagera med på en skärm och de 
möjligheter som användarna ges för att påverka programmet. Användargränssnitt av denna 
typ studeras framförallt inom fältet människa-datorinteraktion. 
 

2.1.3 Människa-datorinteraktion 
Människa-datorinteraktion (MDI) är ett forskningsfält som fokuserar på design, utvärdering 
och implementering av interaktiva datorsystem for mänsklig användning samt studier om 
fenomen runtomkring dessa (Sigchi, 1992). 
 

2.1.4 Användbarhet 
Enligt ISO standard 9241–11:1998 (Technical Committee ISO/TC 159 1998) definieras 
användbarhet som; 
 

Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan 
bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för 
användaren tillfredsställande sätt. 

 
Med ändamålsenlighet menas hur fullständigt målen med produkten kan uppnås. Med 
effektivitet menas graden av måluppfyllelse i förhållande hur mycket resurser som förbrukas. 
Resurser kan i detta falla vara tid, kostnader eller material. Tillfredsställelse i detta fall 
betyder användarnas attityd gentemot produkten och “frihet från obehag”. Vi ska i vår 
undersökning försöka mäta användbarheten med ett antal metoder som står beskrivna 
nedan. 

                                                           
8 http://www.theverge.com/2016/2/12/10981012/apple-music-11-million-paid-subscriptions 
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2.1.5 Tidtagning 
Indikatorer på effektivitet inkluderar tiden för att slutföra en viss uppgift samt tiden som det 
tar att lära sig en viss uppgift. Att mäta effektivitet genom tidtagning har använts i många 
användbarhetsstudier för mobiltelefoner enligt en jämförelse av 100 användbarhetstudier på 
mobiltelefon (Coursaris & Kim, 2011). Enbart effektivitet skall dock inte användas som en 
indikator på användbarhet (Frøkjær, Hertzum, & Hornbæk, 2000). Ett användbarhetstest 
inom datorsystem skall utöver det mäta ändamålsenlighet och tillfredsställelse. 
 

2.1.6 Think Aloud 
”Think Aloud” används vanligen i användartester i bland annat produktdesign och 
produktutveckling. ”Think Aloud” är en metod där användarna får uttrycka sina tankar högt 
när de utför kognitiva uppgifter. Den tillför en direkt verbalisering av kognitiva processer vilket 
gör att den tros ge en konsistent och en relativt komplett bild av användarupplevelsen 
(Fonteyn, Kuipers, & Grobe, 1993). Med ”Think Aloud” siktar vi på att kunna få en indikation 
på ändamålsenligheten och tillfredställelsen i uppgiftens utförande. 
 

2.2 Tidigare studier 

Användbarhet och gränssnitt är något som har forskats om under flera decennier (Nielsen, 
1994). Det finns därför mycket tidigare forskning om gränssnitt och användbarhet och dess 
betydelse i olika tjänster. Väldigt lite forskning som vi har hittat fokuserar dock specifikt på 
användbarheten i olika musiktjänsters mobilapplikationer. Därför valde vi att fokusera på 
detta ämne i vår uppsats. Nedan presenteras ett antal studier som behandlar användbarhet 
för mobila enheter och som vi tycker är relevanta för vår undersökning. 
 
En studie (Coursaris & Kim, 2011) jämförde över 100 olika empiriska studier inom 
användbarhet av mobila enheter. I studien noterades det att de flesta studier fokuserade på 
tre kärnfaktorer, nämligen ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse i enighet med 
ISO standard 9241–11:1998.9 Författarna rekommenderar användningen av ISO standard 
9241–11:1998 även i framtida relaterade studier, då den reflekterar tre kärndimensioner i 
användbarhet och möjliggör för lättare jämförelse av resultat.  
 
Utöver dessa tre faktorer tittade man i många användbarhetstudier också på 
användarvänlighet, lärbarhet och fel/misstag enligt Coursaris & Kim (2011). Dock menar 
författarna att dessa tre aspekter redan innefattas av de tre kärnfaktorerna ändamålsenlighet, 
effektivitet och tillfredställelse enligt ISO standard 9241–11:1998. Därför har vi också valt att 
utgå ifrån de tre kärnfaktorer i när vi mäter användbarhet i vår studie. 
 
I en annan nyligen publicerad empirisk studie (Lee et al., 2015) undersöks hur enkelhet och 
interaktivitet påverkar användbarheten i mobiltelefoner. Eftersom enkelhet och interaktivitet 
är termer som är ofta baserade på subjektiva synpunkter har det funnits relativt få 
kvantitativa studier som behandlat dessa. Därför har man i studien föreslagit att enkelhet 
egentligen består av fyra komponenter; reducering, organisering, integrering och prioritering. 
Interaktivitet i sin tur består av upplevd kontroll, upplevd tillgänglighet, icke-verbal information 
och upplevd personifiering. 
 
I studien antyds det att enkelhet och interaktivitet är två väldigt viktiga faktorer när det 
kommer till användbarheten av mobiltelefoner, något som vi också ska ta hänsyn till i vår 
undersökning. 
 

                                                           
9 ISO standarder är internationella krav, specifikationer, riktlinjer eller egenskaper som kan konsekvent 

användas för att säkerställa att material, produkter, processer och tjänster är lämpliga för sitt ändamål. ISO är 
en oberoende, icke-statlig internationell organisation. 



Tidigare kandidatexamensarbeten inom medieteknik som är närliggande är bland annat 
Gustavsson & Schaffer (2015) där man har fokuserat på användbarheten i vissa 
musiktjänsters radiofunktion och Ask (2013) där man har valt att analysera ett antal Video on 
Demand tjänsters gränssnitt. Dessa uppsatser har inspirerat upplägget och metoden i denna 
undersökning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Metod 

Under det här avsnittet presenterar vi studiens metod i olika delar och dess utformning. 

3.1 Urval 

Vi fick tillgång till 26 deltagare från kursen Programintegrerande kurs i medieteknik 
(DM1578), då det är ett kursmoment att delta i en undersökning. Deltagarna i denna 
undersökning bestod alltså enbart av studenter på KTH som läste denna kurs. 
 
Först gavs deltagarna möjligheten att boka individuell tid med hjälp av 
schemaläggningsystemet Doodle. Detta för att vi skulle få tid med varje person att gå igenom 
uppgifterna en och en. 
 

3.2 Före studien 

3.2.1 Förberedande enkätstudie 
En enkät delades ut till alla deltagare i samband med bokningsmomentet. Syftet med 
enkäten var främst att kunna gruppera deltagarna efter ålder, kön och för att få reda på 
andelen deltagare som använt tjänsterna förut. Enkäten var utformad i Google Formulär och 
distribuerades via e-mail. Enkäten i sin helhet återfinns i Bilaga A. 
 

3.2.2 Utrustning 
Utrustningen som användes för studien bestod av följande: 

● En iPhone 4s, med mobilapplikationerna Tidal och Apple Music 
● En videokamera för inspelning av studien 
● Instruktioner på papper som innehöll uppgifterna som skulle utföras 

 

3.3 Under studien 

3.3.1 Think Aloud 
Den egentliga studien började med en ”Think Aloud”, där deltagare fick uttrycka sina tankar 
högt medan de utförde vissa uppgifter. ”Think Aloud”-delen genomfördes i ett litet och tyst 
rum en och en för att försöka minimera distraktionerna för deltagarna.  
 

 



 
Figur 3 och 4 Visar utrustningen som användes för studien 

 
Deltagarna fick först en kort genomgång om hur ”Think Aloud” fungerade samt vad 
användbarhet innebär. Deltagarna ombads sedan att göra ett antal uppgifter medan de 
uttryckte sina tankar högt. Uppgifterna som deltagarna sedan fick göra bestod av följande: 
 

1. Leta upp en låt och lägg till den i en ny spellista 
2. Lägg till en annan låt av samma artist i spellistan 
3. Leta upp en specifik låt i en spellista och ta bort den från spellistan 
4. Flytta en låt från en spellista till en annan 
5. Byt plats på låtar i en spellista 
6. Byt namn på en spellista 
7. Ta bort en av de skapade spellistorna 

 
Deltagarna talade om varje gång de gick vidare till nästa uppgift. Varje ”Think Aloud” 
spelades in med hjälp av en videokamera för att kunna se och höra hur personerna agerat 
under testet även efteråt. Det som spelades in var dock endast deltagarnas händer och 
mobilskärmen för att bevara anonymiteten i undersökningen.  
 

3.3.2 Tidtagning och antal klick 
Från videoinspelningarna mättes också tiden för att utföra varje uppgift. Detta nämndes dock 
inte till deltagarna medan de utförde uppgifterna. Exempelvis mättes tiden för att lägga till en 
låt i spellistan för båda tjänsterna och tiden som det tog att ta bort en låt från spellistan för 
varje testperson. Detta är för att kunna få kvantitativ data för ett antal funktioner i båda 
musiktjänster. Därefter beräknades också antalet klick per uppgift för att bättre kunna 
bedöma effektiviteten i tjänsterna. 
 

3.4 Efter studien 

3.4.1 Uppföljande intervju 
Efter ”Think Aloud”-testet fick deltagarna vara med i en kort kvalitativ intervju. I intervjun fick 
deltagarna svara på följande frågor om tjänsterna: 
 

1. Vilken av tjänsterna du testat hade en bättre användarupplevelse på mobilen? 
2. Varför tyckte du denna tjänst hade en bättre användarupplevelse? 
3. Är det något du skulle vilja tillägga? 

 



3.5 Motivering av metod 

Vi valde att ha en förberedande enkät för att kunna gruppera deltagarna och för att veta 
antalet personer som använt tjänsterna sedan tidigare. Syftet med enkäten var också att ge 
deltagarna en uppfattning om vad studien handlade om. 
 
Vi valde att göra ett ”Think Aloud”-test och att mäta tiden för specifika uppgifter för att ha 
både kvantitativ och kvalitativ data. ”Think aloud” användes för att den tros ge en komplett 
bild av användarupplevelsen (Fonteyn, Kuipers, & Grobe, 1993) och för att den använts 
tidigare i användbarhetsstudier för mobiltelefoner med goda resultat (Coursaris & Kim, 2011). 
Tidtagning är ett mått som används i användbarhetstudier för att mäta effektivitet (Frøkjær, 
Hertzum, & Hornbæk, 2000) och därför tyckte vi att det var ett bra komplement till ”Think 
Aloud”-delen. Detta gör att vi kan lättare besvara vår ursprungliga frågeställning och ha ett 
starkare argument för våra resultat. 
 
Den efterföljande intervjun ansåg vi skulle även det vara ett bra komplement till ”Think 
Aloud”-delen. Intervjun skulle ge en bättre helhetsbild då deltagarna fick reflektera över sina 
svar och vi kunde få en djupare diskussion om tillfredsställelsen än med enbart en ”Think 
Aloud”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Resultat 

Under det här avsnittet presenterar vi resultaten från studien 

4.1 Enkät 

Följande information från enkäten användes för att skapa oss en bild av deltagarna samt 
deras vana med musiktjänster. 
 

4.1.1 Köns- och åldersfördelning 
Antalet deltagare som var med i studien var 20. Åldersfördelningen var relativt jämn då 11 av 
deltagarna var kvinnor och 9 var män. 19 av deltagarna var i åldersgruppen 20-25 och en 
deltagare var i åldersgruppen över 25. Samtliga deltagare var medieteknikstudenter i årskurs 
1-3. 
 

4.1.2 Tidigare användning 
Av deltagarna hade 100 % använt Spotify, 30 % använt Apple Music och 0 % använt Tidal 
sedan tidigare. Spotify var med i enkäten för att ta reda på om deltagarna hade erfarenhet av 
liknande musiktjänster sedan tidigare. 

 
 

Figur 5 Illustrerar hur andelen deltagare som använt tjänsterna förut 
 

4.2 Think Aloud & Tidtagning 

Med hjälp av ”Think Aloud”-metoden har vi samlat in data på hur deltagarna utförde de givna 
uppgifterna i båda tjänster. Genom att spela in ”Think Aloud”-testet kunde vi efteråt gå 
igenom och mäta tidsåtgången för samtliga uppgifter, då deltagarna fick tala om vilken de 
utförde för tillfället, vilket hjälpte till att markera när en viss uppgift utfördes och hur lång tid 
det tog. Nedan presenteras den beräknade tidsåtgången och antalet klick för samtliga 
uppgifter samt redogörelse av vägledningen som behövdes under varje ”Think Aloud”-test. 
 
 
 



 

4.2.1 Tidsåtgång och antal klick per funktion 
I figur 6.1–6.7 presenteras antalet klick som gjordes vid utförande av respektive uppgift. I 
denna statistik har vi inte räknat med åtgärder som att bläddra ner/upp och inskrivning av 
text som "klick" då det ansågs som ett icke-viktigt faktum för studien.  

 
Figur 6.1 Visar antal klick för utförande av uppgift 1, “Leta upp en specifik låt och lägg till den i en ny 

spellista som du skapat”, i Tidal och Apple Music. 
 

Från figur 6.1 kan vi se att antalet klick är ungefär detsamma i båda tjänster för denna 
uppgift, om vi bortser från en deltagare som hade mycket fler klick i Tidal. 

 
Figur 6.2 Visar antal klick för utförande av uppgift 2, “Leta upp den populäraste låten av samma artist 

och lägg den i spellistan”, i Tidal och Apple Music. 
 

I figur 6.2 är antalet klick också relativt lika, bortsett från en deltagare som har mycket fler 
klick i Apple Music. 

 



 
Figur 6.3 Visar antal klick för utförande av uppgift 3, “Leta upp en specifik låt i dina spellistor och 

radera den”, i Tidal och Apple Music. 
 

Figur 6.3 visar att det var något fler klick i Tidal överlag, men för en av deltagarna var det 
betydligt fler klick i Apple Music. 

 

 
Figur 6.4 Visar antal klick för utförande av uppgift 4, “Flytta en specifik låt från en spellista till en 

annan”, i Tidal och Apple Music. 
 

I figur 6.4 är antalet klick ungefär detsamma i båda tjänster för denna uppgift. 
 



 
Figur 6.5 Visar antal klick för utförande av uppgift 5, “Byt plats på två låtar i en spellista”, i Tidal och 

Apple Music. 
 

Här i figur 6.5 kan vi se att antalet klick är högre i genomsnitt för Apple Music för 18 av 20 
deltagare. I denna uppgift är det störst skillnad mellan tjänsterna i antal klick. 

 

 
Figur 6.6 Visar antal klick för utförande av uppgift 6, “Byt namn på en specifik spellista”, i Tidal och 

Apple Music. 
 

Figur 6.6 visar också att antalet klick är ungefär detsamma i båda tjänster för denna uppgift, 
om vi bortser från några deltagare som hade mycket fler klick i Tidal. 

 



 
Figur 6.7 Visar antal klick för utförande av uppgift 7, “Radera spellistan som du skapat”, i Tidal och 

Apple Music. 
 
 
Från figur 6.7 kan vi se att det är procentuellt sätt mycket fler klick i Tidal för denna uppgift, 
men om vi tittar på det totala antalet klick är det ändå inte en alltför stor skillnad melland 
tjänsterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I figur 7 presenteras tidsåtgången för varje deltagare och uppgift i ”Think Aloud”-studien som 
låddiagram. 
 
 

 
 

Figur 7 Illustrerar fördelningen i tid för alla deltagare och uppgifter, i Tidal och Apple Music. 
 

Från grafen ser vi att mediantiden är något lägre i Apple Music på uppgift 1,3,4 och 7. På 
samma sätt är mediantiden är lägre i Tidal uppgift 2,5 och 6. I uppgift 5 är skillnaden mellan 
tjänsterna som störst. Kvartilavstånden (tidsintervallen mellan de minimala och maximala 
tidsåtgången) varierar då och då mellan tjänsterna. Dock har Tidal något kortare 



kvartilavstånd än Apple Music i de flesta uppgifter. Intervallet mellan de minsta tidsåtgång för 
varje uppgift i Apple Music och Tidal, är varierande men inte så stort för de flesta uppgifter. 
 
Den genomsnittliga tiden för att klara av alla uppgifter i Tidal var med hänsyn till samtliga 
användare 257,8 s eller 4 min 17,8 s. I Apple Musik var den genomsnittliga tiden 247 s eller 
4 min 7 s. Alltså var den genomsnittliga tiden 10,8 s snabbare i Apple Music, en obetydligt 
liten skillnad jämfört med Tidal. Ett antal deltagare hade dock redan använt Apple Music 
innan. Om vi tittar bara på deltagare som inte använt tjänsterna innan, blir den totala tiden att 
utför alla uppgifter i Apple Music förvånansvärt något lägre (244 s eller 4 min 4s).  

 
Figur 8 Illustrerar den genomsnittliga tiden för utförandet av alla uppgifter per användare med hänsyn 

till samtliga användare och nya användare 
 
 
Om vi tittar på data för antal klick i figuren nedan, så var det genomsnittliga antalet klick per 
användare för att klara alla uppgifter var 49,75 i Tidal och 54,5 i Apple Music för alla 
användare. Om vi däremot bara tar hänsyn till de nya användare som inte använt tjänsterna 
innan, blir det genomsnittliga antalet klick något lägre i Apple Music med 50,1 stycken. 



 
Figur 9 Illustrerar det genomsnittliga antalet klick för utförande av alla uppgifter per användare med 

hänsyn till samtliga användare och nya användare 
 

 
Sammanfattningsvis är genomsnittstiden för att utföra alla uppgifter alltså något lägre i Apple 
Music, även om vi bara tittar på de deltagare som inte använt tjänsten innan. Det 
genomsnittliga antalet klick är dock något lägre i Tidal. Båda dessa skillnader är dock väldigt 
små sett till att antalet deltagare i studien var 20. 
 

4.2.2 Andel som behövde hjälp 
Den totala andelen deltagare som behövde hjälp eller vägledning med att klara av en uppgift 
var 8 stycken. Av dessa behövde 5 stycken hjälp med Apple Music och 3 stycken med Tidal. 
Den uppgift som behövde vägledning mest var att byta plats på låtar i en spellista i Apple 
Music. Uppgifter som deltagarna behövde hjälp med presenteras i Figur 10 nedan. 



 
 

Figur 10 Visar antal personer som behövde vägledning/hjälp med en specifik uppgift 
 

4.2.3 Andel av tiden i ”Think Aloud”-testet där deltagarna pratade 
I figuren nedan redovisas hur stor andel av tiden under ”Think Aloud”-testet som deltagarna 
pratade totalt. Resultaten anges i procent. 
 
Från tabellen kan vi se att andelen av tiden där deltagarna pratade varierade från 1,2 % upp 
till 58,5 %. 

 
 

Figur 11 Visar hur stor andel av tiden i ”Think Aloud”-testet som deltagarna pratade 



4.3 Intervju 

 

4.3.1 Vilken av tjänsterna hade bättre användbarhet? 
Av totalt 20 deltagare som blev tillfrågade tyckte 9 deltagare att Apple Music hade bättre 
användbarhet, 9 deltagare att Tidal hade bättre användbarhet och 2 deltagare att båda 
tjänster hade lika bra användbarhet.  
 

4.3.2 Varför tyckte du att användbarheten var bättre? 
Anledningar som deltagarna nämnde till varför Apple Music hade bättre användbarhet var att 
gränssnittet kändes bekvämt, den hade bättre design och vit bakgrund vilket gjorde att man 
kunde se bättre. Att ha ett navigationsfält längst ned var bra för att ha bra översikt på hela 
applikationen och för att slippa trycka på tillbaka-knappen för att gå bakåt. En annan fördel 
med Apple Music var att översikten över sökresultaten var väldigt bra. Några tyckte även att 
det var lätt att använda Apple Music för att tjänsten var lik Spotify, som de redan hade använt 
innan. 
 
Den nackdel som nämndes oftast med Apple Music var att funktionaliteten för att byta plats 
på låtar i en spellista inte var intuitiv nog. Det var knepigt och förvirrande att man behövde gå 
in på ändra för att markera låtar och flytta på dem, tyckte deltagarna. Dessutom var 
tillvägagångssättet att redigera spellista inte intuitivt, uttryckte många. Det som gjorde många 
deltagare förvirrade var att knappen (prickarna uppe i högra hörnet) för att öppna 
undermenyn var inte till för att ändra, utan att man behövde trycka först på ändra-knappen 
för att redigera en spellista. Eftersom det var svårt att hitta ändra-knappen, så uttryckte en 
deltagare att det skulle vara bättre att kunna redigera spellista via undermenyn som man får 
upp via knappen med prickarna. En deltagare nämnde att man behöver känna till 
gränssnittet mycket bättre för att det ska bli lätt att använda.  
 
Utöver detta upplevde man att det var dålig översikt i artist-sidan, där en deltagare råkade 
lägga in ett helt album i spellista istället för en låt av artisten. Andra faktorer som försämrade 
användarupplevelsen var att applikationen ibland ändrade bakgrundsfärg till svart vilket 
gjorde att det plötsligt ser ut som en annan applikation, tyckte några. Slutligen nämndes det 
också att det fanns förvirrande symboler på vissa ställen i applikationen som hade oklar 
betydelse för användarna.  
 
Fördelar med användbarheten i Tidal var att det var lätt att byta plats på låtar då man bara 
kunde hålla ner låten och dra direkt utan att behöva trycka på en knapp och gå in i separat 
redigeringssida som i Apple Music. Det var också lätt att hitta den populäraste låten och 
applikationen kändes enkelt och tydlig att använda, enligt en del av deltagarna. Dessutom 
tyckte några deltagare att Tidal hade snyggare design, bland annat bättre artistsida och svart 
bakgrundsfärg som gjorde lätt att se text. En deltagare tyckte att den svarta bakgrundsfärgen 
var mindre störande för ögonen. Sedan upplevde några deltagare också att det var mindre 
klick i Tidal. Man behövde till exempel inte öppna själva spellistan för att byta namn på den. 
Några av deltagarna tyckte också att Tidal var mer lik Spotify, vilket gjorde det lättare att 
använda då de hade använt Spotify innan (till skillnad från en del deltagare som istället 
tyckte att Apple Music var mer lik Spotify). 
 
Under intervjuerna nämndes också dåliga aspekter ur en användbarhetssynpunkt hos Tidal. 
En av dessa var att det inte var intuitivt att gå till artistsidan direkt från en låt, eftersom det 
var svårt att hitta knappen till artistsidan, då den fanns längst ner i undermeny som man 
kommer till via knappen uppe i högra hörnet. En deltagare föreslog då att det skulle vara 
bättre om man kunde klicka direkt på artistnamnet för att gå till artistsidan. Några deltagare 
anmärkte också att det var förvirrande att de egna spellistorna fanns under menyn “min 
musik” och inte i “spellistor”, där det bara fanns färdiga spellistor. En deltagare nämnde 
också att navigationsmenyn i var för lång och förvirrande. 



 
När det gällde radering av låtar eller album, så tyckte en deltagare att det borde finnas 
radera-knapp på varje låt/album så att man kan radera flera spellistor eller låtar samtidigt och 
slipper gå in i varje spellista och undermeny. Andra förslag för att förbättra detta var att ha en 
funktion till att “swipa” till sidan för att ta bort. Sedan tyckte en deltagare att det borde finnas 
en funktion till att flytta låtar mellan spellistor istället för att behöva kopiera låten och ta bort 
den när man flyttar en låt från en spellista till en annan. Att byta plats på låtar var otydligt i 
Tidal, tyckte några av deltagarna. En åsikt var att det var förvirrande att det inte fanns någon 
förklaring till hur man skulle byta plats på låtarna. En annan deltagare tyckte att det var dåligt 
att man inte kunde redigera spellistan i dess beskrivning, utan att man behövde hitta en 
separat “redigera” knapp i undermenyn. Dessutom nämnde en deltagare att det var otydlig 
översikt över sökresultaten vilket gjorde det svårt att uppfatta om en artikel i listan var en låt 
eller ett album. Det nämndes också att man borde ha en sökfunktion för att söka igenom sina 
spellistor. Efter redigering av en spellistor bytte spellistorna ordning vilket uppfattades som 
något dåligt och förvirrande av några deltagare. Till sist tyckte en deltagare att det var 
irriterande att man behövde trycka på tillbaka-knappen flera gånger för att komma tillbaka till 
startsidan efter att ha sökt på en låt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Analys och diskussion 

Under det här avsnittet diskuterar vi resultaten och återkopplar dessa till problemformuleringen 

5.1 Analys av resultat 

Syftet med studien var att jämföra användbarheten hos två olika musiktjänster på 
mobiltelefon, genom att utföra tester på ett antal kärnfunktioner. Studien utfördes med en 
”Think Aloud”-metod med tidtagning för varje funktion.  
 
Från vår undersökning om användningen av musikprogram, kan vi konstatera att några av 
deltagarna deklarerade att det var lättare för dem att använda ett visst program eftersom det 
liknade ett annat program som de har tidigare använt. Till exempel tyckte en del deltagare att 
Apple Music liknade Spotify och några andra istället att Tidal var mer lik Spotify, som alla 
deltagare var bekanta med redan tidigare. Baserat på detta tror vi att det finns aspekter i 
båda tjänster som liknar Spotifys funktionalitet, som deltagarna använt tidigare. 
 
En fördel med Apple Music som nämndes under intervjuerna, är att tjänsten har ett 
navigeringsfält längst ned på skärmen som finns där konstant och hjälper användaren att 
komma till programmets funktioner lättare. Tidal har däremot ingen sådan funktion och en 
deltagare uppgav att i Tidals applikation var det irriterande att behöva trycka på "Tillbaka" -
knappen flera gånger för att komma tillbaka till "start" sidan efter att ha sökt på en låt. Det är 
en av anledningarna till något lägre användbarhet för Tidal. En lösning till detta problem 
skulle kunna vara att ge användaren möjlighet att få tillgång till funktioner/sidor genom ett 
klick precis som navigeringsfältet längst ned på skärmen i Apple Music. En av deltagarna 
nämnde också att navigeringsfältet var användbart för att gå igenom programmet, genom att 
säga "Bra med att ha knappar i “header” och “footer” i Apple Music - ha översikt på hela 
applikationen.". Det ger också en översikt över hela programmet för användaren genom att 
ha navigeringsknapparna synliga i sidhuvud och sidfot konstant. Nackdelen med detta är ju 
att det tar mer plats på skärmen, vilket ger mindre plats till det faktiska innehållet. 
 
Å andra sidan uppfattade de flesta av deltagarna att byta plats på låtar i Apple Music var 
besvärligt och förvirrande, eftersom de ansåg vara svårt att hitta knappen ("ändra") för att 
redigera spellistan, trots att den var satt mitt på skärmen. Men att det fanns en separat knapp 
för “ändra” och en separat undermeny där flera andra redigeringsfunktioner fanns, gjorde 
antagligen att användarna inte visste att knappen var för att redigera spellistan. Detta led 
deltagarna att vandra runt och hindrade dem från att göra vad de skulle göra i första hand. 
För att ordna om låtar inne i spellistan, trodde flesta av dem att det skulle vara tillräckligt med 
att hålla ner låten och dra, som i Tidal, vilket inte var fallet. I detta fall, spelar språket också 
en viktig roll för att uppnå hög användbarhet. En deltagare uttryckte under intervjun att en 
bättre lösning för detta är: "det vore bättre att kunna redigera spellistan via menyn som du får 
upp via knappen med prickar.", vilket är en godtagbar lösning eftersom de flesta av 
deltagarna var inne i undermenyn som du får ut genom att klicka på ikonen med tre punkter 
på det övre högra hörnet på skärmen. 
 
En av nackdelarna i Tidal som uppfattades av deltagarna var att när de skapade en ny 
spellista och sökte upp den, insåg de att den nyligen skapade spellistan var på "Min musik", 
som var ganska förvirrande för dem, eftersom de trodde att de skulle finnas under 
alternativet "Spellistor" som ligger i huvudmenyn långt innan "Min musik" val. Detta gjorde 
naturligtvis att deltagarna att tog längre tid på sig för att hitta sina egna spellistor och 
uppenbarligen mer tid för att utföra sin uppgift. Därför är det viktigt att organisera innehåll 
under en tydlig rubrik som inte är förvirrande och kan blandas ihop med andra funktioner för 
att uppnå hög användbarhet och användarupplevelse i ett gränssnitt. 
 



Många av deltagarna föreslog att funktionen för att ta bort en låt/album skulle kunna 
förbättras. En av dem nämnde att det skulle vara bekvämt om man kunde ha en radera-
knapp för varje låt och album, så att du inte skulle behöva gå runt och öppna undermenyer 
varje gång en låt/album ska raderas bort. Men tillökningen av radera-knappar på alla 
låtar/album innebär att utrymme till det faktiska innehållet minskar, vilket gör gränssnittet blir 
mer förvirrande för nya användare. Genom att ha dessa knappar över låtar/album, finns det 
också en stor risk med att användare råkar radera bort låtar/album. En lösning för detta kan 
vara att sätta ett varningsmeddelande när man trycker på radera, men tyvärr innebär det 
fortfarande flera klick för att slutföra borttagning av låtar/album. Ett annat förslag från en av 
deltagarna var att ha en "swipe" -funktion för denna uppgift, som kan anses vara den 
lämpligaste lösningen, eftersom det kräver att användaren att utföra en svepande åtgärd 
som inte kan göras bara genom att råka trycka på skärmen och tar dessutom inte plats från 
innehållet. 
 
Resultaten från den kvantitativa delen av studien visar att den genomsnittliga tiden för att 
utföra alla uppgifter som deltagarna blev tillfrågade att göra, var något högre i Tidal, även om 
vi tar hänsyn till det faktum att en del deltagare använt Apple Music sedan tidigare. Vi ser att 
i det här fallet påverkades den totala tiden för att utföra alla uppgifter negativt om deltagaren 
använt Apple Music sedan tidigare. Dock är det en relativt liten förändring och vi kan därmed 
säga att det faktum inte påverkade resultatet särskilt mycket i vårt fall. Om vi istället tittar på 
mediantiden för uppgifterna kan vi konstatera att Apple Music är något snabbare för 4 av 7 
uppgifter medan Tidal var snabbare i 3 av 7.  
 
Om vi istället tittar på antalet klick som deltagarna gjorde när de utförde uppgifterna, kan vi 
konstatera att det inte finns någon märkbar skillnad mellan tjänsterna, förutom på uppgift 5 
där de för de flesta deltagarna tog betydligt fler klick för att utföra uppgiften i Apple Music. 
Uppgift 5 står ut även om vi tittar på tiden som det tog att utföra uppgiften för deltagarna. Ser 
vi på figur 7, kan vi konstatera att tiderna för deltagarna är mycket mer spridda för Apple 
Music i uppgift 5. Vi konstaterar dock att dessa skillnader i tid och antal klick inte är starka 
nog och därför kan vi inte hävda att någon av tjänsterna skulle vara bättre än det andra när 
det kommer till användbarhet i spellistor. 
 

5.2 Metodkritik 

Studien hade låg tillförlitlighet eftersom antalet deltagare var relativt lågt och urvalet litet, då 
deltagarna endast bestod av 20 civilingenjörsstudenter i medietekniker från KTH i 
årskurserna 1-3. Vi kan alltså inte säga att resultaten gäller för hela landets befolkning eller 
för alla användare av musikstreamingtjänster. 
 
Från enkäten framgick det inte hur mycket deltagarna använt tjänsten sedan tidigare, utan 
bara om deltagarna använt tjänsten eller inte. En person som använt Apple Music en gång 
innan kunde alltså hamna i samma kategori som en person som använt Apple Music flitigt 
och var en van användare. Detta kan också vara en av förklaringarna bakom det faktum att 
vi inte hittade någon signifikant skillnad mellan de nya användarna och de som använt 
tjänsten tidigare. 
 
Deltagarna informerades inte om tidtagningen, vilket kan ha påverkat hur snabbt de utförde 
uppgifterna. Deltagarna fick dessutom “tänka högt” samtidigt som tidtagningen skedde, vilket 
gör att tiden för att utföra varje uppgift troligtvis blev något högre än vanligt. Dessutom 
pratade deltagarna olika mycket under ”Think Aloud”-testet som kan ses i figur 11. Det var 
alltså inte optimalt att ta tid och utföra ”Think Aloud” i samma moment, då dessa två moment 
kan ha en störande effekt på varandra om de görs samtidigt. I efterhand kan vi konstatera att 
det hade varit fördelaktigt att utföra dessa två moment separat. 
 



Då vi endast gav deltagarna 7 funktioner att testa per tjänst tog ”Think Aloud”-testet ungefär 
15 minuter per deltagare, vilket vi tror kan vara för kort tid för att ge en fullständig bild av hur 
användbarheten upplevs av deltagarna. I ett optimalt fall skulle vi gett deltagarna fler 
funktioner att testa och därmed mer tid med tjänsterna för att få en bättre bild av 
användbarheten och därmed kunna upptäcka fler potentiella användbarhetsproblem. 
 
På grund av tidsbristen kunde vi inte testa alla funktioner för musiktjänsterna. Därför valde vi 
ut ett antal funktioner som vi själva ansåg var relevanta och användes relativt ofta. Däremot 
har vi ingen statistik på hur mycket dessa används. Detta gör att vi kan ha utelämnat andra 
funktioner som används oftare och kan därför anses vara viktigare. 
 

5.3 Slutsats 

De största skillnaderna i de olika musiktjänsternas gränssnitt är sättet att byta plats på låtar 
och sättet att navigera. Sättet att byta plats på låtar upplevdes som sämre i Apple Music och 
många deltagare behövde hjälp med detta, men denna funktion påverkade inte den totala 
användbarheten märkbart. Sättet att navigera upplevdes som något krångligare i Tidal då 
tjänsten inte hade någon navigationsmeny som ständigt fanns på skärmen som i Apple 
Music. Vi anser att dessa är viktiga funktioner, men samtidigt var skillnaderna i effektivitet 
inte speciellt stora om vi tittar på helheten och vi kan därmed inte hävda att Apple Music är 
bättre i den aspekten. 
 
Från resultaten kan vi också se att användbarheten inte påverkas märkbart i detta fall om 
man använt tjänsten tidigare. I vårt fall blev den genomsnittliga tiden och antalet klick för nya 
användare till och med något lägre än för deltagare som använt tjänsten sedan tidigare. 
Detta kan också bero på att vi endast hade 20 deltagare, varav en relativt liten andel (6 av 
20) använt tjänsten tidigare, vilket gör att resultaten inte påverkas särskilt mycket oavsett 
eftersom de inte är statistiskt signifikanta. 
 
Faktumet att användbarheten inte påverkas märkbart om man använt en tjänst tidigare kan 
också bero på att samtliga deltagare använt en liknande tjänst (Spotify) sedan tidigare, som 
har väldigt lika funktionalitet. Många av deltagarna uttryckte också att gränssnittet i båda 
tjänsterna var relativt likt Spotifys gränssnitt och att det hjälpte dem att förstå och navigera 
gränssnittet bättre.  
 
Tjänsterna upplevdes som väldigt lika av många deltagare, men från effektivitetsmätningarna 
och intervjuerna framkom det att båda hade sina brister på en del funktioner. Därför är det 
inte uppenbart vilken av tjänsterna var bättre när det gäller användbarhet. Överlag 
presterade Apple Music något bättre när det kommer till effektivitet, d.v.s. tid och antal klick 
för att utföra uppgifterna. Dock är skillnaderna väldigt små i vår studie och under intervjun 
uttryckte deltagarna ingen preferens för någon av tjänsterna. Vi kan därmed inte hävda att 
någon av tjänsterna har bättre användbarhet i sina spellistor. 
 

5.4 Framtida studier 

Då streamingtjänsterna fortfarande är ett förhållandevis nytt sätt att lyssna på musik, tycker 
vi att det finns rum för framtida studier inom området. Nya funktioner och egenskaper 
implementeras konstant i dessa tjänster för att hålla användarna nöjda, vilket gör att det 
behövs mer forskning om dessa. Vi föreslår mer omfattande studier i framtiden inom 
användbarhet för musiktjänster, för att bättre bedöma användbarheten i gränssnittets olika 
funktioner och därmed kunna upptäcka fler brister samt implementera nya funktioner.  
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7. Bilagor 

Bilaga A (Förberedande enkät) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Bilaga B (Instruktioner) 

 

INSTRUKTIONER 

KOM IHÅG! Försök att verbalisera dina tankar när du utför uppgifterna. 
 

1. Leta upp låten A Head Full Of Dreams – Coldplay och lägg till den i en ny spellista 
som döper till Exempel spellista 

2. Lägg till den populäraste låten av samma artist Coldplay i spellistan som du nyss 
skapat 

3. Leta upp låten Hello - Adele i dina färdigskapade spellistor som heter Spellista 1, 
Spellista 2, Spellista 3 och ta bort låten från spellistan som den ligger i 

4. Flytta låten Thinking Out Loud - Ed Sheeran från Spellista 1 till Spellista 2  
5. Byt plats på den första och andra låten i Spellista 3 
6. Byt namn på Spellista 3 till Min spellista 
7. Ta bort spellistan Exempel spellista som du skapat i steg 2 
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