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Sammanfattning
Det är väldigt populärt att spela upp musik på YouTube. För flitiga 
musikanvändare finns en tydlig nackdel vid musikanvändning på YouTube, 
eftersom tjänsten ursprungligen är skapad för enbart hantering av videoklipp. 
I denna uppsats har det undersökts hur YouTube kan förbättras för användare 
som nyttjar tjänsten till uppspelning av musik. Studien grundas på 
litteraturstudier och en förundersökning gjord på 34 personer, där 97 % 
använder YouTube till musiklyssning. Genom att tillämpa metoder som 
använts för studien har det blivit möjligt att ta reda på vad som värdesätts vid 
organisering och uppspelning av musik. Slutligen har användartester på en 
egenutvecklad prototyp gjorts där resultat visar att tillämpningar som används 
för studien skulle kunna användas för att förbättra organisering och 
uppspelning av musik på YouTube.

Nyckelord: YouTube, musik, uppspelning, organisering

Abstract
Playing music on YouTube is very popular. For frequent users there is a 
distinguishable disadvantage when using YouTube to play music, since the 
service originally was created to handle video clips. In this theses it has been 
researched how YouTube could improve for users that use the service to play 
music. The study was founded on literature studies and a pilot study 
conducted with 34 people, where 97 % uses YouTube too listen to music. By 
applying methods used for this study it was possible to find out what aspects 
are valued concerning organization and playback of music. Finally, user tests 
were conducted using a prototype showing results of applications made could 
be used to improve organization and playback of music on YouTube.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Som musiklyssnare vill man ofta hitta och organisera musik utan större 
svårigheter. YouTube tillåter användare att både söka och organisera 
videoklipp, även videoklipp innehållande musik.

För flitiga musikanvändare finns en tydlig nackdel vid musikanvändning på 
YouTube, eftersom tjänsten ursprungligen är skapad för enbart hantering av 
videoklipp. Detta bidrar till att uppspelning av musik inte blir så anpassad 
som det skulle kunna vara. YouTube hade troligen vunnit mer på att nischa 
vissa funktioner för användare som vill använda tjänsten till musik.

Exempel på bristande funktionalitet vid uppspelning av musik på YouTube är 
att användare är tvungna att öppna upp en ny flik i webbläsaren för att kunna 
söka efter en ny låt samtidigt som en annan spelas. En sökning i samma flik 
avbryter pågående uppspelning (Se demonstration i teoriavsnitt under 
uppspelning. s. 9-10).

 

Bild 1 - Ny flik i webbläsaren.

Aktörer i musikbranschen anser att YouTube är en av de viktigaste källorna 
för att presentera ett stort musikutbud (IFPI Digital Music Report, 2011). En 
av de viktigaste aspekterna för att en musiktjänst ska lyckas online är att 
innehållet är organiserat på ett användarvänligt sätt (Styvén, 2007, s.208).

1.2 Syfte

Studien har till syfte att undersöka och visa exempel på hur YouTube kan 
förbättras för användare som nyttjar tjänsten till uppspelning av musik. 
Vidare har en prototyp utvecklats som kan ligga till grund för ytterligare 
iterativ utveckling av en eventuell betaversion av en musiktjänst.

1.3 Frågeställning

På vilket sätt kan man förbättra användarvänligheten vid uppspelning 
och organisering av musik på YouTube?
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Frågeställningen är utformad för att upptäcka svagheter vid uppspelning och 
organisering av musik på YouTube.

1.4 Avgränsning

Studien är avgränsad till musikanvändning på YouTube, där endast 
uppspelning och organisering av musik har studerats. Studien kommer inte gå 
in på videohantering i sig då målet är att förbättra uppspelning och 
organisering av musik på YouTube. Framtagandet av prototypen har 
begränsats till nödvändiga funktioner vid uppspelning och organisering av 
musik. Undersökningar och användartester har utförts på personer som i 
någon mån använder YouTube till musiklyssning.

2. Teori

Under följande avsnitt kommer en introduktion till YouTube och YouTubes 
tekniska infrastruktur ges. Vidare kommer teori som senare blivit tillämpad 
vid utveckling av prototypen förklaras. Teori vid utveckling av prototypen 
har till stor del bestått av Baratès & Ludovicos (2008) syn på ett avancerat 
gränssnitt för musikupplevelser, där de bland annat går igenom hur ett 
musikgränssnitt ska vara organiserat. Slutligen kommer en kort insyn i 
dagens musikbransch presenteras, för att visa möjligheterna med nya 
innovativa och legitima musiktjänster.

2.1 YouTube

YouTube är en nätgigant där användare kan upptäcka och dela videoklipp. 
Tjänsten har flera hundra miljoner användare runt om i världen. YouTube 
grundades i början av 2005 av Jawed Karim, Steve Chen och Chad Hurley.
(YouTube FAQ, 2012).

Idag är YouTube den största plattformen för musikvideor online. I USA 
svarar YouTube för 39 procent av alla musikvideor som visas på nätet och i 
Storbritannien, Tyskland och Frankrike för hela 43 procent. YouTube ger 
artister möjlighet att skapa premiumkanaler, där användare kan lyssna och 
prenumerera på deras musik. VEVO som är ledande inom musikvideor i 
USA sprider även sitt material genom premiumkanaler via YouTube (IFPI 
Digital Music Report, 2011).

I januari 2011 nådde Justin Biebers musikvideo Baby hela 430 miljoner 
tittare, vilket gjorde den till den mest sedda musikvideon i YouTubes historia 
(IFPI Digital Music Report, 2011). 
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2.1.1 YouTubes API

API står för Application programming interface och är ett sätt att hämta 
information från andra källor. Genom nyttjande av YouTubes API kan 
användare integrera material och funktionalitet från YouTube på webbplatser 
eller andra former av mjukvaruapplikationer (Google developers, 2012).

YouTubes API är uppdelad i två kategorier, The Data API och The Player  
API. The Data API är anpassat för att i hög grad möjliggöra integrering av 
material och funktionalitet som är befintligt på YouTube. Material kan 
exempelvis bestå av videoklipp från en utvald kanal. The Player API ger 
möjlighet att kontrollera det material som spelas upp, exempelvis stoppa en 
uppspelning eller höja volymen (Google developers, 2012).

YouTube’s API ger tillgång till deras material genom 
programmeringsspråken JavaScript, PHP, Python, Objective-C, .NET och 
Java. 

2.2 Musik

Enligt Styvén (2007, s.6) är webbaserade musiktjänsters primära uppgift att 
motsvara förväntningar hos användare och leverera det användarna 
värdesätter för att tillgodose redan befintliga användare men även locka nya 
potentiella användare som fått en ökad förståelse för tjänstens nytta. I en 
undersökning gjord av Styvén (2007, s.164) kommer det fram att de tre 
viktigaste attributen för en musiktjänst ur ett användarperspektiv är en enkel 
sökning, ett brett utbud och en stabil och garanterad ljudkvalité. I IFPI Digital 
Music Report (2011) skriver man även att nyckeln till en musiktjänsts lycka 
är kvalité och användarvänlighet.

2.2.1 Organisering

Styvén (2007, s.208) tar upp ett flertal aspekter för hur musiktjänster ska 
lyckas online, där det viktigaste är att innehållet är organiserat på ett 
användarvänligt sätt. Enligt Baratè & Ludovico (2008) är ett användarvänligt 
och effektivt alternativ vid organisering av musik att visa liknande material 
på ett likartat sätt. I renodlade och framgångsrika musiktjänster som 
exempelvis Spotify används samma struktur som denna teori tar upp. Till 
exempel presenteras låtar vid sökningar på samma sätt som låtar i spellistor. 
Se bilder:
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Bild 2.1 - Vid sökningar på Spotify finns resultatet tillgängligt i nedersta  
högra rutan, med en lodrät struktur.

Bild 2.2 - Vid visningar av spellistor på Spotify finns resultatet tillgängligt i  
nedersta högra rutan med en lodrät struktur. Spellistor och sökresultat på  
Spotify presenteras alltså på samma sätt.
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YouTube däremot presenterar spellistor och sökresultat på två väldigt olika 
sätt. Se bilder nedan:

Bild 3.1 - Vid sökningar på YouTube visas resultatet i vänster ruta med en 
lodrät struktur.

Bild 3.2 - Vid visningar av spellistor på YouTube visas resultatet längst ner  
på sidan i en ruta med en vågrät struktur. Spellistor och sökresultat på  
YouTube presenteras alltså på två väldigt olika sätt.
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2.2.2 Uppspelning

Baratè & Ludovico (2008) skriver att avnjutning av digital musik är mer än 
att bara spela upp en fil. För ökad tillfredsställelse finns flera aspekter att ta 
hänsyn till. En simpel men ändå viktig aspekt är möjligheten att ständigt ha 
tillgång till musik i högtalarna genom att exempelvis kunna söka och byta 
musikfil parallellt med en som redan spelas. Vid en uppspelning följt av en 
sökning på YouTube försvinner den möjligheten. Se demonstration i 
bildsekvens nedan:

Bild 4.1 - Uppspelning av musikvideon Eminem - Love The Way You Lie ft.  
Rihanna.
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Bild 4.2 - Påbörjad sökning av ny musikvideo, med sökorden Justin Bieber.

Bild 4.3 - När en användare klickat på sökknappen försvinner tidigare  
musikvideo till förfång för sökresultatet. Musiken i högtalarna försvinner  
från och med att man klickat på sökknappen till dess att man funnit önskad  
musikvideo. Är en musikvideo svårhittad ökar tiden utan musik.
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Bild 4.4 - För att göra en sökning parallellt med en musikvideo som spelas  
på YouTube tvingas användare öppna en ny flik i webbläsaren. Väljer man 
sedan att spela upp hittad låt i flik 2 måste man gå tillbaka och stoppa 
pågående uppspelning i flik 1.

2.3 Musikbranschen

Musikbranschen är idag i en uppenbar konflikt med den digitala 
piratkopieringen. Stora förluster har redan gjorts, och mellan 2008 och 2015 
är det beräknat att den kreativa industrin kommer gå miste om 240 miljarder 
euro bara i Europa. Där är det även beräknat att 1.2 miljoner jobb kommer gå 
förlorade i den kreativa industrin (IFPI Digital Music Report, 2011).

2.3.1 Musikbranschens behov och öppenhet

Enligt Piibe (IFPI Digital Music Report, 2011) har musikbranschen aldrig 
varit mer öppen för nya modeller än i dagsläget. Det beror till stor del på den 
piratkopiering som sker och behovet att konkurrera med den. 
Musikbranschens behov och öppenhet bidrar till möjligheter till nya 
samarbeten med innovativa och legitima musiktjänster.

Daniel Johansson, VD på Trendmaze, ett företag som bland annat erbjuder 
verktyg för musikbranschen att förstå och analysera musikanvändningen på 
onlinetjänster (Trendmaze, 2009), framhåller att en förflyttning av 
musikanvändandet från traditionella fildelningsnätverk till YouTube skulle 
generera mer intäkter till musikägarna:

Eftersom YouTube genererar intäkter till musikägarna vill 
de  naturligtvis  att  så  mycket  som  möjligt  av 
musikanvändandet  sker  där  istället  för  genom  illegal 
exemplarframställning.  Både  Spotify  och  YouTube  har 
skapat intäktsmodeller som ger pengar till rättighetsägare 
baserat på gratis användande, och det är i sig ett ganska 
stort  skifte  jämfört  med  hur  det  har  varit  tidigare. 
Successivt  försöker  man  flytta  över  musikanvändandet 
från de traditionella fildelningsnätverken till dessa tjänster. 
 (Johansson, 2012)
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3. Metod

Under följande avsnitt kommer litteraturstudier tas upp, följt av en 
förundersökning, vars syfte är att ta reda på vad användare värdesätter. 
Vidare kommer en utvecklingsprocess för en egenutvecklad prototyp och 
kravspecifikation presenteras, följt av hur prototypen är konstruerad samt den 
teori som blivit tillämpad. Slutligen kommer användartester på prototypen 
presenteras, för att ta reda på om tillämpningar framstår som mer 
musikanpassade.

3.1 Litteraturstudier

För att läsa mig in på ämnet gjordes en litteratursökning på området 
organisering och uppspelning av musik. För att öka bredden och få en större 
blick över ämnet gjordes varierande sökningar där musik stod som en 
inspirerande sökterm. Efter att ha läst igenom ett tiotal artiklar valdes som 
huvudkällor två väldigt relevanta, den ena Baratès & Ludovicos (2008) syn 
på ett avancerat gränssnitt för musikupplevelser och den andra Styvéns 
(2007) undersökning av musikmarknaden på nätet.

Anledningen till valen var att det tydligt av Styvén (2007, s.6) framkom att 
musiktjänsters primära uppgift var att tillgodose vad användare värdesätter. 
Eftersom valda artiklar redan innehöll tillräckligt för att lägga en grund för 
organisering och uppspelning av musik, valde studien att lägga tyngden på att 
ta reda på vad användare värdesätter.

Nyckelord som används vid litteratursökning (sökorden har blivit 
kombinerade för att skapa relevans vid sökning):

• Music
• Playlist
• YouTube
• Spotify
• Organization
• Organize
• Playback
• Interact
• Interactive
• Webb
• Online
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3.2 Förundersökning

Förundersökningen bestod av två intervjufrågor där intervjupersonerna fick 
svara på vad som var bra respektive dåligt med YouTube följt av om något 
saknades. Frågorna ställdes i förhållande till organisering och uppspelning av 
musik. Vidare bestod förundersökningen av fyra graderingsfrågor med 
möjlighet att välja i en 1-5 skala. Frågor som ställdes var:

• Lyssnar du på musik på YouTube?
• Anser du att YouTube’s upplägg är anpassat för uppspelning av 

musik?
• Anser du att det finns behov av ett musikanpassat YouTube?
• Skulle du kunna tänka dig använda ett musikanpassat YouTube?

Förundersökningen skapades som ett online-formulär i Google Forms. 
Online-formuläret skickades till 50 personer varav 34 returnerade svar. 
Utskicket gjordes i två omgångar. Först skickades online-formuläret till 
personer tillgängliga i mina sociala kontaktlistor på Windows Live 
Messenger och Facebook. Vidare skickades online-formuläret via e-mail till 
förstaårsstudenter på Music & Event Management programmet på 
Linnéuniversitet. Online-formuläret var tillgängligt i tio dagar efter det att 
utskicken gjorts (Se bilaga 1 för mer information om undersökningen).

3.3 Prototyp

Under följande avsnitt kommer en iterativ utvecklingsprocess av prototypen 
och kravspecifikationen presenteras. Konstruktionen för prototypen kommer 
också förklaras, och teori som tillämpats vid utveckling av prototypen 
kommer tas upp.

3.3.1 Utvecklingsprocess

Prototypen är utvecklad iterativt baserat på litteraturstudier och insamling av 
användardata. En första version av prototypen baserades helt på egna 
erfarenheter och litteraturstudier om organisering och uppspelning av musik.

En kravspecifikation för första versionen gjordes och ser ut på följande sätt: 

• Prototypen ska vara tillgänglig på webben.
• Prototypens innehåll ska vara organiserat på ett användarvänligt sätt.
• Liknande material ska visas på ett likartat sätt.
• Man ska endast påverka nödvändiga delar av sidan.
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• Prototypen ska vara upplösningsoberoende.
• Man ska kunna göra en YouTube-sökning samtidigt som man lyssnar 

på en låt.
• Man ska kunna lägga till och ta bort spellistor.
• Man ska kunna lägga till och ta bort låtar från spellistor.
• Man ska kunna spela upp låtar från spellistor.

Innan vidare utveckling kunde genomföras gjordes tidigare nämnda 
förundersökning för ta reda på vad användare värdesätter, vilket av Styvén 
(2007, s.6) ansågs vara musiktjänsters primära uppgift.

Sedan gjordes en uppdaterad kravspecifikation baserad på en analys av de 
resultat som framkom vid förundersökningen. En uppdaterad 
kravspecifikation ser ut på följande sätt (Tillagda visas i kursiv längst ner i 
listan):

• Prototypen ska vara tillgänglig på webben.
• Prototypens innehåll ska vara organiserat på ett användarvänligt sätt.
• Liknande material ska visas på ett likartat sätt.
• Man ska endast påverka nödvändiga delar av sidan.
• Prototypen ska vara upplösningsoberoende.
• Man ska kunna göra en YouTube sökning samtidigt som man lyssnar 

på en låt.
• Man ska kunna lägga till och ta bort spellistor.
• Man ska kunna lägga till och ta bort låtar från spellistor.
• Man ska kunna spela upp låtar från spellistor.
• Man ska kunna lägga till låtar i ett kösystem.
• Man ska kunna sätta låtar på repetering.
• Man ska kunna se kanaler vid sökningar och ha möjlighet att bläddra 

i dem.

Efter implementering av uppdaterad kravspecifikation gjordes användartest 
för att ta reda på om tillämpningar på den egenutvecklade prototypen 
framstod som mer musikanpassade.
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3.3.2 Konstruktion

Grundläggande är prototypen utvecklad i programmeringsspråket JavaScript. 
Ytterligare funktionalitet har utvecklats i programmeringsspråken PHP, 
jQuery, AJAX och JSON. Prototypen är strukturerad med XHTML och 
stylad med CSS. Vid sparning och hämtning av användardata används en 
MySQL databas (Se bilaga 3 för databasstruktur).

Prototypen hämtar material och information för att fylla två delmål, primärt 
för att ge användare tillgång till material som är tillgängligt på YouTube, 
vilket sker genom anrop till YouTubes API. Sekundärt hämtas information 
användare tidigare sparat, vilket sker genom querys till MySQL databasen.

3.3.3 Tillämpning av teori

Vid organisering av prototypen tillämpades Baratè & Ludovicos (2008) teori 
för visning av liknande material. Material i form av låtar från sökningar, 
spellistor och kanaler visas på samma sätt. Förfarandet illustreras av följande 
bilder:

Bild 6.1 Resultat av sökning.

15 (33)



Bild 6.2 Resultat av spellistor.

Bild 6.3 Resultat av kanaler.

Vid uppspelning har Baratè & Ludovicos (2008) teori för uppspelning 
tillämpats. Genom att ge användare möjlighet att göra en sökning parallellt 
med en låt som spelas upp, kan användare ständigt befinna sig med musik i 
högtalarna, vilket inte är möjligt på YouTube. Teorin har tillämpats för att 
aldrig påverka den video som spelas upp, genom att ständigt hämta 
information med hjälp av programmeringsmetoder som exempelvis AJAX.
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Bild 6.4 - Varken navigering i spellistor eller kanaler påverkar videons  
uppspelning eller plats. Det går även att göra sökningar utan att påverka  
videon. Man kan fritt skrolla upp och ner i sökningar, kanaler och spellistor  
utan att på något sätt påverka videons plats eller uppspelning.

3.4 Användartest

Efter implementering av förundersökning och litteraturstudier på prototypen 
gjordes användartester för att ta reda på om tillämpningar på prototypen 
framgick som mer musikanpassade.

Viktigt att påpeka är att alla testpersoner valdes från tidigare nämnda 
förundersökning där alla flitigt använder YouTube till musiklyssning, vilket 
bidrar till att de redan känner till styrkor och svagheter vid uppspelning av 
musik på YouTube. Därav endast användartester på den egenutvecklade 
prototypen har gjorts.

Användartesterna genomfördes under två dagar i laboratoriemiljö med sex 
personer i åldrarna 22-26, varav fyra män och två kvinnor. Testpersonerna 
fick en lista med sex uppgifter att genomföra. När de väl utfört uppgifterna 
blev de ombedda att svara på ett online-formulär bestående av fyra frågor 
som använde sig av en Likert skala med tre valmöjligheter. Uppgifterna var 
konstruerade för att både testa uppspelning och organisering på prototypen 
och även likna det användare genomför på YouTube vid musiklyssning.

Uppgifter:

• Uppgift 1: Gör en sökning på Eminem och spela upp låten Not Afraid.
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• Uppgift 2: Gör en ny valfri sökning utan att stoppa pågående låt, 
skrolla upp och ner i sökresultatet.

• Uppgift 3: Gör ytterligare ny sökning. Använd denna gång sökordet 
Rihanna och gå vidare in på rihannaVEVOs kanal, spela sedan upp 
låten We Found Love.

• Uppgift 4: Skapa en spellista och döp den till valfritt namn.

• Uppgift 5: Gör en valfri sökning och lägg till tre valfria låtar i din 
spellista.

• Uppgift 6: Öppna din spellista och spela upp valfri låt.

Frågor:

• Fråga 1: Anser du prototypen är ett mer musikanpassat alternativ till 
YouTube?

• Fråga 2: Tycker du prototypens resultat av spellistor, kanaler och 
sökningar presenteras bättre vid musikanvändning än på YouTube?

• Fråga 3: Tycker du alternativet att kunna göra en sökning parallellt 
med en låt som spelas upp är bättre än att tidigare behöva öppna upp 
en ny flik?

• Fråga 4: Uppskattar du tillagd funktionalitet på prototypen som 
möjligheten att lägga till låtar i ett kösystem och sätta låtar på 
repetering?

4. Resultat

Under följande avsnitt kommer först resultat från förundersökningen på 
YouTube presenteras. Vidare kommer resultaten från användartesterna på 
prototypen tas upp.

4.1 Resultat av förundersökning

Här redovisas resultaten som framkom vid förundersökningen om YouTube. 
Frågorna tas upp enskilt med en sammanställning av resultaten. 
Undersökningen gjordes på totalt 34 personer i åldrarna 19-26, varav 17 män 
och 17 kvinnor.
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Fråga 1: Lyssnar du på musik på YouTube?

• 1 person (3%) lyssnar aldrig på musik på YouTube.
• 14 personer (41%) lyssnar ibland på musik på YouTube.
• 19 personer (56%) lyssnar ofta på musik på YouTube.

Fråga 2: Vad anser du om YouTubes upplägg, är det anpassat för 
musik?

• 13 personer (38%) anser inte YouTubes upplägg är anpassat för 
musik.

• 15 personer (44%) anser att YouTubes upplägg är sådär anpassat för 
musik. 

• 6 personer (18%) anser att YouTubes upplägg är anpassat för musik.
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Fråga 3: Anser du att det finns behov av ett musikanpassat YouTube?

• 0 personer (0%) anser inte det finns behov av ett musikanpassat 
YouTube.

• 7 personer (21%) anser det finns ett litet behov av ett musikanpassat 
YouTube.

• 27 personer (79%) anser att det finns behov av ett musikanpassat 
YouTube.

Fråga 4: Skulle du kunna tänka dig använda ett musikanpassat 
YouTube?

• 0 personer (0%) skulle inte kunna tänka sig använda ett 
musikanpassat YouTube.

• 1 person (3%) skulle kanske kunna tänka sig använda ett 
musikanpassat YouTube.

• 33 personer (97%) skulle kunna tänka sig använda ett musikanpassat 
YouTube.
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Fråga 5: Vad tycker du är bra respektive dåligt med YouTube ur ett 
musikanvändarperspektiv?

I denna fråga var det åtta saker som utmärkte sig mest: 

• Bra att utbudet är så stort på YouTube.
• Bra att man enkelt kan ladda upp sin egen musik.
• Bra att det finns video, vilket gör att man kan dansa eller sjunga med 

om det finns lyrics.
• Bra att man kan hitta ny musik från artister i deras kanaler.
• Dåligt sätt att skapa och navigera i spellistor.
• Dåligt med reklam på videon.
• Dåligt att det blir så många flikar i webbläsaren efter ett tag.
• Dåligt att det ibland buffrar när man lyssnar på en låt.

Fråga 6: Vad tycker du saknas vid musikanvändning på YouTube?

I denna fråga var det fyra saker som utmärkte sig mest: 

• En repeteringsknapp saknas.
• Ett smidigt kösystem saknas.
• Det går inte att söka medan man lyssnar på en låt.
• Alla låtar finns inte i bra kvalité.

4.2 Resultat av användartest

Här redovisas resultaten som framkom från användartesterna på prototypen. 
Frågorna tas upp enskilt med en sammanställning av resultaten. 
Användartesten gjordes på totalt 6 personer i åldrarna 22-26 varav 4 killar 
och 2 tjejer.

Fråga 1: Anser du att prototypen är ett mer musikanpassat alternativ till 
YouTube?
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• 2 personer anser prototypen är ett lite mer musikanpassat alternativ 
till YouTube.

• 4 personer anser prototypen är ett mycket mer musikanpassat 
alternativ till YouTube.

Fråga 2: Tycker du prototypens resultat av spellistor, kanaler och 
sökningar presenteras bättre vid musikanvändning än på YouTube?

• 1 personer tycker prototypens resultat av spellistor, kanaler och 
sökningar presenteras lite bättre vid musikanvändning än på 
YouTube.

• 5 personer tycker prototypens resultat av spellistor, kanaler och 
sökningar presenteras mycket bättre vid musikanvändning än på 
YouTube.

Fråga 3: Tycker du alternativet att kunna göra en sökning parallellt med 
en låt som spelas upp är bättre än att tidigare behöva öppna upp en ny 
flik?
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• Alla 6 personerna tycker alternativet att kunna göra en sökning 
parallellt med en låt som spelas upp är bättre än att tidigare behöva 
öppna upp en ny flik.

Fråga 4: Uppskattar du tillagd funktionalitet på prototypen som 
möjligheten att lägga till låtar i ett kösystem och sätta låtar på 
repetering?

• Alla 6 personer uppskattar tillagd funktionalitet på prototypen som 
möjligheten att lägga till låtar i ett kösystem och sätta låtar på 
repetering.

Sammanfattning av viktiga designrekommendationer:

• Simplifiering av navigeringssystemet i spellistor.
• Rekommendation av musik från artisters kanaler.
• Förändra sättet reklam visas på videoklipp.
• Aldrig påverka det som spelas upp.
• En repeteringsknapp.
• Ett smidigt kösystem.
• Parallell sökning samtidigt som ett videoklipp spelas upp.
• Förbättring av kvalitén på en del videoklipp innehållande musik.
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5. Diskussion

Under följande avsnitt kommer resultat och metoder i förhållande till studiens 
syfte diskuteras. Vidare kommer möjlighet till ytterligare förbättring vid 
musikanvändning på YouTube tas upp.

5.1 Metoddiskussion

Syftet med denna studie var att undersöka och visa exempel på hur YouTube 
kan förbättras för användare som nyttjar tjänsten till uppspelning av musik. 
Genom förundersökning, litteraturstudier, prototypkonstruktion och 
användartester har det blivit möjligt att ta reda på vad som värdesätts vid 
organisering och uppspelning av musik.

Studiens användning av en egenutvecklad prototyp har varit väldigt 
betydelsefull. Att iterativt utveckla prototypen genom tillämpningar av 
resultat från diverse metoder, har gjort det möjligt att ta reda på och tillämpa 
vad som värdesätts vid uppspelning av musik på YouTube. En egenutvecklad 
prototyp har även skapat möjligheten att testa det som tillämpats.

I förundersökningen som användes för att samla in användardata till studien 
gavs en introduktionstext som kan framstå som ledande och till viss del kan 
ha påverkat de svar som kommit in. Det kändes ändå viktigt att leda in 
personer i tankebanor om att något behöver förändras, då syftet med studien 
var att undersöka och visa exempel på hur YouTube kan förbättras för 
användare som nyttjar tjänsten till uppspelning av musik. Följande 
introduktionstext användes:

“Det har kommit nya musiktjänster, tex Spotify, som 
har spellistefunktioner speciellt utformade för bra 
musikanvändning. YouTube är i första hand utformat  
för videoklipp och viss funktionalitet för att  
underlätta musikupplevelsen finns inte. En sökning 
på YouTube gör t.ex. att man inte kan spela upp 
videoklipp samtidigt.”
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5.2 Resultatdiskussion

Användartester visar att alla sex testpersonerna tyckte prototypen var ett mer 
musikanpassat alternativ till YouTube. Fyra personer ansåg prototypen var 
mycket mer anpassad och två ansåg prototypen var lite mer anpassad.

Genom litteraturstudier blev det möjligt att ta fram en grund för organisering 
och uppspelning av musik på prototypen. Där framkom det viktigaste som att 
innehållet ska vara organiserat på ett användarvänligt sätt. Ett 
användarvänligt och effektivt alternativ vid organisering av musik var att visa 
liknande material på ett likartat sätt, vilket är en metod som används i 
populära musiktjänster som exempelvis Spotify. I prototypen 
implementerades detta genom att där även visa kanaler, sökningar och 
spellistor på ett likartat sätt. Användartesterna visar att alla tycker att 
spellistor, kanaler och sökningar presenteras bättre vid musikanvändning på 
prototypen än på YouTube. Fem personer tycker det presenteras mycket 
bättre och en tycker det presenteras lite bättre.

Vid uppspelning av musik framkom en aspekt som simpel men ändå viktig 
nämligen möjligheten att ständigt ha tillgång till musik i högtalarna, genom 
att kunna söka och byta musikfil parallellt med en som redan spelas. Denna 
funktion framkom under studiens gång som viktigast, vid litteraturstudier 
såväl som i förundersökningen, där väldigt många tyckte det var dåligt att det 
blev så många flikar i webbläsaren efter att man använt YouTube ett tag. 
Implementering av denna funktion på prototypen visade sig uppskattas av 
alla vid användartesterna. Alla sex personerna tyckte alternativet att kunna 
göra en sökning parallellt med en låt som spelas upp var bättre än den 
tidigare. Att behöva öppna en ny flik för att göra en sökning parallellt med en 
pågående uppspelning kan framstå som väldigt opraktiskt och borde redan 
blivit åtgärdat.
Vid förundersökningen visade det sig att intresset för att spela upp musik på 
YouTube är väldigt stort. 97 % som ingick i förundersökningen använde sig 
av YouTube för att i någon mån spela upp musik. Det visade sig även att alla 
som ingick i förundersökningen ansåg att det fanns behov av ett 
musikanpassat YouTube. 79 % tyckte det fanns ett tydligt behov och 21 % 
tyckte det fanns ett litet behov. Dessa siffror visar att en musikanpassning av 
YouTube är nödvändig för att tillgodose användares behov.

Studiens syfte var att undersöka och visa exempel på hur YouTube kan 
förbättras för användare som nyttjar tjänsten till uppspelning av musik. Vid 
framtagandet av en prototyp baserad på metoder som används för studien har 
det blivit möjligt att ta reda på vad som värdesätts vid organisering och 
uppspelning av musik. Studien visar att en anpassning av slutresultaten skulle 
kunna förbättra organisering och uppspelning av musik på YouTube, vilket 
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tyder på att studiens syfte har uppnåtts. Något man däremot måste komma 
ihåg är att YouTube ursprungligen är en tjänst för videohantering, där musik 
blivit en stor del av en tillfällighet. För att inte påverka YouTubes ursprung 
och användning av icke musikrelaterat material, skulle troligtvis bästa 
alternativet vara en möjlighet att kunna välja ett separat gränssnitt vid 
uppspelning av musik. Skulle YouTube eller annan utomstående part skapa 
ett gränssnitt för musikanvändning med material tillgängligt på YouTube, 
skulle denna studie vara väldigt relevant. Detta eftersom en stor del av 
studien har varit att egenutvecklad en prototyp för att förbättra 
användarvänligheten vid uppspelning och organisering av musik på 
YouTube. En annan fördel är att musikanvändaren har satts i centrum för att 
ta reda på vad som verkligen värdesätts vid uppspelning av musik på 
YouTube.

5.3 Vidare utveckling

En vanlig förekomst i studien var att kvalitén på en del videoklipp inte alltid 
var så tillfredsställande, vilket högst sannolikt beror på den frihet som finns 
att ladda upp. Skulle YouTube välja att konstruera en musikanpassad version, 
är förbättring av ljudkvalitén på en del videoklipp innehållande musik en 
nödvändig åtgärd. Då det i studien även framkommer att ljudkvalitén är en av 
de tre viktigaste attributen för en musiktjänst (Styvén, 2007, s.164).
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Bilagor

Bilaga 1 - Förundersökning

Nedan visas enkät för förundersökningen, uppdelat i tre delar:

Bild 8.1 – Enkät för förundersökning del 1.
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Bild 8.2 – Enkät för förundersökning del 2.
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Bild 8.3 – Enkät för förundersökning del 3.
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Bilaga 2 - Användartest

Nedan visas enkät för användartest, uppdelat i två delar. Vidare visas 
användardata från användartesterna:

Bild 9.1 – Enkät för användartest del 1.
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Bild 9.1 – Enkät för användartest del 2.

Bild 10.1 – Resultat av användartester.
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Bilaga 3 – Databasstruktur

Bild 11.1 - UML-diagram för databasstruktur.
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