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Sammanfattning

I uppsatsen undersöktes i vilken omfattning radiostationer på webben presenterar 
information om musiken som spelas, vilken information som finns samt vilken relevans 
dess beståndsdelar har för användare. För att uppnå syftet utfördes först en kvantitativ 
undersökning av webbradiostationer. Resultatet visade att musikrelaterad metadata 
visserligen presenteras i många skepnader, men att få stationer har anammat majoriteten 
av denna funktionalitet. Resultatet av undersökningen i kombination med 
litteraturstudier resulterade i en kravspecifikation som applicerades på en prototyp. 
Prototypens beståndsdelar i mån av musikrelaterad metadata utvärderades slutligen i 
användartest och kvalitativa intervjuer. Relevant information för deltagarna inkluderade 
låttitel, artist- eller bandnamn, lyrik, biografi, skivomslag och musikvideo. Mindre 
relevant var skivbolag och tourinformation.

Nyckelord: Webbradio, internetradio, metadata, musik
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1 Introduktion

Nedan presenteras vad som avses att undersökas i uppsatsen och en kort förutsägelse av 
resultatet som också ger en förklararing av problemet baserat på personliga 
observationer och konstaterande. Vidare presenteras uppsatsens avgränsningar och 
frågeställning. 

1.1 Bakgrund

Tillgängligheten av musik är idag större än vad den var då utbudet var begränsat till 
CD-skivor och andra fysiska lagringsmedier. Stora streamingtjänster som Spotify har 
satt sin prägel på musikindustrin och ger användare total frihet att på egen hand skapa 
spellistor från ett brett utbud av musik. Däremot har musiktjänster som internetradion i 
princip fungerat på samma sätt under en lång tid. Användare väljer station och lyssnar 
på ett innehåll vars flöde är lika för alla som för tillfället lyssnar på kanalen. Den 
aktuella låten som spelas är i fokus då alla användare hör den på samma gång.

En fråga som kan ställas är i vilken omfattning och hur utförligt olika 
webbradiostationer presenterar sitt innehåll för användaren. Informationsflödet kring 
musiken som spelas är inte nödvändigtvis prioriterat likadant överallt. Stockleben & 
Pereira (2011) menar att radio som medium beskrivs som en balans mellan "familiarity 
and surprise". Detta kan innebära att användare väljer en genre av musik de uppskattar, 
men att spellistan inte är begränsad till de artister och låtar som användaren känner till. 
Således är ofta kunskapen mindre om de framförda musikspåren i förhållande till 
personligt ihopsatta spellistor. Om användare med detta i åtanke kommer i kontakt med 
musik de tycker är intressant och vill veta mer om den kan det vara fördelaktigt om 
efterfrågad information är lättillgängligt presenterad av radiokanalen, förslagsvis på 
samma webbsida användaren utnyttjar för att lyssna på musiken. Detta för att undvika 
tidskrävande, manuell efterforskning. 

Metadata är en term som kan användas för att beskriva musikrelaterad information, 
vilket enligt Siegel & Madnick (1991) refererar till data om data i mån av innebörd, 
innehåll, organisering och syfte. Detta vilket i musiksammanhang kan omfatta 
information som kan förknippas med ett musikaliskt verk eller musikspår såsom 
låttexter och artistbiografier. Något som kan nämnas är att metadata inte nödvändigtvis 
behöver associeras med musik, men uppsatsen fokuserar på metadata inom just detta 
område.

Andra typer av tjänster utnyttjar metadata på ett framgångsrikt sätt. Haubt (2012) 
framhäver i sin text Spotifys enorma popularitet och menar att tjänstens musikrelaterade 
metadata har sitt ursprung i externa källor. Exempel inkluderar, förutom musikspårens 
titel och album, artistbiografier och bilder. Metadata kan komma till användning även 
utanför musikindustrin. Brand et al. (2003) menar att aggregering av metadata 
beskrivandes böcker inom näthandel gav en enorm tillväxt av bokförlagens 
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försäljningssiffror kring mindre kända titlar. 

Med detta i åtanke kan det vara viktigt att metadata även används hos 
webbradiotjänster, då de enligt Aizenberg et al. (2012) främjar sig själva genom att 
exponera sitt innehåll. Således kan ett antal relaterade frågor ställas. I vilken omfattning 
utnyttjar webbradiotjänster metadata? Hur uppfattar användare metadatans enskilda 
beståndsdelar och hur påverkar de användares uppfattning av en webbradiotjänst? En 
undersökning av området kan ge svar på inte bara hur förekommande existerande 
metadata är, utan också vilka beståndsdelar som är viktiga sett ur ett 
användarperspektiv. Vidare kan eventuella förslag presenteras angående vilken metadata 
internetradiotjänster kan använda i större utsträckning för att beskriva sina spellistor.

1.2 Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken omfattning radiostationer på webben 
presenterar information om musiken som spelas, vilken information som finns samt 
vilken relevans dess beståndsdelar har för användare. En term som kan användas för att 
närmare definiera informationen som kommer att undersökas är bibliografisk metadata 
(Lee & Downie, 2004). Termen innebär traditionellt beskrivande multimedial 
information omfattandes exempelvis titel, artist och sångtexter men inte beskrivning av 
melodi, tempo eller associationer till liknande verk eller genrar. Mer utförligt 
presenterad information om hur Lee & Downie kategoriserar metadata framförs i 
teorikapitlet. Av tydlighetsskäl kommer termen bibliografisk metadata att användas för 
att begränsa frågeställningens omfång och således stå som definition för de aspekter 
som undersöks och analyseras i metodkapitlet och framåt.

Relevanta begrepp och teori för uppsatsen och dess syfte kommer att presenteras genom 
en litteraturstudie. Vidare kommer radiostationer på webben att undersökas för att ge 
kunskap om existerande bibliografisk metadata och i vilken omfattning den presenteras. 
Undersökningen kommer utföras genom observationer av på förhand utvalda kriterier. 
Dessa presenteras i sin helhet i avgränsningen och metoddelen. Som redskap för att 
uppfylla syftet kommer en prototyp att utvecklas vars mål är att inkludera metadata som 
observerats i litteraturstudien och undersökningen av webbradiostationer. Slutligen 
kommer prototypen användartestas och utvärderas genom intervjuer, där målgruppen 
består av personer med erfarenhet av streamad musik på webben.

1.3 Hypotes

Baserat på egna erfarenheter och observationer är min hypotes att det generellt finns 
begränsad information om musiken som spelas på webbaserade radiostationer. 
Personligen använder jag ofta internetradiotjänster för att lyssna på musik samtidigt som 
jag gör andra saker under tiden. Spelas en låt jag inte känner till men fattar tycke vid 
händer det dock att jag börjar göra efterforskingar om dess låttext och artist, ofta via 
söktjänster såsom Google. Jag tror att användare finner ett mervärde av att få 
information levererade till dem istället för att behöva utföra manuella sökningar kring 
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en stations innehåll. Detta mervärde kan intensifieras av att användaren inte har 
fullständig kunskap om vilka musikspår som framförs på en radiostation, till skillnad 
från egenhändigt ihopsatta spellistor.

1.4 Frågeställning

I vilken omfattning presenteras internetradions bibliografiska metadata och hur påverkar 
dess individuella beståndsdelar användares uppfattning av tjänsten?

1.5 Avgränsning

Internetradion kommer att undersökas med fokus på musiken som spelas. Således 
kommer uppsatsen inte behandla stationer vars syfte främst kretsar kring andra ändamål 
än uppspelning av musik. Urvalet begränsades också till att endast omfatta stationer var 
webbsidor var svensk- eller engelskspråkiga för att lättare förstå innehåll och 
funktionalitet. Valet av radiostationer exkluderade också de som ansågs lägga för stor 
vikt vid “talk radio“, som bygger på kommunikation mellan radiovärd och lyssnare 
(Rubin & Step, 2000), vilket  inte är relevant för uppsatsämnet. Vidare begränsades 
undersökningen till att inte inkludera metadata som inte berörs i frågeställningen, 
information baserad på funktionalitet som betygsättning och bokmärkning och således 
vad en radiostations användare har tyckt om den spelade musiken.

Undersökningen och prototypen kommer inte att omfatta mobila enheter, då detta 
ansågs vara för omfattande. Prototypen kommer att använda sig av informationsflödet 
från webbradiotjänsten Live365 för att realisera den funktionalitet som kommer att 
användartestas. Användartestet kommer i så hög grad som möjligt omfatta personer med 
erfarenhet av streamad musik. Inga andra aspekter av prototypen utöver dess innehåll av 
bibliografisk metadata kommer att utvärderas, och ingen större fokus kommer läggas på 
dess gränssnitt för att optimera användarupplevelsen utöver den funktionalitet som 
användartestas. Prototypens gränssnitt kommer att designas i syfte att presentera 
metadatan som utvärderas under användartesten på ett så effektivt sätt som möjligt.
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2. Teori

Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie för att få kunskap och hitta relevanta 
teorier som underlag för uppsatsen. Semantiska webben och Web 2.0 undersöktes med 
fokus på hur webbens tekniska utveckling resulterat i ett potentiellt fundament för 
aggregering av funktionalitet mellan webbsidor och tjänster. Studien omfattade även hur 
nya förhållningssätt och ett större fokus på interaktivitet påverkat webbens 
användningsområden. En utgångspunkt har varit att i så stor utsträckning som möjligt 
försöka spåra det ursprungliga resonemanget bakom undersökta begrepp, för att på så 
sätt förmedla en tydligare bild av utvecklingens riktning och dess praktiska möjligheter 
i relation till uppsatsämnet. 

Vidare undersöktes webbens inverkan på konsumptionen av musik genom övergången 
från fysisk till digital distribution samt förslag på hur musik i ett sådant format kan 
beskrivas med olika typer av information för att vidare knyta an till metod och 
frågeställning. Internetradion som musiktjänst analyserades, dess möjligheter att 
utnyttja denna information och behovet av informationens tillgänglighet. För vidare 
definition av uppsatsens syfte analyserades ett ramverk på hur metadata inom musik kan 
kategoriseras. Då vetenskapliga artiklar inom uppsatsämnet var relativt begränsade rent 
informationsmässigt undersöktes avslutlingsvis begreppet Music Information Retrieval 
(MIR) för att framhäva ett närbeliggande område och dess relation till att hitta musik 
och relaterad information.

Rubriker har satts för att förtydliga inriktningen av litteraturstudiens olika delar. Om 
ingen annan information nämns i rubriken än namnet på ett visst begrepp är texten 
menad att beskriva dess bakgrund och ge en grundläggande förklaring av begreppets 
definition.

2.1 Web 2.0

Web 2.0 som begrepp skapades med motivering att dämpa fallet när investerare 
lämnade IT-bubblan bakom sig i början av 2000-talet och webben klassificerades som 
ett överskattat fenomen. Konceptet tog form i och med en konferens mellan O'Reilly 
och MediaLive International (2004) där Dale Dougherty, vice VD på O'Reilly, ansåg att 
IT-bubblan inte hade brustit och att webben var viktigare en någonsin med 
förvånandsvärt regelbundna nytillskott av applikationer och webbsidor. Utöver detta 
kunde ett samband observeras baserat på gemensamma faktorer mellan företagen som 
hade överlevt kollapsen. Således kunde konferensens deltagare fastslå att dessa 
argument markerade en vändpunkt för webben i en sådan bemärkelse att ett begrepp 
som Web 2.0 gav en logisk beskrivning av det nya förhållningssättet (O'Reilly, 2007).

För att få en inblick i den kommande utvecklingen av webben kan det vara relevant att 
iaktta en av de fundamentala ideérna bakom Web 2.0 som innebär att framgångsrika 
nätverksapplikationer kan användas för att utnyttja collective intelligence. Denna idé 
relateras generellt till begreppet crowdsourcing, vilket innebär att en stor grupp av 
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människor är kapabla till att utföra ett kollektivt arbete där resultatets värde överstiger 
det som åstadkoms av individuella deltagare. Det är enligt O'Reilly & Batelle (2009) 
således möjligt att konstruera applikationer på ett sätt som tillåter dess användare att 
utföra specifika uppgifter, som t.ex. att skapa innehållet i en webbaserad encyklopedi 
likt Wikipedia. Se bild för exempel.

Samtidigt råder meningsskiljaktigheter om Web 2.0, då en mer konkret innebörd av 
begreppet inte har definierats enligt Broady-Preston (2009). Detta förvärras av 
oförmågan att komma överens om tidspunkten för övergången till Web 2.0.

           Figur 1: Ett exempel på hur en 
           Web 2.0-sida kan se ut.

2.2 Semantiska Webben

Majoriteten av webben består av visuellt presenterad information anpassad för mänsklig 
konsumtion. Människor kan läsa och förstå webbsidor, men de är inte strukturerade på 
ett sätt som tillåter datorer att tolka innehållet. Möjligheten att beskriva information på 
webben kan ge funktionalitet utöver innehåll vars motiv enbart är anpassat för mänsklig 
tolkning (Cardozo, 2007).

Begreppet den semantiska webben myntades för första gången av Tim Berners-Lee 
1994 på Word Wide Web Conference och skapades i syfte att beskriva existerande 
dokument och data på internet så att maskiner ska kunna tolka informationen (Cardozo, 
2007). Tekniken möjliggör att data från flera olika webbsidor kan kombineras och 
utnyttjas för ett gemensamt syfte (Mehra & Kumar, 2011). Den semantiska webben är 
inte en separat web utan snarare en utökning av den nuvarande, där information 
tillängnas en innebörd för att på ett bättre sätt göra det möjligt för datorer och 
människor att arbeta tillsammans (Berners-Lee et al., 2001).

Motta och Sabou (2006) förutspådde en snabb utveckling av den semantiska webben 
genom att studera Lee och Goodwins (2005) mätningar mellan 2003 och 2004, vars 
resultat enligt dem visade att tillväxten av den semantiska webben var jämförbar med 
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webben i sin helhet under tidigt nittiotal. Detta till trots skrev Shadbolt et al. (2006) i en 
artikel skriven tolv år efter begreppets uppkomst att den semantiska webben vid 
tidpunkten fortsatt var oförverkligad till stor del. Suchanek et al. (2011) resonerar på 
liknande sätt och menar att tekniken fortfarande ligger i sin vagga.

Kritik mot den semantiska webben har framförts av Floridi (2009), som påpekar att det 
har blivit svårt att urskilja en tydlig och klar definition av begreppets innebörd. Vidare 
menar Berners-Lee et al. (2001) att människans vokabular gynnas av möjligheten att 
beskriva olika saker med samma term, vilket kan innebära tolkningsfelaktigheter under 
maskinens process att tolka information. 

Ankolekar et al. (2007) skriver att en vanligt förekommande uppfattning är att den 
semantiska webben och Web 2.0 konkurrerar med varandras visioner gällande webbens 
framtida utveckling, men att tekniken och styrkorna bakom dessa visioner snarare är av 
kompletterande karaktär än konkurrensmässig sådan. Istället behöver teknologierna 
varandra för att kunna växa bortom sina egna ramar. Den semantiska webben kan lära 
sig av Web 2.0s fokus på gemenskap och interaktivitet medan den semantiska webbens 
tekniskt baserade infrastruktur för att utbyta information mellan användningsområden är 
av värde för Web 2.0 (Ankolekar et al., 2007).

2.3 Mashupkonceptet

Mashupkonceptet fick sitt genombrott 2005 (Young et al., 2008). En mashup kan 
generellt beskrivas som en webapplikation som kombinerar information från flera olika 
källor för att på så sätt skapa en ny tjänst genom användning av APIer (Application 
Programmable Interface) eller andra datakällor (Zang et al., 2008). Ett API är ett 
gränssnitt som ger en programkomponent tillgång till en annan (de Souza et al., 2004). 
Då API:er är tillgängliga för allmänheten är det teoretiskt möjligt för vem som helst att 
skapa en mashup. På senare år har webbutvecklare börjar använda sig av tekniken som 
ett resultat av att stora webbtjänster har implementerat API:er för kommersiellt bruk 
(Zang et al., 2008) och utvecklingen av tekniker för att skapa mashups driver företag till 
att bygga hela affärsmodeller kring dessa (Kongdenfha et al., 2009).

Nuvarande API:er inriktar sig dock mot webbutvecklare med kunskaper i 
programmering; de är inte teoretiskt användbara för en bredare grupp av användare 
som, sin brist av programmeringserfarenhet till trots, är intresserade av att bygga sina 
egna mashups (Kongdenfha et al., 2009). Sarray & Trojer (2010) menar dock att det 
finns flertalet mashupverktyg och att många av dem marknadsförs som enkla att 
använda. Dessa verktyg inriktar sig på användare utan programmeringskunskaper och 
vidhåller att processen att skapa en mashups är snabb och simpel. Bara under 2006 
släpptes hundratals individuella mashupverktyg (Hoang et al., 2010). 

O'Reilly (2007) påpekar att, även om annonsvisning inte vanligtvis anses vara en 
webbtjänst, var det den första utbredda webbtjänsten och mashupen på webben. Varje 
annons är presenterad i form av ett smidigt samarbete mellan två webbsidor, bestående 
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av en integrerad sida ämnad att nå ut till användare. 

2.4 Musik i digitalt format och hur den kan beskrivas

Dagens musikkonsumtion påverkas avsevärt av webben. Övergången från fysisk till 
digital musikdistribution kan potentiellt öka efterfrågan och konsumtionen av musik, ett 
direkt resultat av ett enklare och mer flexibelt tillvägagångssätt för användare att hitta 
musiken som efterfrågas och  komma i kontakt med nya artister (Altinkemer & 
Bandyopadhyay, 2000; Marathe, 2001; Styvén, 2007). 

Utvecklingen har medfört en stor tillgång av musikinformation i form av biografier och 
diskografier tillhörande artister. Dessa stöds genom webbsidor av vars innehåll skapats 
av de själva, fans eller skivbolag (Li & Ogihara, 2006). Styvén (2007) menar att 
kommersiella musiktjänster måste uppfylla användares förväntningar genom att 
tillgodose vad de värdesätter för att attrahera nya användare och framgångsrikt 
konkurrera med fildelningsnätverk.

Det kan vara en utmanande process att beskriva musik i alla sina aspekter. 
Underhållningsvärdet av att lyssna på musik i ett digitalt format innebär mer än att 
lyssna på en binär fil. Trots att musikaliska verk normalt är distribuerade i form av spår 
(ljudinnehåll) är de baserade på partitur, har ofta sångtext och kan associeras med ett 
videoklipp. Således kan ett musikspår beskrivas av många olika typer av element. 
Vidare finns olika alternativ tillgängliga inom varje form av beskrivande multimedia, 
såsom radio- och liveversioner av musikspår, livespelningar och officiella 
musikvideoklipp. För en användare vars motiv är att analysera musik från flertalet 
perspektiv kan det vara av särskild relevans att det finns dokument tillgängliga vars 
innehåll består av olika typer information (Barate & Ludovico, 2008). 

Mayer et al. menar att det finns mycket textbaserad information om artister eller album, 
men att denna inte alltid är tillgänglig. Om artisten är okänd eller om musiken är ny på 
marknaden är källorna begränsade. För artister vars låtar är instrumentiella och inte 
använder sig av en vokalist saknas således sångtexter (Barate & Ludovico , 2008).

2.5 Internetradion och dess möjligheter

Krishnan & Chang (2000) skriver i sin artikel att webbens explosiva tillväxt har 
resulterat i uppkomsten av ett stort antal mediaplattformar såsom internetradion. Att 
hålla radiosändningar på webben var år 2000 populärt (uppskattat) och det existerade 
ungefär 3800 webbaserade stationer med innehåll baserat både på live- och förinspelat 
material. Ett problem för användarna, det stora utbudet till trots, innebär att hitta 
stationer vars innehåll överstämmer preferensmässigt med vad som eftersöks. 

Till skillnad från traditionell radio bör internetradio utnyttja information kring innehållet 
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(Krishnan & Chang, 2000). Lind & Medoff (1999) menar att användare förutom att 
lyssna på en webbradiostation kan presenteras med information om musiken vilket 
genererar nya möjligheter som varit otillgängliga för traditionella radiostationer. Vidare 
påpekas dock att radiopresentatörer inte utnyttjar webbens fulla potential, och att ämnet 
till stor del är outforskat. Styvén skriver 2007 att musik på webben generellt sett har 
beforskats lite och därmed saknas teorier och tydliga utredningar.

2.6 Behovet av musikrelaterad information och vidare definition

Lee & Downie har i en webbaserad undersökning från 2004 analyserat omständigheter 
som leder till att musiklyssnare känner behov av att söka efter musikrelaterad 
information. Över 80 procent av de tillfrågade svarade att radiosändningar, webbaserade 
som traditionella, gav dem skäl till efterforskning minst en gång i månaden, varav över 
90 procent svarade att de utnyttjat webben för att få tillgång till information. 
Undersökningen visar även på vikten av olika typer av musikrelaterad information. Lee 
& Downie föreslår som ett resultat av detta att olika typer av metadata definieras 
närmare och kategoriseras för att ge en bättre beskrivning av informationen. De skiljer 
på substantiell (content) och kontextuell (context) metadata och förklarar att det 
förstnämda relaterar till vad ett objekt är eller innehåller, samtidigt som det sistnämnda 
refererar till användningsområden och samband. Därav föreslås av Lee & Downie 
följande ramverk:

Substantiell metadata
• Musikalisk metadata: Data som härleds från musiken i sig själv (melodi, tempo, etc.)

• Bibliografisk metadata: Traditionellt använd metadata som beskriver ett objekt (titel,
upphovsman, etc.)

Kontextuell metadata

• Associativ metadata: Data som påvisar möjliga associationer med andra verk, media
eller evenemang (användning i TV, film eller reklam, använda vid särskilda evenemang, 
etc.)

• Relationell metadata: Data förknippad med objektets relationer till andra musikala
verk (genre, indikationer på likhet, etc).

2.7 Sökning efter musik med Music Information Retrieval 

Idag existerar hundratals musik- och nedladdningstjänster på webben vars innehåll kan 
omfatta miljontals musikspår. Detta har gjort organisering och sökning efter det aktuella 
innehållet till en stor utmaning och forskningsinsatser har involverat experter inom flera 
områden av musik- och datorvetenskap.  Många förslag på lösningar för att effektivisera 
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musikrelaterad sökning har framförts genom att utnyttja musikens innehåll på olika sätt.

Tidigare vanliga metoder för att hitta och lyssna på musik såsom traditionell radio och 
användandet av skivbutiker håller på att ersättas till förmån av sociala nätverk som 
Last.fm vilket enligt Casey et al. ".. has prompted a rapid uptake of new channels of 
music discovery among online communities, changing the nature of music 
dissemination and forcing the major record labels to rethink their strategies." (2008, s.1)

Casey et al. (2008) menar vidare att metoder för att ge tillgång till musiksamlingar 
måste utvecklas för att hålla jämna steg med förväntningar på sök- och 
granskningsfunktionalitet. Dessa metoder kallas kollektivt för music information 
retrieval (MIR) och har varit föremål för intensiv forskning av akademi och industri. 
Lee & Downie (2004) menar dock att användarstudier fokuserade på verkliga behov av 
musikinformation, användningsområden och beteenden fortfarande är få inom området.

2.8 Sammanfattning

I detta kapitel presenterades begrepp och teorier för att ge kunskap om uppsatsens ämne 
och som redskap för att besvara frågeställningen. Huvudsakligt fokus har legat på 
möjligheten att beskriva information på webben, där information innefattar musikaliska 
verk, samt vilken typ av information som kan användas för att beskriva dessa. 

Web 2.0 undersöktes med fokus på hur tjänster såsom webbencyklopedier kan utnyttja 
collective intelligence för att skapa ett innehåll. Webbsidor inkluderandes denna typ av 
innehåll kommer användas för att beskriva prototypens musikflöde. 

Vidare undersöktes den semantiska webben vars innebörd är att utöka 
användningsområdet av information på webben genom att tillägna informationen en 
beskrivning. Tekniken möjliggör att data från externa källor kan användas i gemensamt 
syfte för att skapa nya webbtjänster, ofta kallde mashups. Prototypen kommer utnyttja 
denna teknik och således vara en mashup av information.

Tillvägagångssätt för att beskriva musik undersöktes, behovet av musikrelaterad 
information, och internetradions möjligheter att anamma denna typ av funktionalitet. 
Detta för att ge kunskap om uppsatsens ämne och ge förslag på funktionalitet för 
prototypen.

12



3. Metod

Metoden som använts för att få svar på frågeställningen presenteras nedan. För att 
undersöka i vilken omfattning radiostationer presenterar information kring musiken 
utfördes en kvantitativ undersökning. Detta då målet är att analysera hur många och hur 
vanligt förekommande de olika typerna av möjlig information är, vilket enligt Jan Trost 
(2010, s.32) är definitonen av en kvantitativ studie. Med tillgång till en stor mängd 
kvantifierbar (mätbar) data kan mer generella slutsatser dras (Rienecker, Jörgensen, 
2011, s.305), vilket är mer fördelaktigt eftersom undersökningen strävar efter att 
förmedla en så generell bild av problemet som möjligt. För att ge undersökningen en 
tydligare struktur begränsades användet av sökmotorer till Tunein.com, som enligt 
Tommy Eriksson, grundare av webbradiotjänsten GimmieIndie, är en 
“uppsamlingstjänst för världens webbradiostationer“ (2012). 

  Figur 2: Tuneins startsida

En central parameter för urvalet av radiostationer baserades förutom avgränsningarna 
satta i 1.5 Avgränsning på Tuneins egen sortering av kanalerna, där kanaler listade högt 
upp i sina respektive musikgenrer valdes av bekvämlighetsskäl. Stationernas genre 
påverkade inte urvalet.

Resultaten av undersökningen i kombination med litteraturstudier användes därefter för 
att skapa en lista med metadata för prototypen som därefter låg som grund för 
användartest och intervjuer. Då litteraturstudien gav förslag på musikinformation som 
inte observerades i undersökningen var det nödvändigt att även inkludera denna i 
kravspecifikationen för att kunna testa funktionalitet som ingen av de undersökta 
webbradiostationerna hade anammat. Ingen iterativ prototyputveckling utfördes då 
varken litteraturstudien eller webbradioundersökningen utfördes simultant. Av 
bekvämlighetsskäl, och för att kunna fokusera på en sak i taget, valde jag att vänta med 
prototyputvecklingen till kravspecifikationen var färdigställd.
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Intervjuerna och användartesten genomfördes enskilt i syfte att varje intervjuad skulle 
ha samma möjlighet att förmedla sina tankar. Enligt Trost ska man sträva efter att 
undvika gruppintervjuer av detta skäl, samt för att detta tillvägagångssätt "lätt kan leda 
till synpunkter och beteenden som egentligen ingen av medlemmarna eller deltagarna 
sympatiserar med" (2010, s.67). Frågor relaterade till de intervjuades förhållningssätt 
och erfarenhet av streamad musik ställdes för vidare diskussion och jämförelse, men 
också för att inleda intervjuerna på ett smidigt sätt. Trost menar att "ett sätt att börja är 
helt enkelt att be den man skall intervjua att fritt berätta om något i anslutning till 
intervjuns ämnesområde" (2010, s.84). Då användartestet och intervjuerna skedde 
samtidigt benämns användartestarna och de intervjuade som deltagarna av 
tydlighetsskäl hädanefter.

3.1 Kvantitativ undersökning

Undersökningen utfördes med Tunein som portal för att hitta radiostationer. Totalt 
analyserades 50 radiostationer vars innehåll inte omfattades av de begränsningar som 
satts. Hos dessa analyserades informationsflödet kring de aktuellt spelade musikspåren 
och varje relevant typ av information antecknades efter hand som undersökningen 
pågick, vilket resulterade i att följande information kunde noteras och analyseras:

Bibliografisk metadata:

Information relaterad till det aktuellt framförda musikspåret:

• Spårets titel
• Artistens namn
• Skivnamn
• Skivomslag
• Spårets längd
• Sångtexter
• Musikvideo/livespelning av spåret
• Bitrate (Ljudkvalitet)
• Skivbolag
• Kompositör

Artist- och bandinformation:

• Diskografi
• Biografi
• Tourinformation
• Bilder

Övrig information
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Spellista:

• Hur många tidigare framförda spår som presenterades

För att tabellmässigt strukturera undersökningens resultat för användning i 
uppsatsdokumentet användes Google Docs formulärfunktion som plattform för 
inmatning och överskådning. Dessa presenteras i sin helhet i medfogade bilagor. I dessa 
visas namnen på de undersökta radiostationerna tillsammans med strukturerad 
information relaterad till observerad metadata. Open Office Calc användes för att 
konvertera resultaten till tabeller och diagram. 

3.2 Kravspecifikation

Kravspecifikationen framställdes baserat på resultatet av undersökningen i kombination 
med litteraturstudiens fokus på musikrelaterad information och förslag på hur musik kan 
beskrivas med olika typer av multimedia. Kravspecifikationen består av de typer av 
bibliografisk metadata som observerades i undersökningen tillsammans med förslag 
som nämns i teoridelen. För utvecklandet av prototypen har kravspecifikationen använts 
som mall. En fullständig presentation av kravspecifikationens beståndsdelar kommer att 
framföras i uppsatsens resultatdel.

3.3 Prototypen

Prototypen skapades i form av en mashup bestående av bibliografisk metadata från 
olika källor och representerar en webbradiotjänst som i hög grad inkluderar 
funktionalitet vars syfte är att på olika sätt beskriva musiken som spelas. 

Syftet med prototypen är att utgöra ett fundament för användartesten och intervjuerna 
och användes således som ett hjälpmedel för att besvara frågeställningen. Syftet är 
också att förenkla användartestets process då all relevant bibliografisk metadata som ska 
testas är samlad på en och samma plats. Detta ger en för ändamålet förtydligad bild av 
vad deltagarna ska lägga fokus på i kontrast till om användartestet hade omfattat flera 
olika webbradiostationer. 

3.4 Användartest och intervjuer

Målgruppen för användartestet har i så stor omfattning som möjligt inkluderat personer 
med erfarenhet av streamad musik i allmänhet. Deltagarna är fem till antalet, två 
kvinnor och tre män. Åldern varierar mellan 21 och 27 år. Samtliga deltagare är 
universitetsstudenter varav tre läser medieteknik. Varje användartest genomfördes 
enskilt och intervjuerna likaså. Användartestet inleddes med att de deltagande fick 
uppsatsens bakgrund och syfte förklarade för sig, varefter inledande frågor ställdes 
kring den intervjuades förhållningssätt och erfarenhet av streamad musik och 
tillvägagångssätt för att söka efter musikrelaterad information. Användarna utvärderade 
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prototypen tillräckligt länge för att till förstå dess innehåll och funktionalitet, 
uppskattningsvis 5-10 minuter.

Inledande frågor

• När, var och hur lyssnar du på streamad musik på webben?

• Hur förhåller du dig till streamad musik gentemot traditionella plattformar som radio
och CD-skivor?

• Hur går du tillväga för att hitta information om en artist, ett band eller en låt?

De deltagande fick tillgång till en dator där prototypen och radiokanalen vars spellista 
utgör grunden av prototypens funktionalitet presenterades. Därefter ombads de starta 
kanalens musikstream för att lyssna på musiken och samtidigt bekanta sig med den 
bibliografiska metadata tillgänglig i prototypen för att simulera händelseförloppet av en 
vardaglig situation där användaren upptäcker en ny musiktjänst. Vidare ställdes frågor 
relaterade till de deltagandes uppfattning om den metadata som presenterats, vars 
resultat är direkt anknytningsbara till frågeställningen. Övrig information antecknades 
under användartestet i form av spontana tankar från deltagarna. Undersökningen 
baserades på Trosts (2010:42) rekommendation av hur en kvalitativ intervju ska vara 
formad, med ett strukturerat upplägg vars frågor ställdes i syfte att utesluta givna 
svarsalternativ, således definierade som öppna frågor. Detta för att att få mer utförliga 
svar. Vidare rekommenderar Trost (2010, s.143)  fyra till åtta deltagare för kvalitativa 
intervjuer och menar att materialet kan bli oöverskådligt rent innehållsmässigt om ett 
större antal personer deltar. Således omfattade användartest och intervjuer fem 
deltagare.

Frågor relaterade till användartestet

• Vilken av den testade metadatan anser du vara viktig och varför?

• Vilken av den testade metadatan anser du vara mindre viktig och varför?

• För varje typ av bibliografisk metadata, beskriv en situation där du tycker det är
viktigt att få denna information presenterad.

Då resultaten av fråga ett och två kan variera beroende på vilken situation en 
webbradiostations användare befinner sig i, ställdes en tredje fråga där deltagarna kunde 
svara på i vilka situationer de ansåg att prototypens beståndsdelar var relevanta för dem. 
Detta för att kunna få ett så komplett svar som möjligt för varje typ av bibliografisk 
metadata. 

Användartesten innebar inte att deltagarna tilldelades några specifika uppgifter annat än 
att lyssna på prototypens spellista och samtidigt studera sidans metadata. Detta för att 
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simulera hur deltagarna hade agerat i en vardaglig situation när de kommer i kontakt 
med en ny musiktjänst. Deltagarna var dock införstådda på förhand med vad som skulle 
testas och ombads att ställa frågor om något var oklart med prototypens beståndsdelar. 
Vidare ombads deltagarna också att använda samtliga länkar till extern metadata, såsom 
tourinformation och noter. Detta för att till fullo vara medvetna om all tillgänglig 
metadata omfattandes av prototypen.
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4 Resultat

I följande kapitel presenteras de resultat som metodens olika delar har gett upphov till. 
Inledningsvis redovisas resultatet av webbradioundersökningen som sammanfattar 
stationernas bibliografiska metadata med hjälp av tabeller. Mer utförlig information om 
undersökningens resultat finns att tillgå i bilaga I. Därefter presenteras 
kravspecifikationen som är baserad på såväl litteraturstudier som undersökningen. 
Vidare beskrivs prototypen och dess funktionalitet. Slutligen redovisas en summering av 
användartest och intervjuer, som presenteras i sin helhet i bilaga IV.

4.1 Undersökning

Resultaten av radiostationsundersökningen har av utrymmesskäl delats upp i fyra olika 
diagram där den totala summan av varje typ av observerad bibliografisk metadata 
presenteras. Således visas inte antalet fall då metadata inte har observerats, då det totala 
antalet radiostationer oavsett kategori inte uppnår mer än 50. Har en viss typ av 
metadata observerat hos 18 radiostationer innebär detta att de resterande 32 stationerna 
inte har inkluderat denna information och behöver således inte visas i diagrammen. Alla 
resultat i texten har genomgående redovisats med numeriska tecken av tydlighetsskäl.

4.1.1 Artist- eller bandnamn, musikspårets titel, albumnamn och skivomslag

Den vanligast förekommande informationstypen hos de 50 undersökta 
webbradiostationerna var artist- eller bandnamn och musikspårets titel. Dessa var 
vanligtvis presenterade på samma webbsida som stationens musikflöde startades på och 
var lättillgängligt och överskådligt. Artist- eller bandnamn observerades i 47 av 50 fall. 
Likaså musikspårets titel. Ingen av stationerna presenterade endast en av dessa typer av 
information. Om artist- eller bandnamn var tillgängligt, var således även musikspårets 
titel det. Albumnamnet observerades i 7 fall.

Den tredje vanligast förekommande typen av metadata hos de undersökta 
radiostationerna var bildrelaterad i form av den aktuellt framförda musikspårets 
skivomslag, observerat 19 gånger. I majoriteten av fallen var detta presenterat i 
samband med övriga delar av spellistan, om existerande, hos radiostationerna, och 
således också tillsammans med bandnamn och musikspårets titel. 

I flera fall är albumets namn förekommande på dess omslag. Webbradiotjänster vars 
metadata inkluderade skivomslag hade kanske således detta i åtanke i de fall då 
albumnamnet inte presenterades med andra medel. I de allra flesta fall var dock 
skivomslaget litet till storleken, och eventuellt albumnamn svårt att urskilja av detta 
skäl.
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           Figur 3: Artist- eller bandnamn: 47 av 50
 Musikspårets titel: 47 av 50
 Albumnamn: 7 av 50

          Skivomslag: 19 av 50

4.1.2 Musikspårets längd, låttexter och musikvideo

Musikspårets längd i tid presenterades i 4 fall. En annan relaterad typ av tidsinformation 
som dock oftare förekom var klockslaget då musikspåret spelades upp, vilket 
observerades i 7 fall. Denna information var bara implementerad hos 
webbradiostationer vars funktionalitet även inkluderade tidigare spelade spår i form av 
en spellista. Inga stationer visade båda typerna av information på samma gång. Då 
klockslaget för musikspårets uppspelning dock inte är relevant metadata presenteras inte 
denna i tabellen nedan, men det kan vara intressant att konstatera att denna information 
var mer förekommande än musikspårets längd. 

Låttexter och musikvideo eller annan videorelaterad information observerades endast i 2 
av fallen. På den ena av dessa två radiostationer var videoinformationen inte relaterad 
till den aktuella låten, utan snarare presenterad som ett urval av den aktuella artistens 
officiella musikvideoklipp. På den andra stationen fanns både videoklipp relaterade till 
låten och artisten, som dock verkade vara av mer inkonsekvent karaktär utgjord av klipp 
hämtade från Youtube. 
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   Figur 4: Musikspårets längd: 4 av 50
            Låttexter/lyrics: 2 av 50

 Musikvideo: 2 av 50

4.1.3 Diskografi, biografi, turnéinformation och bilder

Diskografin tillhörandes den aktuella artisten eller bandet observerades hos 5 
radiostationer. Ett mönster som också noterades var att diskografi och turnéinformation 
inte fanns tillgänglig om inte artist- eller bandbiografi, noterad i 8 fall, också var det. 
Turnéinformation var endast inkluderat hos de undersökta radiostationerna i 1 fall. En 
kriterie som användes i undersökningen för uppsamling av bildinformation innebar att 
minst en bild i samband med det aktuellt framförda musikspåret föreställde artisten eller 
bandet. Denna metadata observerades hos 7 av de undersökta radiostationerna. I flera 
fall fanns dock endast en bild att tillgå. Denna var oftast presenterad, likt de övriga 
typerna av metadata, tillsammans med biografin. Endast i ett fall observerades biografi 
utan tillhörande bildmaterial relaterat till artist eller band.
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     Figur 5: Diskografi: 5 av 50
              Biografi: 8 av 50
              Tourinformation: 1 av 50
              Bilder: 7 av 50

4.1.4 Bitrate, skivbolag och kompositör

Musikspårens generella ljudkvalité, mätt i bitrate, observerades hos 5 radiostationer. 
Denna var i fyra fall manuellt justerbar. En radiostation använde Tunein som extern 
spelare och ingen annan metod fanns att tillgå för att starta musikflödet. Således 
undersöktes Tuneins metadata för  beskrivning av musikspåren på denna station. 

Skivbolag noterades i 2 fall. Musikspårens kompositör observerades likaså hos 2 
radiostationer. Ingen radiostations metadata omfattade båda typer av information. 
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Figur 6: Bitrate: 5 av 50
Skivbolag: 2 av 50
Kompositör: 2 av 50

4.1.5 Sammanfattning

Med resultaten av undersökningen som grund kan det konstateras att de flesta 
webbradiostationer presenterade artist- eller bandnamn samt spårets titel. Trots att 
skivomslag var den tredje vanligaste metadatan i undersökningen var den inte 
förekommande på majoriteten av radiostationerna. Än mindre frekvent var artistens 
biografi, albumnamn, diskografi och bilder på artisten eller bandet. Varje övrig typ av 
metadata fanns endast tillgänglig i mindre än en tiondel av fallen. 

4.2 Kravspecifikation

En kombination av undersökningen och litteraturstudien utgör kravspecifikationen. 
Litteraturstudien gav ytterligare ett förslag på bibliografisk metadata i form av ett 
musikspårs partitur. Då denna term dock främst används i orkester- eller 
körsammanhang är den inte rimlig att inkludera i kravspecifikationen. Istället kommer 
noter/ackord att användas som term, på engelska notes, chords eller tabs. 
Kravspecifikationens syfte är att stå som mall för prototypens funktionalitet i mån av 
metadata och är således relativt begränsad i mån av övrig funktionalitet.

a) Prototypen ska använda dataflödet från en i uppsatssyfte uppförd radiostation
på webbradiotjänsten Live365.
b) Genom användning av dataflödet i punkt a) ska följande metadata presenteras
i samband med aktuellt framfört musikspår.
c) Spårets titel
d) Artistens namn
e) Skivnamn
f) Skivomslag
g) Spårets längd
h) Sångtexter
i) Musikvideo/livespelning av spåret
j) Noter/ackord
k) Bitrate
l) Skivbolag
m) Kompositör
n) Diskografi
o) Biografi
p) Tourinformation
q) Bilder
r) Prototypens spellista ska visa de fem senast framförda musikspåren.
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4.3 Prototyp

4.3.1 Spellistan

Prototypens funktionalitet är baserad på webbradiotjänsten Live365, där användare kan 
starta egna stationer vars spellistor skapas genom ett personligt urval av musikspår. 
Användare har själva ansvar över vilken musik de väljer att ladda upp. Kravet är att 
spellistorna inte bestrider Digital Millenium Copyright Act (DMCA), som bland annat 
innebär följande:

In any three-hour period, you should not intentionally program more than three songs 
(and not more than two songs in a row) from the same recording; you should not 
intentionally program more than four songs (and not more than three songs in a row) 
from the same recording artist or anthology/box set. (Live365, 2012) 

Spellistan skapades med ovanstående i åtanke. Samtidigt blir möjligheten större att visa 
hur metadatan förhåller sig till olika artister och musikspår istället för att samma 
information (i mån av biografi etc.) återkommer flera gånger. Därmed valdes tio 
musikspår framförda av tio artister, med en kombinerad speltid på ungefär en timme. 
Ytterligare en underliggande faktor till valet av musikspår var metadatamässig 
kompatibilitet i så stor utsträckning som möjligt. Således valdes t.ex. inte musikspår 
som saknade sångtext, vilket hade begränsat prototypens funktionalitet. Musikspårens 
syfte är att spelas kontinuerligt på Live365 och agera fundament för prototypens och 
dess metadata. 

Varje station på Live365 har en informationssida som presenterar generella fakta om 
dess innehåll (se figur 7). Fakta inkluderar t.ex. användares betyg på stationen och hur 
många timmar användare har lyssnat på stationens musik den senaste månaden. Sidan 
innehåller också en spellista med det aktuellt spelade musikspåret och dess artist, 
skivnamn, skivomslag och albumnamn, samt de fem senast spelade spåren. Spellistans 
information är tillgänglig i XML-format, där relevant information såsom låttitel och 
artistnamn är taggade.
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Figur 7: Kanalsida, Live365

4.3.2 Funktionalitet

Prototypen skapades med PHP, HTML och CSS. Låt- och artisttaggar för det aktuellt 
spelade musikspåret importeras med PHP och konverteras till variabler. Varje gång 
spellistan förändras uppdateras dessa variabler. Deras syfte är att användas för att med 
hjälp av API:er beskriva det aktuellt framförda musikspåret. I de fall då relevanta API:er 
inte existerar implementeras informationen manuellt beroende på vad den aktuella 
variabeln är för tillfället. Endast metadata tillhörande det aktuellt framförda musikspåret 
och dess artist presenteras. Vidare sparas även musikspårets längd i sekunder som en 
variabel. Denna används för att korrigera prototypens innehåll då spellistan uppdateras. 
Fullskaliga exempel på prototypen presenteras i bilaga II.

Figur 8: Startsida, prototyp

Prototypens grundläggande metadata kring ett musikspår, såsom spårets titel, artist- 
eller bandnamn, spårets längd, skivnamn samt skivomslag hämtas med Live365s API. 
Skivomslaget hämtas i sin tur av Live365 från Amazon.com. Övrig funktionalitet som 
medföljer API:et och inte omfattar bibliografisk metadata kommer inte att utvärderas. 
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Figur 9: Aktuellt spår, prototyp

Prototypens sångtexter hämtas från lyrics.wikia.com, där användare själva ansvarar för 
att ladda upp material. En fördel med webbtjänster som förlitar sig på att användare 
skapar ett innehåll är att det är enkelt att implentera information om verk som inte redan 
är representerade på tjänsten. Då spellistan prototypen förlitar sig på innehåller flertalet 
okända spår fick sångtexter implementeras för hand innan API:et kunde användas. Av 
rättighetsskäl kan dock endast delar av sångtexter visas med hjälp av tjänstens API. 
Istället hänvisas användare till tjänstens webbsida genom en länk, där fullständiga 
versioner presenteras.

Figur 10: Sångtext, prototyp

Artistbiografier hämtas från Wikipedia. Däremot används inte tjänstens API för att 
skapa funktionaliteten. Detta då Wikipedias artikelstruktur inte är konstant för varje 
artist. En artikel på Wikipedia är uppdelad i sektioner. Den första sektionen är ofta en 
introduktion till artikelns ämne, eller artisten som ska beskrivas i prototypens fall. 
Denna del är av väldigt varierande storlek rent innehållsmässigt. Ett skäl till detta kan 
vara att artiklarna är skrivna av olika författare. Detta resulterar i ett ojämt 
informationsflöde som för vissa artister blir kortfattat och generellt medan andra blir 
långa och detaljerade. Av detta skäl hämtades information från Wikipedia manuellt för 
att användas i källkoden. Således kan artisternas biografi anpassas oberoende av 
artikelsektionernas individuella längd för att ge varje artist ungefär lika mycket 
information. Vidare varierar artikelns URL baserat på vilka andra innebörder ett artist- 
eller bandnamn kan ha. Dream Theater har exempelvis ingen annan innebörd utöver 
bandets namn och artikelns URL är således endast “Dream_Theater“. Nightingale kan 
dock både vara en fågel och ett band. Detta innebär att den relevanta artikelns URL 
istället är “Nightingale_(Band)“. Finns flera artister eller band med samma namn 
används deras ursprungsland i URL:en, såsom “Circus_Maximus_(Norwegian_Band)“. 
Detta försvårar automatiserad importering av relevant information.
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Figur 11: Biografi, prototyp

Bilder på artister hämtas med hjälp av Flickrs API. För att göra resultatet mer relevant 
är söktaggarna, utöver artistens namn, definierade till metal och band. Metal hänvisar 
till spellistans övergripande musikgenre, och band kan vara till hjälp för att hitta bilder 
på artister vars namn kan ha annan innebörd, såsom Conception och Nightingale. De 
importerade bilderna redigeras storleksmässigt för att inte ta för mycket utrymme på 
sidan. 

Figur 12: Bilder, prototyp

Musikvideoklipp importeras till prototypen med Youtubes API. Likt Flickr används 
ytterligare söktaggar för att göra resultatet mer relevant. I detta fall används metal och 
live för att förtydliga sökningen. API:et som används tillåter anpassad sortering av 
sökningen. Likt Youtubes vanliga funktionalitet sorteras videoklippen efter relevans.
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Figur 13: Musikvideoklipp, prototyp

Diskografin är hämtad från Encyclopedia Metallum. Tjänsten påminner 
funktionalitetsmässigt om Wikipedia men innehållet består av information om artister 
inom metalgenren. Då inget API fanns att tillgå importerades diskografiinformation till 
prototypen manuellt. Förutom titlarna på artistenas album är även året de släpptes 
inkluderat. 

Figur 14: Diskografi, prototyp

Kompositör och skivbolag är, likt diskografin, manuellt implementerad. Främst 
användes Google för att hitta denna information, som i många fall var otillgänglig på 
webbencyklopedier som Wikipedia och Encyclopedia Metallum. För noter används 
tjänsten Ultimate Guitar, även denna en sida vars material är användargenererat. Inget 
API fanns att tillgå. Istället används PHP-variabeln som lagrar den aktuella artistens 
namn för att generera sökresultat från Ultimate Guitar, som presenteras som en länk i 
prototypen. Tourinformation har implementerats på samma sätt, med länk till en 
automatiserad sökning baserad på den aktuella artistens namn. För detta ändamål 
används tjänsten Ticketmaster. Kanalens bitrate (ljudkvalité) är oberoende av vilket 
musikspår som spelas och är för kanalen konstant. Således är denna information 
utskriven med statisk text. 
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Figur 15: Kompositör, skivbolag, noter och tourinformation, prototyp

         Figur 16: Bitrate, prototyp

Live365 har inte ett konstant musikflöde. Emellanåt dyker reklam upp, som inte är 
musikspår och således inte går att beskriva rent metadatamässigt. För att lösa detta har 
en extra funktion skapats som väntar på att reklam ska spelas. När det väl händer skrivs 
text ut som berättar för användaren att det inte finns ett aktuellt musikspår att beskriva. 
Således stängs funktionaliteten av för att inte försöka hitta metadata för en låt vars namn 
är "ad" (XML-taggens namn under reklamframförande). När reklamen är över, återgår 
prototypens funktionalitet till att beskriva spellistans innehåll som vanligt.

Prototypens UI utvecklades för att på ett tydligt sätt förmedla innehållet i form av 
metadata. Arbetet koncentrerades på detta snarare än utseende. Prototypen delades upp i 
sektioner för att avgränsa de olika typerna av information från varandra. För spara 
utrymme används små rubriker i varje sektion av prototypen, där dessa färgades gröna i 
kontrast till den ljusgrå brödtexten. Ett mål med prototypens UI var att kunna visa all 
information på en och samma sida, utan att användaren var tvungen att navigera mellan 
flera sidor för att se och förstå helheten. Värt att nämna igen är att ingen större fokus 
lades på prototypens gränssnitt, vilket också nämns i 1.4 Avgränsning.

4.4 Användartest och intervjuer

4.4.1 Inledande frågor

När, var och hur lyssnar du på streamad musik på webben?

Deltagarna lyssnar ofta på musik, oavsett var de befinner sig för tillfället. De vanligast 
använda tjänsterna för detta ändamål är Spotify och Youtube. Att streama musik via 
mobiltelefonen var vanligt förekommande om deltagarna inte var hemma.

Jag brukar främst lyssna på Youtube, men också Spotify. Jag brukade använda 
internetradio men jag tröttnade på det eftersom jag hellre vill göra egna spellistor. Jag 
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brukar ha musik igång så fort jag har startat datorn. Mest lyssnar jag hemma men också 
om jag åker buss. (Deltagare 3, intervju)

Jag lyssnar i princip alltid på musik på ett eller annat sätt. Så fort datorn är igång vilket 
den är större delen av min tid. När jag inte är hemma lyssnar jag på Spotify via telefonen. 
(Deltagare 5, intervju)

Hur förhåller du dig till streamad musik gentemot traditionella plattformar som 
radio och CD-skivor?

Frågan genererade ett antal relativt omfattande svar. Deltagarna menar att det är enklare 
att lyssna på musik idag. De anser att man generellt lyssnar på musik i större omfattning 
nu i kontrast till då CD-skivor var den primära musikplattformen och utbudet var mer 
begränsat. Samtidigt ansåg deltagarna att införskaffandet av musik omfattade mer tid 
och pengar än nu, vilket medförde att ett annat värde sattes till musiklyssnandet. Idag 
tas det för givet, vilket kan medföra att musiken blir opersonlig.

Jag tycker att musiklyssnandet är mycket smidigare idag. [...] Innan internet lyssnade jag 
ofta på traditionell radio. Hittade jag en låt jag verkligen gillade köpte jag albumet, 
oavsett om resten av innehållet var dåligt. [...] Däremot värderade man det man hade på 
ett annat sätt. Om du inte gillar en låt i din spellista idag kan du bara ta bort den. Tidigare 
hade man varit tvungen att lyssna på den ändå. (Deltagare 4, intervju)

Hur går du tillväga för att hitta information om en artist, ett band eller en låt?

Deltagarna använder främst Google för att hitta information om musik. Antingen genom 
att söka efter musikspårets eller artistens namn, eller genom att skriva in delar av 
sångtexten. Övriga, mer specifika musikinriktade tjänster för att hitta information 
nämndes inte i större omfattning.

Det beror på om jag vet vad låten heter. Om jag inte gör det så söker jag på den del av 
låttexten som jag kan. Har jag ett låtnamn att gå efter använder jag Google och förlitar 
mig på första bästa svar. Jag använder inga specifika musiktjänster annat än Wikipedia för 
att hitta information. (Deltagare 3, intervju)

4.4.2 Frågor relaterade till användartestet

Vilken av den testade metadatan anser du vara viktig och varför?

Den viktigaste typen av information var enligt deltagarna låt- och artistnamn. Det är 
ofta detta de letar efter först när de kommer i kontakt med ny musik. I flera fall var även 
biografi relevant, då den enligt deltagarna ger en introduktion till artisten. Sångtext var 
också något som ansågs påverka användarnas upplevelse av tjänsten positivt. Detta 
eftersom det stundtals kan vara svårt att höra vad en vokalist sjunger. Vissa deltagare 
menar att metadatan får en större relevans eftersom den presenteras som en enhet, men 
att de enskilda delarna är mindre viktiga. Detta förenklar processen att manuellt söka 
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efter information.

Det första jag vill ha reda på när jag hittar musik jag tycker om är låtens och bandets 
namn, samt sångtext. Egentligen vill jag veta bandets namn så att jag kan hitta mer 
information om dem, men nu finns det redan biografi på sidan. Jag tycker att det är bra att 
den är med. Den fungerar som en introduktion till bandet. (Deltagare 1, intervju)

Vilken av den testade metadatan anser du vara mindre viktig och varför?

I flera fall anses inte skivbolag vara viktig information, detta då deltagarna inte kan se 
vilket syfte information om vilket skivbolag som producerar musiken fyller. Vissa 
deltagare menar att noter inte är relevant för dem eftersom de inte spelar ett instrument 
och således inte kan utnyttja informationen. Tourinformation är enligt deltagarna inte 
heller något de värdesätter på en webbradiotjänst. I några fall efterfrågas vidare 
information i mån av biografi, såsom när ett band har bytt medlemmar, medlemmarnas 
namn och vilket land de kommer från.

Om jag inte känner igen namnet på den som har komponerat låten är denna information 
ointressant för mig. [...] Skivbolag säger mig ingenting. Om man upptäcker att många bra 
band har samma skivbolag kanske man kan söka sig till skivbolaget och se vilka andra 
band som de har, men generellt är inte detta så viktigt. Bitrate, vad är det? [...] Då jag inte 
ens vet vad ordet betyder är detta kanske den minst relevanta informationen för mig på 
sidan. (Deltagare 1, intervju)

Det är egentligen inte något som är ointressant på sidan, det beror lite på vilken situation 
du befinner dig i. Däremot är vissa saker mindre intressanta i kombination med att lyssna 
på radio. Skivomslaget är för mig bara intressant om jag ska köpa skivan egentligen. 
Biografi är bra, men det borde stå mer information om hur bandet har förändrats under 
tiden de varit aktiva, t.ex. om de bytt sångare. [...] Tourinformation behöver jag inte från 
en radiotjänst, och jag hade nog missat den. Det känns inte som att det hör ihop med de 
andra delarna. (Deltagare 2, intervju)

För varje typ av bibliografisk metadata, beskriv en situation där du tycker det är 
viktigt att få denna information presenterad.

Spårets titel

Spårets titel är för deltagarna alltid viktig av olika anledningar. Om de kommer i kontakt 
med ny musik vill de veta vad den heter, och känner de redan till den kan det 
fortfarande vara relevant i händelse av att de glömmer bort vilket musikspår som spelas.

Titeln för mig är alltid viktig. Ibland lyssnar jag på asiatisk musik vars namn inte står 
utskrivet med vanliga bokstäver. Då märker man hur viktigt det är att kunna se vad en låt 
heter. (Deltagare 3, intervju)

Artistens namn
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Många deltagare anser att artistens namn är lika viktig som spårets titel, och att de bör 
presenteras tillsammans. Detta är generellt sett eftertraktad information oavsett hur väl 
deltagarna känner till musiken.

Denna information går hand i hand med spårets titel, dock är den kanske lite viktigare. 
Du kan oftare artisten än spårets titel. Det känns som att artisten går före låten. (Deltagare 
2, intervju)

Artistens namn är lika viktigt som låtnamnet. Är låten bra vill jag veta vilket band som 
har gjort den. (Deltagare 4, intervju)

Skivnamn

Skivnamnet påverkade deltagarnas upplevelse av tjänsten positivt, främst om de ville 
hitta fler låtar på samma skiva eller om de tänker köpa den. Många menar dock att de 
hellre köper enskilda låtar än hela skivor, och att de först vill veta den generella 
kvaliteten att alla låtar på skivan.

Skivnamn tycker jag är ganska viktigt. Det borde vara med. Jag vet dock inte riktigt 
vilket utbyte jag får av det om jag ändå inte tänker köpa skivan. Det är mindre viktigt nu 
när man kan köpa enskilda låtar på webben. Däremot kanske man vill hitta andra låtar 
från samma skiva. Jag tror inte att jag hade köpt en CD-skiva om jag inte hört alla låtar 
sedan innan. (Deltagare 1, intervju)

Skivnamn är bra så länge det går att skilja mellan artistnamn och skivnamn, ibland gör 
det inte det. (Deltagare 5, intervju)

Skivomslag

De flesta deltagare anser att skivomslag är relevant information då det representerar 
bandet och ger en bra bild av vilken typ av musik de spelar. Det tillför dessutom ett 
visuellt element till tjänsten. 

Skivomslaget går hand i hand med skivnamnet. Det gör inte tjänsten sämre att 
skivomslaget visas. Det representerar bandet rätt bra. Jag skulle dock inte köpa en skiva 
baserat på hur snyggt skivomslaget var, som man gjorde när man var ung. (Deltagare 2, 
intervju)

Spårets längd

De flesta deltagare menar att spårets längd endast är viktig i syfte veta om det är 
relevant att byta radiostation om de inte vill lyssna på ett tidsmässigt omfattande 
musikspår de inte gillar. 

Jag tycker detta alltid är viktigt för man vill gärna se hur lång låten är. Om en låt spelas 
som är nio minuter lång vill man veta det så man kan stänga av om man inte gillar den. 
Det kanske inte är lika viktigt för popradiostationer vars låtar alltid är runt tre minuter 
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långa [...]. (Deltagare 1, intervju)

Spårets längd är för mig inte viktig oavsett situation. På webbradio brukar de spela 
radioversioner av låtar som de kortar ner tidsmässigt. Jag räknar med att alla låtar är 
ungefär lika långa när jag lyssnar på radio. (Deltagare 2, intervju)

Sångtexter

Sångtexter är för många deltagare relevant, då de menar att det ger ett skäl att fördjupa 
sig i tjänstens funktionalitet, samt att det ofta kan vara svårt att höra vad en vokalist 
sjunger. Däremot ansåg vissa att informationen inte är lika relevant första gången de 
kommer i kontakt med ny musik.

Jag tycker att låttextens relevans är beror på hur man lyssnar på musiken, eller vilken 
genre den tillhör. I trance bryr man sig inte om lyriken. I dödsmetall hör man inte lyriken. 
Då kanske man vill ha den då den ofta är väl genomarbetad trots att ingen hör vad de 
säger. Trubadurer sjunger ofta tydligt så då behöver man inte lyriken. (Deltagare 5, 
intervju)

Musikvideo/livespelning av spåret

Samtliga deltagare var positiva gentemot musikvideoklipp. Däremot ansåg många att 
informationen hade varit mer relevant om ljudnivån var av och inte behövde justeras 
manuellt, då detta ansågs vara ett störingsmoment i kombination med musikflödet från 
radiostationen.

Videoklipp tillför precis som bilder ett visuellt element och är således bra. Dock vill jag 
inte starta ett klipp med ljud i när jag redan lyssnar på musik. (Deltagare 5, intervju)

Musikvideos är ett smart element, men jag vet inte hur många låtar som faktiskt har en 
officiell musikvideo. Så de kanske borde vara liveversioner istället. Det bästa hade varit 
om videon spelades samtidigt som låten och ljudet på videon var avstängd. (Deltagare 1, 
intervju)

Noter/ackord

För de deltagare som hade erfarenhet av att spela ett instrument var informationen av 
större relevans än för de som inte hade det. Deltagarna verkade osäkra angående om 
informationen var relevant i samband med att musiken spelades eller om den bättre hade 
kunnat användas om den var avstängd.

De som är intresserade av att spela låten tycker nog att det är ett intressant element då de 
slipper söka själva. Men det kanske inte är så stor chans att låten finns. Själv har jag inget 
intresse av informationen. (Deltagare 1, intervju)

Då jag spelar gitarr kan det vara kul att ha tillgång till noter, även om jag inte klarar av att 
spela låten får jag ut en del i och med att jag kan se hur en låt är uppbyggd. (Deltagare 3, 

32



intervju)

Bitrate

Bitrate som term gjorde vissa deltagare osäkra. De hade funnit informationen mer 
relevant om det istället benämndes som ljudkvalitet. Det kan vara av intresse för de som 
har sämre uppkoppling, samt fungera som en möjlig indikation på att låg bitrate är 
skälet till att kanalens ljudkvalitet är dålig.

Jag har inte så mycket att säga eftersom jag inte vet hur bitrate mäts, eller vad det 
verkligen innebär. Så länge det är tillräckligt bra kvalitet på en station och det inte finns 
några störningar tycker jag inte att bitrate är relevant. Jag skulle nog inte reagera på att 
det står bitrate, än mindre att det är ett mått på ljudkvalitet. (Deltagare 1, intervju)

Det enda tillfälle då jag skulle leta efter bitrate är för att avgöra om det är radiostationen 
som gör att musiken låter dåligt eller om det är bandets fel. (Deltagare 4, intervju)

Skivbolag

Deltagarna tyckte inte att skivbolag var viktig information eftersom det enligt många 
inte har något med musiken att göra. Samtidigt kan relevansen variera beroende på 
vilken genre musiken tillhör. Information om en artists skivbolag kan användas som ett 
redskap för att hitta fler band av samma genre genom att söka sig till skivbolagets 
webbsida.

Jag hatar skivbolag, de är Jordens avskum. De struntar fullständigt i musiken och är bara 
där för att tjäna pengar. Så det gör mig arg att se vilket skivbolag som producerar. 
Samtidigt kan det vara intressant att veta om bandet har ett skivbolag över huvud taget, 
men det inte särskilt viktigt information. (Deltagare 5, intervju)

Kompositör

Vissa deltagare menar att det kan vara relevant att veta vem kompositören är om de 
redan har kännedom om artisten eller bandet. Svaren tyder vidare på att deltagarna anser 
att kompositören borde få ett större erkännande och således finnas med tillsammans 
med övrig information. Detta trots att deltagarna inte själva har nytta av det. Vidare 
menar en del att kompositören är viktig för musikens sound och bör finnas med av detta 
skäl.

Kompositör är endast viktig för mig om jag vet vad bandets medlemmar heter, så att jag 
kan se vem av dem som skriver låten. Dream Theaters låtar skrivs exempelvis av bandets 
trummis [...]. Man kan höra att han har haft en stor roll i låtskapandet genom att lyssna på 
tempot, som skiftar väldigt ofta i låtarna. Kamelot lägger större fokus på vad sångaren 
sjunger och sångens melodi. Man kan således gissa sig till att det är sångaren som 
komponerar. [...] Jag tycker att detta är intressant. Vem som komponerar och vilken roll 
denne har i bandet är avgörande för soundet. Därför är det bra att denna information finns 
tillgänglig. (Deltagare 4, intervju)
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De som har komponerat en låt ingår ofta i bandet. Det är kanske inte jätteviktigt. Däremot 
är det intressant vem av bandmedlemmarna som har varit huvudansvarig. [...] Det finns 
en elit av kompositörer och låtskrivare, som skriver musik till många olika artister. Folk 
har absolut ingen aning om vilka de är. (Deltagare 5, intervju)

Diskografi

Diskografin är enligt deltagarna viktig för att kunna se vilket år en låt är gjord, samt då 
den visar hur länge ett band har varit aktivt, samt hur många skivor de har släppt. Vidare 
är det information som kan vara relevant då deltagarna redan känner till bandet, och bör 
enligt vissa visas som en del av biografin.

Det är bra att biografi och diskografi ligger nära varandra på sidan, det känns som att de 
hör ihop. Ofta när jag läser om ett bands biografi brukar diskografi också dyka upp. Det 
kan vara kul att se hur många skivor de har släppt, egentligen oavsett hur väl du känner 
till bandet. (Deltagare 1, intervju)

Biografi

Deltagarna menade att biografin kommer till störst användning då de redan har lyssnat 
på låtar från en artist eller ett band, och efterfrågas i samband med att deltagarna börjar 
fatta tycke för musiken. Ibland kan en fullständig biografi dock ha irrelevant eller 
omfattande innehåll och en sammanfattning av det mest väsentliga föredras. 

Biografin är inte så viktig om jag redan känner till bandet. Det är dock en av de första 
sakerna jag brukar söka efter om jag hittar ett band jag inte hört något från tidigare. 
(Deltagare 4, intervju)

Biografin är viktig när man inser att man redan gillar bandet. [...] Däremot läser jag inte 
Metallicas åtta sidor på Wikipedia. Det jag vill veta är att de är ett gäng amerikaner som 
bor i ett garage. Sen när man läst det en gång behöver man egentligen inte veta det igen.
(Deltagare 5, intervju)

Tourinformation

Ingen av deltagarna ansåg att tourinformation var av värde för dem. Detta då de inte 
ansåg att en radiotjänst bör förknippas med denna funktionalitet.

Det känns inte så relevant. Du vill inte använda en radiotjänst för att få tourinformation. 
Det spelar dock ingen roll om den ligger där eller inte, andra kanske skulle tycka att det 
var intressant. (Deltagare 2, intervju)

Bilder

De flesta deltagarna ansåg att bildinformation var viktig för att kunna sätta ett ansikte 
till musiken och att det tillför ett nytt element till tjänsten. Informationen ansågs vara 
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mindre relevant i de fall deltagarna redan kände till artisten eller bandet och dess 
utseende. 

Jag gillar bilder. De fungerar bättre än videoklipp på en radiotjänst med tanke på att 
videoklipp ofta har ljud som kan störa i kombination med musiken. (Deltagare 5, 
intervju)

Bilder kan göra en sidan mer intressant. De borde visas i samband med biografin tycker 
jag. (Deltagare 3, intervju)

4.4.3 Sammanfattning

Den viktigaste informationen för deltagarna var spårets titel och artist- eller bandnamn, 
vilket enligt samtliga användare kan komma till användning oavsett om de sedan 
tidigare har kännedom om musiken eller inte. Vidare ansågs även låttexter och biografi 
vara av relevans. Även skivomslag och musikvideo var enligt de flesta deltagare viktig 
information oavsett situation. Skivbolag och tourinformation var dock inte relevant för 
deltagarna. De flesta ansåg också att noter inte var av så stort värde. Bitrate som term 
hade förslagsvis behövt förtydligas för att komma till sin fulla rätt.
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5 Diskussion

I följande kapitel diskuteras uppsatsens resultat och metoden som använts för att uppnå 
detta. Uppsatsens avgränsningar och hur de har påverkat resultatet diskuteras likaså, 
samt om paralleller kan dras mellan metadata inom musik och film. Slutligen föreslås 
olika möjligheter av vidareutveckling av prototypen. Uppsatsens syfte var att undersöka 
i vilken omfattning radiostationer på webben presenterar bibliografisk, musikrelaterad 
metadata, vilka typer som finns att tillgå samt hur relevanta dessa är för användare. För 
att undersöka i vilken omfattning webbradiostationer presenterar bibliografisk metadata 
utfördes en kvantitativ undersökning. I kombination med resultat av litteraturstudier 
resulterade denna i en kravspecifikation som därefter applicerades på en prototyp. 
Prototypens beståndsdelar i mån av musikrelaterad metadata utvärderades slutligen i 
användartest och kvalitativa intervjuer. 

5.1 Resultatdiskussion

Metadata är av omfattande karaktär, och det finns många sätt att beskriva musik på. En 
liten del av dessa har nämnts, observerats och undersökts i uppsatsen. Inledningsvis var 
det svårt att på ett korrekt sätt definiera vad som faktiskt skulle undersökas. Exempelvis 
är namnet på artisten bakom ett musikaliskt verk metadata till detta verk, men hur är 
bandets biografi relaterat till det? I detta fallet kan termen data om data om data  
användas, eller meta-metadata. Är detta verkligen menat att vara inkluderat i Lee & 
Downies (2004) begrepp bibliografisk metadata, eller behövs det ett nytt uttryck för att 
beskriva denna typ av information?

Resultatet av undersökningen av webbradiostationer visade att bibliografisk, 
musikrelaterad metadata visserligen presenteras i många skepnader, men att få stationer 
har anammat majoriteten av denna funktionalitet. Mindre än en tiondel av stationerna 
presenterade exempelvis information såsom låttexter, musikvideo, kompositör och 
tourinformation. Skivnamn, en för mig essentiell typ av metadata, observerades endast 
på sju radiostationer. Visserligen var information såsom spårets titel och artist- eller 
bandnamn inkluderad i nästan samtliga fall, men ofta var det den enda metadata som 
observerades på många stationer. Detta överrensstämmer inte med vad Krishnan & 
Chang (2000) hävdar i sin artikel då de anser att internetradio, till skillnad från 
traditionell sådan, bör utnyttja information kring innehållet. Vidare var informationen 
ofta utspridd och inte dynamiskt presenterad beroende på vilken låt som för tillfället 
spelades. Ett personligt mål med prototypen var att dess funktionalitet skulle verka 
dynamiskt med musikflödet och förändras i takt med spellistan. Prototypen använder sig 
inte av någon databas där användare manuellt kan navigera bland information om musik 
som ingår i spellistan men inte spelas för tillfället. Istället presenteras endast 
information om det aktuella spåret och således är alltid informationen sammanhörande 
med det. Vidare visas all information på samma webbsida, vilket kan underlätta.

Intervjuresultaten visade att deltagarna finner information i form av spårets titel och 
artist- eller bandnamn relevant, vilket personligen inte var någon större överraskning. 
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Det var också denna metadata som observerades flest gånger i undersökningen. Här 
slutar dock de uppenbara sambanden mellan förekomst och relevans. Jag förstår att 
metadata såsom en artists skivbolag generellt kan anses vara oviktig och som ett resultat 
av detta oimplementerad. Detta också då informationen inte alltid är enkel att få tag på. 
Således förekom metadatan endast på två radiostationer. I kontrast till skivbolag var 
låttexter en av de mest uppskattade typerna av information sett till intervjuresultaten. 
Den är dessutom mindre omständig att hitta sett till hur många låttexttjänster som finns 
tillgängliga på webben. Dock var den, likt skivbolag, endast förekommande i två fall. 
Det innebär att undermåliga fyra procent av de undersökta radiostationerna presenterade 
denna information. Detta går emot Styvéns (2007) synpunkter om att musiktjänster på 
webben bör uppfylla användares förväntningar genom att tillgodose vad de värdesätter.

Skivnamnet är enligt deltagarna viktigt om de vill hitta fler låtar som kommer från 
samma skiva. Denna information fanns tillgänglig hos sju av de undersökta 
radiostationerna, relativt ofta sett till de andra typerna av metadata. Vidare anser de 
flesta deltagare att skivomslag är relevant information som tillför något till tjänsten. Lite 
märkligt är att skivomslag presenterades oftare än skivans namn hos de undersökta 
radiostationerna. Möjligtvis med resonemanget att namnet är synligt på omslaget, men 
ofta är texten inte läsbar på mindre bilder. Detta var något som vissa deltagare höll med 
om. Spårets längd är inte något som anses tillföra tjänsten så mycket. Här kan paralleller 
dras till hur många stationer som utnyttjade informationen, då denna endast påträffades i 
fyra av 50 fall. 

Musikvideo fanns enbart på två radiostationer. Detta är dock något som deltagarna är 
positiva till. Däremot krävs det att ljudnivån på videoklippet i fråga inte stör 
webbradions musik. Kanske är detta fallet till varför inte fler radiostationer har 
funktionaliteten implementerad. Båda stationer som hade musikvideor tillgängliga 
använde videospelare med ljud. Noterbart är även att inga stationer nödvändigtvis hade 
klipp av den aktuella låten tillgängliga. Inte heller bitrate var vanligt förekommande. 
Deltagarna anser att det kan vara bra att ha till hands för användare med sämre 
uppkoppling. Optimalt bör bitrate vara justerbar, vilket noterades i fyra av fem fall. 
Samtliga stationer använde begreppet bitrate snarare än ljudkvalitet, vilket var 
förrvirrande för vissa deltagare då de inte visste vad begreppet innebar. Personligen 
tycker jag att möjligheten att justera bitrate är en funktionalitet som gör en 
webbradiotjänst bättre.

Biografi och bildinformation var relativt vanligt förekommande gentemot andra typer 
av metadata. Detta var också något som deltagarna uppskattade, vilket kan tyda på ett 
visst samband. Biografi kan vara bra information då användaren fattat tycke för en artist 
eller ett band. Bildinformation var främst intressant för att det enligt deltagarna ger en 
bild av hur bandet ser ut. Diskografi förekom mer sällan, men kan ge en bild av hur 
länge ett band har varit aktivt, men kanske främst när en låt är gjord. Det känns 
personligen som att biografi och bildinformation uppskattades mer än diskografi under 
användartestet.

Intervjuerna inleddes med frågor kring hur deltagarna upplever traditionella 
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musikplattformar såsom CD-skivor gentemot dagens webbaserade 
musikstreamingtjänster. Här kunde ett mönster urskiljas, då vissa deltagare saknade den 
mer personliga känslan av att fysiskt äga musiksamlingar. Tiden det innebar att 
införskaffa CD-skivor i kombination med det begränsade utbudet satte musiken i större 
fokus. Idag tar vi den för givet. Med CD-skivor medföljer skivomslag och ofta låttexter 
och artistrelaterade bilder. Idag har vi ofta inte tillgång till denna information på samma 
sätt. Kanske kan musiken åter bli mer personlig trots dagens oändliga utbud och tillgång 
genom att lägga större fokus vid att beskriva den i alla sina aspekter. Detta då jag, likt 
Barate & Ludovico (2008), anser att underhållningsvärdet av att lyssna på musik i ett 
digitalt format består av fler faktorer än att lyssna på en binär fil. Vidare kan 
musikinformation bli mer relevant att undersöka för användare om information relevant 
med aktuellt framförda låtar finns lättillgänglig på en och samma tjänst. Således kanske 
musiklyssnandet kan göras mer primärt istället för att  undersökningen utgör majoriteten 
av kravspecifikationens innehållvara sekundärt till det lyssnaren gör vid sidan om. 
Musiken sätts således i större fokus, och användare kan få större kunskap om vad de 
lyssnar på.

5.2 Metoddiskussion

Studiens begränsades till att inte omfatta gränssnittsdesign, vilket resulterade i en 
prototyp som inte nödvändigtvis var optimalt designad för att förmedla funktionaliteten 
den innehåller. Hade användartesten varierat resultatmässigt om prototypen designades 
med gränssnitt i åtanke? Min personliga åsikt är att uppsatsen hade blivit för omfattande 
om aspekter utanför det undersökta området tagits i större åtanke. 

Materialet som fanns tillgängligt under litteraturstudien var stundtals frustrerande litet. 
Optimalt hade jag velat presentera mer information om webbradio och musik inom 
denna plattform. Dessvärre var relevant teori inte alltid tillgänglig inom musik i 
allmänhet. Än mindre förekommande var aktuellt skrivna artiklar. Delar av information 
som citerades skrevs kring sekelskiftet, vilket med teknikens snabba utveckling i åtanke 
inte var optimalt. Författarnas tidsenliga perspektiv medför en potentiell felmarginal i 
kontrast till vad som idag anses vara viktigt eller möjligt på webben.

Intervjuerna omfattade mer material än jag trodde. Trots att deltagarna var fem till 
antalet kom de med en stor mängd intressant information med direkt anknytning till 
frågeställningen. Med detta i åtanke presenteras intervjuresultaten i sin helhet i bilaga 
IV. Jag rekommenderar varmt att de läses för intressanta åsikter och perspektiv.
Möjligtvis hade kvalitativa intervjuer också varit ett potentiellt alternativ för att 
generera fler ideér i form av möjlig metadata för prototypen innan användartest 
utfördes. Detta också då den enda metadata litteraturstudien föreslog som inte förekom i 
webbradioundersökningen var noter, vilket kan vara ett resultat av bristen på teori inom 
ämnet. Om fler intervjuer hade ägt rum hade jag av utrymmes- och tidsskäl inte utfört 
undersökningen av webbradiostationer i samma omfattning. 

Under prototypens utvecklingsprocess kunde jag lägga märke till hur svårt det kan vara 
att importera önskvärd information om inte API:er finns att tillgå. Förmodligen hade 
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större kunskaper i programmering varit fördelaktigt. Wikipedia kan kännas relativt 
ostrukturerad på det sätt att artiklarnas sektioner ofta består av varierande mängd 
information, vilket nämns mer utförligt i resultatdelen (4.3.2). Således hade antingen 
detta kunnat överses med risk att informationen fördelas ojämt mellan artisterna, eller 
att hela artiklar importerades. Detta hade dock kunnat resultera i att enormt stor mängd 
text hade importerats. Vissa intervjudeltagare menade att de endast vill ha tillgång till 
det mest väsentliga av en artists biografi, vilket hade gjort importering av fullskaliga 
artiklar överflödigt. Vidare var det svårt att hitta pålitliga källor för information såsom 
skivbolag, kompositör och diskografi. Då tjänster vars innehåll kretsar kring 
musikinformation kan ha ofullständigt innehåll kring mindre band och det kan finnas 
mer utförlig information på genrebaserade tjänster såsom Encyclopedia Metallum kan 
det vara svårt att använda samma källor för all typ av musik som spelas på radio. Detta 
innebär att dessa hade behövts ändras beroende på vilken station funktionaliteten knyts 
kring.

Optimalt hade varit om prototypens funktionalitet hade kunnat knytas till vilken station 
som helst på webben, förutsatt att spellistan presenteras i form av ett XML-flöde. 
Tekniken bakom den semantiska webben strävar efter att beskriva information på detta 
sätt. Däremot är en direkt förutsättning att webbradiostationer taggar spellistans innehåll 
likadant, med generella termer såsom “artist“ och “track“. Ett konstaterande från 
Berners-Lee et al. (2001) kan återanvändas för att förklara skälet till detta, då de menar 
att människans vokabular visserligen gynnas av att kunna beskriva olika saker med 
samma term, men att detta kan innebära tolkningsfelaktigheter under en maskins 
process att tolka informationen (2000). Tolkas inte informationen rätt blir således också 
den importerade informationen irrelevant om något resultat kan genereras över huvud 
taget.

5.3 Avgränsningsdiskussion

De avgränsningar som sattes innebar att mobila enheter inte undersöktes närmare. Hade 
resultatet varit annorlunda om dessa hade inkluderats? En grundläggande faktor att utgå 
ifrån hade kunnat vara sättet musiklyssnande skiljer sig mellan stationära/mobila 
enheter. Om en användare är på väg någonstans har denne kanske inte alltid tid att 
stanna upp och läsa biografier eller titta på videofiler. Vidare kan diskuteras huruvida 
nätverkshastighet respektive täckning spelar roll gentemot stationära enheter, och hur 
detta påverkar vilken metadata användare vill ha tillgång till. Jag tror exempelvis inte 
att stora bilder eller videoklipp uppskattas på samma sätt om det tar lång tid att ladda 
dem. Inte heller tror jag att dessa filer uppskattas lika mycket vid användande av en 
liten skärm.

Artist- och låtnamn är grundläggande information som ger användaren förutsättningar 
att själv ta reda på mer om musiken som spelas. Det är dessutom information som lätt 
kan “snappas upp i farten“ i kontrast till långa biografier, och snabbt kan hämtas i 
kontrast till exempelvis video eller bilder. Jag tror därför att denna typ av information är 
viktigast för användare med mobila enheter, och att större filer inte uppskattas lika 
mycket. I vissa situationer kan dock information såsom lyrik och biografier uppskattas, 
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exempelvis om användaren sitter på ett tåg.

Deltagarna i användartest och intervjuer hade samtliga god erfaranhet av streamad 
musik på webben. Tanken med detta var kanske främst för att få utförliga svar. Många 
deltagare jämförde prototypen med redan existerande tjänster, vilket var intressant. 
Hade resultatet skiljt sig om mer oerfarna personer hade intervjuats efter att ha testat 
prototypen? Möjligtvis hade inte lika många paralleller kunnat dras mellan olika typer 
av streamingtjänster, deras fördelar och nackdelar. Samtidigt tror jag inte att mindre 
erfarenhet av streamad musik innebär annorlunda preferenser. Jag tror det är svårt att 
säga något om huruvida resultaten hade varierat beroende på vilken målgrupp som 
intervjuats. Kanske hade resultatet blivit mer variationsrikt, speciellt om både erfarna 
och oerfarna personer hade deltagit i användartestet. En annan teori är att personer med 
liten eller ingen erfarenhet inom området inte hade låtit sina svar färgas av sin 
erfarenhet av andra tjänster och deras funktionalitet, utan snarare lagt mer fokus på 
själva metadatan och dess inverkan på prototypen. Detta hade kanske gett svar som inte 
sade så mycket utöver huruvida metadatan var hjälpsam eller ej. 

Paralleller kan dras mellan metadata inom musik och andra områden, exempelvis film. 
Utöver skådespelare har filmer kompositörer, och utöver dialog och ljudeffekter består 
ljudet i filmen av musik. Den största samlingsplatsen av filmrelaterad information på 
webben är IMDb. Här kan användare hitta profilsidor tillhörande producenter, 
kompositörer, skådespelare och regissörer, samt ge betyg till filmer. Utöver detta finns 
en uppsjö av annan information, t.ex. trivia, nyheter och hur mycket pengar en film har 
dragit in. När jag jämför denna metadata med den som analyserats och testats i 
uppsatsen, finns vissa likheter. En film kan liknas vid ett album släppt av en artist eller 
ett band, där båda har kompositörer, producenter och distributörer. Musikerna som har 
släppt ett album kan liknas vid skådespelarna som har medverkat i en film. Däremot kan 
man lyssna på musik utan att veta hur musikerna ser ut, men man kan inte se på en film 
utan att se skådespelarna. Kan paralleller dras mellan regissörer och låtskrivare? Båda 
har stor del i skapandeprocessen hos en film eller ett album. Medan exempelvis 
Beethovens namn ständigt går hand i hand med hans verk kanske inte så många vet vem 
som skriver musiken i Queen. Således kanske kännedomen beror på vilken typ av musik 
en låtskrivare eller kompositör arbetar med. Däremot ser jag inget klart samband mellan 
kända regissörer och deras respektive filmgenrer. 

Ofta när jag ser på film känns det som att skådespelarna står i fokus, och att det är denna 
typ av information jag letar efter först. Detta kan vara intressant för att se vilka filmer en 
skådespelare har deltagit i. Likaså regissör av samma anledning. Att kunna se vad en 
film eller ett album har fått för betyg känns som information som är precis lika viktig 
inom båda områden. Det kan också vara intressant att se om en film har vunnit t.ex. en 
Oscar, och vilket år den kom ut. En sida av IMDbs kaliber har förmodligen ingen riktig 
motsvarighet i musikvärlden. En tjänst som kombinerar alla typer av musik där 
användare kan ge betyg och där musiker har sina egna profiler hade förmodligen 
omfattat väldigt mycket material. Däremot hade det onekligen varit en fantastisk tjänst.
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5.4 Förslag på vidare utveckling

Prototypen hade kunnat utvecklas genom vidare implementering av fler typer av 
bibliografisk metadata. Användningen av API:er och andra metoder för att automatisera 
flödet av extern information baserat på spellistans aktuella spår är för mig fördelaktigt 
då ingen databas behöver fyllas. Informationen kan finnas externt utan att tid behöver 
läggas på att manuellt importera data. Större fokus kan läggas på detta tillvägagångssätt 
om prototypen utvecklas vidare. Med hjälp av informationsrika och problemfria API:er 
hade prototypen kunnat göras relevant för fler artister, låtar och webbradiostationer. 
Prototypen hade också kunnat göras funktionell oavsett vilken radiostation dess 
funktionalitet knyts kring, samt designas med gränssnitt i större åtanke. Vidare hade 
prototypen kunnat bli mer interaktiv med exempelvis inloggningsfunktion och möjlighet 
att lägga till låtar i spellistor. Prototypen hade också kunnat inkludera annan metadata 
än enbart bibliografisk sådan vilket hade kunnat leda till funktionalitet såsom 
genreinformation och liknande artister och låtar.
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181.fm Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 10 eller fler

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår http://www.181.fm/

Vinylgodis Ja Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 5 1
http://www.
vinylgodis.se/

Classical WETA
90.9 FM Ja Ja Nej Nej

Tidpunkten vid
låtens uppspelning Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 10 eller fler

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://www.weta.
org/fm/listenlive

Epic Rock Radio Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 4 5
http://www.
epicrockradio.com/

sky.fm Ja Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 10 eller fler

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår http://www.sky.fm/

Rockklassiker Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 5

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://www.
rockklassiker.se/

The Blitz Ja Ja Ja Ja
Tidpunkten vid
låtens uppspelning Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Nej 10 eller fler

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://www.theblitz.
com/

The Hound WDDH
97.5 FM Ja Ja Nej Nej

Tidpunkten vid
låtens uppspelning Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 10 eller fler

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://www.
houndcountry.com/

95.7 The Rock Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Kanalen visar inga
senast spelade
musikspår

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://www.
957therock.
com/body.php

98 Rock Ja Ja Ja Ja
Tidpunkten vid
låtens uppspelning Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja 10 eller fler

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://www.krxq.
net/

100hitz Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Kanalen visar inga
senast spelade
musikspår

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://www.100hitz.
com/

1.fm Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Kanalen visar inga
senast spelade
musikspår

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår http://www.1.fm/

Classic Deep Cuts Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 9

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http:
//classicdeepcuts.
com/

Rock In California Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Kanalen visar inga
senast spelade
musikspår

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http:
//rockincalifornia.
com/

Newrock 93.3 Ja Ja Ja Ja
Tidpunkten vid
låtens uppspelning Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja 10 eller fler

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://www.
newrock933.com/

Rock 106 Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 5

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://www.
rock106.net/

Rock 1045 Ja Ja Nej Ja
Tidpunkten vid
låtens uppspelning Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej 10 eller fler

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://www.
rock1045.com/

Onda Brava Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Kanalen visar inga
senast spelade
musikspår

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://www.
ondabravaradio.
com/

94.9 The Rock Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 10 eller fler

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://www.therock.
fm/

Rock 107 WIRX Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 10 eller fler

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://www.wirx.
com/

Rush Radio Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 5

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://www.
rushradio.
org/index.php

Screamo Radio Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Kanalen visar inga
senast spelade
musikspår

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://www.
screamoradio.com/

The Voice Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 5

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://www.
thevoice.se/

96.2FM The
Revolution Ja Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja 10 eller fler

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://www.
therevolution962.
com/

Y108 Rocks 107.9
fm Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 10 eller fler

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://www.y108.
ca/index.aspx

Defjay Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej 8

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://www.defjay.
com/

GotRadio Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 9

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://www.
gotradio.
com/MusicRoom.
mvc/All

i7Radio Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 5

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://www.i7radio.
com/radio

91.3 KBCS Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej 10 eller fler

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://kbcs.
fm/site/PageServer

Radio Toot Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 5

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://radiotoot.
com/

Stationens namn
Artist- eller
bandnamn Musikspårets titel Albumnamn Skivomslag

Det aktuella
musikspårets

längd Låttexter/lyrics

Musikvideo/liveinspelning
eller annan artist-

eller
musikrelaterad

video
Musikspårets bit

rate Skivbolag/label Kompositör/låtskrivare
Artistens eller

bandets diskografi

Artistens eller
bandets biografi

eller övergripande
bakgrund

Artistens eller
bandets

turnéinformation

Artisten eller
bandet

representeras med
minst en bild

Kanalens spellista
visar följande antal

senast spelade
musikspår

Kanalens spellista
visar följande antal

nästkommande
musikspår Tillänglig (URL):
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Power 104.7
Baltimore Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej 10 eller fler

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://www.
power1047.com/

World Fusion
Radio Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja 5

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http:
//worldfusionradio.
com/

Radio Haichal Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Kanalen visar inga
senast spelade
musikspår

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://www.haichal.
com/

Armenian Radio Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 5

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://www.
armenianpulse.
com/armenian-
radio/

Isle of Wight Radio Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 10 eller fler

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://www.iwradio.
co.uk/

Fickle 93.3FM Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Kanalen visar inga
senast spelade
musikspår

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://fickle933.
com/

NiceNoise Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 4

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://nicenoise.
net/

Pop Fusion Radio Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 10 eller fler

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://pop.
fusionradio.fm/

Radio92 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Kanalen visar inga
senast spelade
musikspår

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår http://radio92.se/

The River Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej 10 eller fler

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://www.wxrv.
com/

Radioplay (Mix
Megapol) Ja Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja 5

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://www.
radioplay.se/

100.7 WHUD Ja Ja Nej Ja
Tidpunkten vid
låtens uppspelning Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 10 eller fler

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://www.whud.
com/

101.9fm Chicago -
WTMX Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Kanalen visar inga
senast spelade
musikspår

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://www.wtmx.
com/home.php

Big R Radio Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Kanalen visar inga
senast spelade
musikspår

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

www.bigrradio.
com/

CoastFM Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja 10 eller fler

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://www.
coastfm.com/

Easy 93.1 Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja 10 eller fler

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://www.easy93.
com/

Basement Soul
Radio Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 10 eller fler

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://www.
basementsoul.
com/

JazzRadio.com Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 4

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://www.
jazzradio.com/

Sveriges Radio -
P3 Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 10 eller fler

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http:
//sverigesradio.
se/p3/

Bandit Rock Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Kanalen visar inga
senast spelade
musikspår

Kanalen visar inga
nästkommande
musikspår

http://www.bandit.
se/

Stationens namn
Artist- eller
bandnamn Musikspårets titel Albumnamn Skivomslag

Det aktuella
musikspårets

längd Låttexter/lyrics

Musikvideo/liveinspelning
eller annan artist-

eller
musikrelaterad

video
Musikspårets bit

rate Skivbolag/label Kompositör/låtskrivare
Artistens eller

bandets diskografi

Artistens eller
bandets biografi

eller övergripande
bakgrund

Artistens eller
bandets

turnéinformation

Artisten eller
bandet

representeras med
minst en bild

Kanalens spellista
visar följande antal

senast spelade
musikspår

Kanalens spellista
visar följande antal

nästkommande
musikspår Tillänglig (URL):
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Bilaga II - Prototypen





Bilaga III - Intervjuguide

Inledande frågor

När, var och hur lyssnar du på streamad musik på webben?

Hur förhåller du dig till streamad musik gentemot traditionella plattformar som radio 
och CD-skivor?

Hur går du tillväga för att hitta information om en artist, ett band eller en låt?

Frågor relaterade till användartestet

Vilken av den testade metadatan anser du vara viktig och varför?

Vilken av den testade metadatan anser du vara mindre viktig och varför?

För varje typ av bibliografisk metadata, beskriv en situation där du tycker det är viktigt 
att få denna information presenterad.
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Bilaga IV - Intervjuer

Deltagare 1

Inledande frågor

När, var och hur lyssnar du på streamad musik på webben?

Jag använder främst Spotify men när jag vill lyssna på musik jag inte känner till  
använder jag mig av webbradio, antingen Last.fm eller mindre, mer genreinriktade  
kanaler. Jag lyssnar på musik när datorn är påslagen, vilket ofta är åtta till tio timmar  
dagligen. När jag är ute använder jag mobilen för att lyssna på musik. 

Hur förhåller du dig till streamad musik gentemot traditionella plattformar som 
radio och CD-skivor?

Jag har aldrig lyssnat på CD-skivor och traditionell radio särskilt mycket. Ibland 
lånade jag skivor av min bror men radio har jag bara erfarenhet av på webben. När jag 
blev äldre och började lyssna på musik oftare var internet redan populärt. Jag och mina 
vänner delade musikfiler med varandra vilket var mitt sätt att komma i kontakt med 
musik jag inte redan kände till. När jag hittade något som var bra gick jag in på Last.fm  
eller Youtube för att hitta fler låtar av bandet. Jag äger inte många egna CD-skivor, och  
köper jag så ska det helst vara mitt favoritband. Ett skäl för mig att äga CD-skivor är  
för att få det som följer med skivan, som albumomslag och låttexter. Trots att musik inte  
kretsar kring CD-skivor lika mycket idag så saknar jag inte tiden då det gjorde det.  
Man kan inte sakna det man aldrig haft så stor användning av.

Hur går du tillväga för att hitta information om en artist, ett band eller en låt?

För att hitta information om musik använder jag Google om jag känner till bandets  
eller låtens namn. En bra webbsida för låttexter som jag brukar använda kallas Let's  
Sing It. Jag tror att det är privatpersoner som får lägga upp texter och så kan vem som 
helst korrigera dessa i efterhand.

Frågor relaterade till användartestet

Vilken av den testade metadatan anser du vara viktig och varför?

Det första jag vill ha reda på när jag hittar musik jag tycker om är låtens och bandets  
namn, samt sångtext. Egentligen vill jag veta bandets namn så att jag kan hitta mer  
information om det, men nu finns det redan biografi på sidan. Jag tycker att det är bra 
att den är med. Det fungerar som en introduktion till bandet.

Vilken av den testade metadatan anser du vara mindre viktig och varför?

Om jag inte känner igen namnet på den som har komponerat låten är denna 
information ointressant för mig. Om det är någon i bandet så kan det vara intressant,  
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men då måste man som sagt veta vad de heter först. Skivbolag säger mig ingenting. Om 
man upptäcker att många bra band har samma skivbolag kanske man kan söka sig till  
skivbolaget och se vilka andra band som de har avtal med, men generellt är inte detta  
så viktigt. Bitrate, vad är det? Ljudkvalitet? Då jag inte ens vet vad ordet betyder är  
detta kanske den minst relevanta informationen för mig på sidan.

För varje typ av bibliografisk metadata, beskriv en situation där du tycker det är 
viktigt att få denna information presenterad.

Spårets titel

Låttiteln borde alltid vara med och är alltid viktig för mig när jag lyssnar på musik på  
webben. Oavsett om jag kan allt om ett band kan jag glömma vad en låt heter när jag  
hör den. Spårets titel kan vara bra att ha oavsett situation.

Artistens namn

Precis som låttiteln borde bandets namn alltid vara med. Oavsett om denna information  
finns på flera ställen i prototypen känns det som att bandets namn borde stå  
tillsammans med låttiteln i första hand.

Skivnamn

Skivnamn tycker jag är ganska viktigt. Det borde vara med. Jag vet dock inte riktigt  
vilket utbyte jag får av det om jag ändå inte tänker köpa skivan. Det är mindre viktigt  
nu när man kan köpa enskilda låtar på webben. Däremot kanske man vill hitta andra  
låtar från samma skiva. Jag tror inte att jag hade köpt en CD-skiva om jag inte hört  
alla låtar sedan innan. 

Skivomslag

Jag gillar att man kan se skivomslaget. Har det designats så borde det synas, det kanske  
säger något om musiken på ett sätt som ljud inte kan. Nu när man streamar musik  
kommer inte skivomslaget fram på samma sätt som innan. Finns detta borde också  
skivans namn vara med. Ibland kan man inte se vad skivan heter genom att titta på 
skivomslaget då texten kan vara otydlig. Speciellt om inte bilden är större än vad den är  
i prototypen.

Spårets längd

Jag tycker detta alltid är viktigt för man vill gärna se hur lång låten är, eller hur lång  
tid det är kvar av den. Om en låt spelas som är nio minuter lång vill man veta det så  
man kan stänga av om man inte gillar den. Det kanske inte är lika viktigt för  
popradiostationer vars låtar alltid är runt tre minuter långa, till skillnad från 
progressiv metal.

Sångtexter
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Låttexter är ett bra element på en webbradiostation. Jag tycker att det ger ett skäl att  
fördjupa sig mer i tjänsten. Ibland kan det vara svårt att höra vad sångaren faktiskt  
sjunger. Inom vissa genrar brukar låttexten berätta en historia, och för att kunna hänga 
med i den kan det vara bra att informationen finns lättillänglig.

Musikvideo/livespelning av spåret

Musikvideos är ett smart element, men jag vet inte hur många låtar som faktiskt har en  
officiell musikvideo. Så de kanske borde vara liveversioner istället. Det bästa hade varit  
om videon spelades samtidigt som låten och ljudet på videon var avstängd. Om det inte  
finns en video på just den aktuella låten kanske det fungerar lika bra med en annan 
video eller liveklipp av bandet. 

Noter/ackord

De som är intresserade av att spela låten tycker nog att det är ett intressant element då  
de slipper söka själva. Men det kanske inte är så stor chans att låten finns. Själv har jag 
inget intresse av informationen.

Bitrate

Jag har inte så mycket att säga eftersom jag inte vet hur bitrate mäts, eller vad det  
verkligen innebär. Så länge det är tillräckligt bra kvalitet på en station och det inte  
finns några störningar tycker jag inte att bitrate är relevant. Jag skulle nog inte reagera 
på att det står bitrate, än mindre att det är ett mått på ljudkvalitet. 

Skivbolag

Som jag sade innan, min första tanke var att information om skivbolag inte är viktigt,  
men det kan vara intressant om det visar sig att ett skivbolag har många bra band. Då 
kanske det har inriktat sig på en viss musikgenre och det kan vara en idé att undersöka 
närmare.

Kompositör

Precis som skivbolag är inte kompositör viktigt för mig första gången jag hör ett nytt  
band. Däremot tar inte informationen så stor plats. Jag tror det är mer relevant om man 
är ett fan av bandet. 

Diskografi

Det är bra att biografi och diskografi ligger nära varandra på sidan, det känns som att  
de hör ihop. Ofta när jag läser om ett bands biografi brukar diskografi också dyka upp.  
Det kan vara kul att se hur många skivor de har släppt, egentligen oavsett hur väl du 
känner till bandet.

Biografi
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Biografi är bra att ha tillgång till. Det är ofta en av de första sakerna jag tar reda på  
när jag hittat ett nytt band. Om jag redan känner till bandet kanske det inte är lika  
viktigt. För mig är det en av de viktigaste typerna av information på sidan om jag letar  
efter ny musik. 

Tourinformation

Det är bra att tourinformationen är en länk. Jag tror annars att det tar för stor plats på  
sidan. Dessutom förlitar jag mig inte på att en radiotjänst ska ha tourinformation, även  
om du vet varifrån informationen egentligen är hämtad. Det kanske skulle fungera att  
istället ha information på sidan som visar var bandet spelar härnäst, för att se var de  
befinner sig för tillfället. 

Bilder

Jag gillar att det visas bilder på bandet. Det kan vara intressant att se hur de ser ut.  
Om det visas bilder på livespelningar kanske man kan få en uppfattning om hur känt  
bandet är beroende på hur stor publiken eller scenen är. 

Deltagare 2

Inledande frågor

När, var och hur lyssnar du på streamad musik på webben?

Jag brukar ofta lyssna på streamad musik hemma, men också i bilen och när jag åker  
buss. Främst använder jag Spotify. Ibland lyssnar jag också på webbradio såsom P3.

Hur förhåller du dig till streamad musik gentemot traditionella plattformar som 
radio och CD-skivor?

Jag är tillräckligt gammal för att tycka att det är kul att äga en förpackning. Du äger  
ett material i form av din favoritmusik. Det känns som att det handlar mycket mindre  
om det idag. Nu behövs inte CD-skivor längre. Den enda gången jag köper musik är  
när jag verkligen gillar ett band och jag vill ha alla låtar på en skiva, vilket händer  
väldigt sällan. Musik du inte tycker om hade du förmodligen inte betalt för idag.  
Traditionell radio är för mig någonting som är till för nyheter. Jag tänker inte på musik  
när jag hör ordet radio.

Hur går du tillväga för att hitta information om en artist, ett band eller en låt?

Jag använder alltid Google. Det är inte så ofta jag söker efter musikinformation efter  
att ha lyssnat på radio dock. Om jag redan känner till en låt men har glömt vad den  
heter brukar jag söka på refrängen för att få upp namnet. Därefter kan du spela den på 
Spotify. 
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Frågor relaterade till användartestet

Vilken av den testade metadatan anser du vara viktig och varför?

Det viktigaste för mig är titeln på spåret och artistens namn. Det är egentligen det enda  
du behöver för att själv ta reda på mer. När du pratar med andra om låten behöver du 
egentligen bara dess namn. Sångtext är också bra att ha, speciellt om du ska lyssna på 
låten mer än en gång. Jag tycker att det är bra att kompositören finns med, denna 
information borde alltid finnas med eftersom man ofta inte vet vem som har skrivit en  
låt. Kompositörer borde generellt få mer uppmärksamhet.

Vilken av den testade metadatan anser du vara mindre viktig och varför?

Det är egentligen inte något som är ointressant på sidan, det beror lite på vilken 
situation du befinner dig i. Däremot är vissa saker mindre intressanta i kombination  
med att lyssna på radio. Skivomslaget är för mig bara intressant om jag ska köpa 
skivan egentligen. Biografi är bra, men det borde stå mer information om hur bandet  
har förändrats under tiden de varit aktiva, t.ex. om de bytt sångare. För mig är det kul  
att se om bandet har vunnit priser eller liknande. Tourinformation behöver jag inte från 
en radiotjänst, och jag hade nog missat den. Det känns inte som att det hör ihop med de  
andra delarna.

För varje typ av bibliografisk metadata, beskriv en situation där du tycker det är 
viktigt att få denna information presenterad.

Spårets titel

Spårets titel är alltid viktig, särskilt så länge det är one hit wonder-låtar. Det finns  
tillfällen då fler känner till en låts namn än vilket band som har gjort den. Annars  
brukar jag tycka att bandet är viktigare att kunna. Spårets titel är egentligen bara 
viktigt när du pratar med någon annan om låten, eller om jag vill köpa den. 

Artistens namn

Denna information går hand i hand med spårets titel, dock är den kanske lite viktigare.  
Du kan oftare artisten än spårets titel. Det känns som att artisten går före låten.

Skivnamn

Skivnamnet är viktigt om du vill köpa skivan, men jag tror inte att jag hade velat göra 
det om jag inte visste att alla låtar på den var bra. Man kan dock leta upp fler låtar från 
skivan genom att söka på dess namn. Jag brukar främst köpa enskilda låtar från olika 
skivor, och därefter lägga dem i spellistor. 

Skivomslag

Skivomslaget går hand i hand med skivnamnet. Det gör inte tjänsten sämre att  
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skivomslaget visas. Det representerar bandet rätt bra. Samtidigt kanske det inte är så  
viktig information, men det borde ändå finnas med. Jag skulle dock inte köpa en skiva  
baserat på hur snyggt skivomslaget var, som man gjorde när man var ung.

Spårets längd

Spårets längd är för mig inte viktig oavsett situation. På webbradio brukar de spela  
radioversioner av låtar som de kortar ner tidsmässigt. Jag räknar med att alla låtar är  
ungefär lika långa när jag lyssnar på radio.

Sångtexter

Sångtext är för mig relevant. Problemet är att du inte sjunger med första gången du hör  
en låt. Men i efterhand vill du ofta lära dig den. Efter några gånger blir det intressant.  
Det beror också på låten. I popmusik spelar det ingen roll vad de sjunger, men djupare  
låtar kanske har mer intressant sångtext. 

Musikvideo/livespelning av spåret

Musikvideo är bra, men det kan bli att man pausar radioflödet för att sedan starta exakt  
samma låt igen, denna gång med video. Jag tror inte att jag hade gjort det. Däremot  
kan det vara intressant att se i efterhand. Men jag är ingen musikvideotittare över  
huvud taget.

Noter/ackord

Jag tror inte att jag hade gått via radio för att få tag på noter eller ackord. Men jag kan  
förstå varför det finns med. Det kan vara praktiskt eftersom man själv slipper söka efter  
informationen. 

Bitrate

Rent tekniskt är det intressant om jag tycker att musiken inte låter som den ska och vill  
veta varför. Om jag inte hade vetat vad bitrate innebär hade jag trott att det handlade  
om uppspelningshastighet snarare än ljudkvalitet. Jag tycker att det borde stå  
ljudkvalitet istället för bitrate.

Skivbolag

Skivbolag kanske kan vara intressant om musiken tillhör en specifik genre. Kanske om 
det handlar om en större artist som har sitt eget skivbolag. Annars hade jag inte fått ut  
så mycket av informationen.

Kompositör

När jag hör ordet kompositör tänker jag mer på film än musik. Alternativt spel. Dock  
tycker jag att artisten får aldeles för mycket uppmärksamhet för en låt. Därför borde  
informationen finnas med. Jag lyssnar dock mest på band som skriver sitt eget material,  
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och då är det kanske inte lika viktigt att veta. Vem som komponerar låtarna borde stå i  
biografin, men det kanske varierar beroende på hur mycket information som finns att  
tillgå.

Diskografi

Jag gillar diskografins upplägg, det ser ut som på Spotify mer eller mindre. Du har  
upplägget i kronologisk ordning och när skivorna är släppta. Men på Spotify spelar jag 
inte hela skivor, utan gör spellistor baserat på bandets populäraste låtar. Det känns  
också som en del som alltid borde vara en del av biografin. Det hade varit kul att se hur  
ett bands lineup har skiftat mellan alla album. 

Biografi

Biografin är viktig när jag märker att jag tycker om bandet och vill veta mer om det.  
Det jag oftast letar efter i biografin är information om deras album och när de började  
spela. När jag har lyssnat på ett par låtar jag tycker är bra blir biografin relevant.

Tourinformation

Det känns inte så relevant. Du vill inte använda en radiotjänst för att få  
tourinformation. Det spelar dock ingen roll om den ligger där eller inte, andra kanske 
skulle tycka att det var intressant.

Bilder

Bilder påverkar för min del inte intresset till bandets musik. Det känns dock som något  
som kan vara intressant första gången man hör ett nytt band. Därefter vet man hur de  
ser ut.

Deltagare 3

Inledande frågor

När, var och hur lyssnar du på streamad musik på webben?

Jag brukar främst lyssna på Youtube, men också Spotify. Jag brukade använda 
internetradio men jag tröttnade på det eftersom jag hellre vill göra egna spellistor. Jag 
brukar ha musik igång så fort jag har startat datorn. Mest lyssnar jag hemma men 
också om jag åker buss.

Hur förhåller du dig till streamad musik gentemot traditionella plattformar som 
radio och CD-skivor?

Det är mycket lättare att lyssna på musik idag. Men jag kan tycka att det var mer känsla  
bakom det innan. Ville du ha musik så blev du tvungen att hitta skivan och köpa den.  
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Det gjorde på något sätt att man värderade musiken högre. Nu tar man det för givet.  
Idag har man spellistor, men innan gick det inte spela sina favoritlåtar på ett enkelt sätt  
om man inte brände de på skiva först. Jag kommer ihåg när man lyssnade på  
kassettband. Min syster gav mig en kassett med en massa låtar jag tyckte om. Det är lätt  
att bli nostalgisk.

Hur går du tillväga för att hitta information om en artist, ett band eller en låt?

Det beror på om jag vet vad låten heter. Om jag inte gör det så söker jag på den del av  
låttexten som jag kan. Har jag ett låtnamn att gå efter använder jag Google och förlitar  
mig på första bästa svar. Jag använder inga specifika musiktjänster annat än Wikipedia  
för att hitta information.

Frågor relaterade till användartestet

Vilken av den testade metadatan anser du vara viktig och varför?

Rent spontant vill jag veta vilken artist det är och vad det är för låt. Låttexter brukar  
vara rätt kul faktiskt, speciellt när man inte hör vad sångaren sjunger. Jag gillar att  
läsa låttexten då jag hör en låt, man upplever den på ett annat sätt då. Jag tänkte inte  
på detta innan, men ibland vill man se ackord och noter för låtar man inte hört innan så 
jag blev positivt överraskad av att se att den informationen finns med i prototypen. Det  
kan vara bra att kunna se videos, men då måste du pausa radion. 

Vilken av den testade metadatan anser du vara mindre viktig och varför?

Det känns orättvist mot artisten men jag bryr mig inte om deras biografi, det finns inte  
så mycket i den jag skulle tycka var intressant. Möjligtvis vilket land bandet kommer 
ifrån, men det är inget jag aktivt letar efter. Inte heller skivbolaget intresserar mig.  
Bilder är intressant beroende på hur relevanta de är. Om du hämtar bilder från Flickr  
kan du få en del ointressanta bilder som inte har något med musiken att göra.

För varje typ av bibliografisk metadata, beskriv en situation där du tycker det är 
viktigt att få denna information presenterad.

Spårets titel

Titeln för mig är alltid viktig. Ibland lyssnar jag på asiatisk musik vars namn inte står  
utskrivet med vanliga bokstäver. Då märker man hur viktigt det är att kunna se vad en  
låt heter.

Artistens namn

Artistens namn är precis som låtens namn viktigt av samma skäl. 

Skivnamn
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Skivnamnet kan vara bra om man vill hitta mer information om dess innehåll, så man 
slipper försöka ta reda på vilken skiva en låt kommer från. Ibland kanske ett band har  
gjort flera versioner av samma låt, och då är det bra att veta vilken skiva en låt tillhör.

Skivomslag

Skivomslaget är för mig inte jätteviktigt, det har egentligen inget med musiken att göra.  
I så fall är skivnamnet viktigare, det kan du faktiskt ha användning av. Däremot var  
skivomslaget kul att ha då jag oftare köpte CD-skivor. Det är bra att skivomslaget finns  
med.

Spårets längd

Jag brukar bli rätt rastlös av långa låtar. Om de pågår för länge brukar jag vilja byta  
låt. I detta fall kan det vara bra att ha denna information. 

Sångtexter

Sångtext är inte alltid nödvändig första gången man hör en låt. Däremot är det  
intressant andra eller tredje gången, då vill ta reda på vad de faktiskt sjunger. Första  
gången jag hör en låt måste jag på något sätt registrera melodin i huvudet först. Andra 
gången kan jag börja tänka på metadatan.

Musikvideo/livespelning av spåret

Musikvideo känner jag också är intressant först när du hört låten en gång. Innan dess  
lägger jag större fokus på att lyssna.

Noter/ackord

Då jag spelar gitarr kan det vara kul att ha tillgång till noter, även om jag inte klarar  
av att spela låten får jag ut en del i och med att jag kan se hur en låt är uppbyggd.

Bitrate

Bitrate är för mig inte särskilt relevant på en radiokanal. För personer med långsam 
uppkoppling kan det dock vara bra om det fungerar som inställningen av 
videoupplösning på Youtube. Istället för bitrate borde det stå ljudkvalitet och istället för  
en siffra borde det stå low, medium eller high. 

Skivbolag

Det kanske finns de som får ut något av att veta vilket skivbolag ett band har, men jag 
ser inget syfte med det. 

Kompositör

Kompositören borde vara med för att visa vem det är som har gjort låten men jag har  
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inget eget värde av det. De som lyssnar borde dock enkelt kunna ta reda på vem som 
har komponerat en låt, det känns svårt att hitta någon annanstans. Kompositören är  
viktig för låtens sound. 

Diskografi

Diskografin är också något jag inte tittar på första gången jag hör en låt, men som kan  
vara intressant vid ett senare tillfälle. Det är bra att man kan se vilket år musiken  
gjordes.

Biografi

Själv brukar jag inte söka efter ett bands biografi, men det är något som hade kunnat  
vara användbart för andra. Det kan vara intresssant att veta ver ett band kommer från.

Tourinformation

Tourinformation hade jag aldrig tittat på om jag hör musik för första gången.  
Egentligen brukar jag använda ett bands officiella sidor för att ta reda på var de spelar.  
Kanske hade det varit bättre att skriva ut informationen med vanlig text istället för att  
hänvisa en sida vars syfte är att sälja biljetter. 

Bilder

Bilder kan göra en sidan mer intressant. De borde visas i samband med biografin  
tycker jag. 

Deltagare 4

Inledande frågor

När, var och hur lyssnar du på streamad musik på webben?

Oavsett om jag är hemma eller på väg någonstans lyssnar jag på musik. Oftast  
använder jag Grooveshark eller Youtube. Min mobil är för dålig för att jag ska kunna 
streama musik på den, så jag har mina favoritalbum nedladdade istället.

Hur förhåller du dig till streamad musik gentemot traditionella plattformar som 
radio och CD-skivor?

Jag tycker att musiklyssnandet är mycket smidigare idag. Det är kanske lätt att bli  
nostalgisk, men jag upptäckte musiken jag lyssnar på idag tack vare webben. Det hade  
jag nog inte gjort annars, då många artister jag gillar är relativt okända. Innan internet  
började användas i större utsträckning lyssnade jag ofta på traditionell radio. Hittade  
jag en låt jag verkligen gillade köpte jag albumet, oavsett om resten av innehållet var  
dåligt. Det gick inte att köpa enskilda låtar, vilket gjorde att musiken på ett sätt kostade  
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mer då du betalade för låtar du egentligen inte ville lyssna på. Det hade aldrig hänt  
idag. Däremot värderade man det man hade på ett annat sätt. Om du inte gillar en låt i  
din spellista idag kan du bara ta bort den. Tidigare hade man varit tvungen att lyssna 
på den ändå. Jag har en hatkärlek till vissa låtar från då jag var yngre som ett resultat  
av detta. 

Hur går du tillväga för att hitta information om en artist, ett band eller en låt?

Främst använder jag Google om jag vill ta reda på mer om ett band eller dess musik.  
Jag brukar också använda mig av en webbsida som heter Metal Underground, som har  
information och nyheter om band. Sidan är bra enligt mig, för de skriver om band som 
inte är jättekända.

Frågor relaterade till användartestet

Vilken av den testade metadatan anser du vara viktig och varför?

Jag tycker att låtnamn, bandnamn och albumnamn är viktigt att veta. Biografi och 
sångtext är också relevant. Denna information kombinerad ger en bra bild om bandet  
som framför låten. Grooveshark har en del liknande information. Det gör att du slipper  
använda söktjänster för att ta reda på mer. Musikvideos gillar jag, men det måste  
fungera på ett bra sätt. Kanske hade det varit bättre om klippet inte hade ljud, för de 
flesta stänger nog av det innan de tittar. Annars kan de vara intressanta att titta på 
samtidigt som musiken spelas i bakgrunden. Vem som komponerat låten kan vara 
intressant, men det kanske hade varit bättre i kombination med information om vilka  
som är med i bandet och vad de spelar.

Vilken av den testade metadatan anser du vara mindre viktig och varför?

Jag har aldrig haft nytta av att veta vilket skivbolag ett band tillhör, det har absolut  
ingenting med musiken att göra. Känns lite som smygreklam för skivbolaget om det ska  
vara med. Det tar visserligen inte upp så stor del av sidan, så det är inget som direkt  
ligger i vägen för något annat. Noter hade jag heller inte velat ha av en  
webbradiostation, även om det kan fungera för låtar man känner till.

För varje typ av bibliografisk metadata, beskriv en situation där du tycker det är 
viktigt att få denna information presenterad.

Spårets titel

Låtnamnet är alltid viktigt. Om man vill lyssna på låten fler gånger kan det vara svårt  
om man inte känner till dess namn, då man inte har något att gå på. 

Artistens namn

Artistens namn är lika viktigt som låtnamnet. Är låten bra vill jag veta vilket band som 
har gjort den.
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Skivnamn

Namnet på skivan är viktig om du vill hitta fler låtar från den. Jag tycker att den är  
viktig att ha oavsett situation.

Skivomslag

Skivomslaget är ganska viktigt, det säger lite om bandet och låten blir lättare att  
komma ihåg om man har en bild att förknippa den med. Vissa låtar är ganska lika och  
då går det snabbare att skilja dem åt med hjälp av deras skivomslag. 

Spårets längd

Det känns som rätt viktig information oavsett situation. Du lär dig nog aldrig hur långa 
enskilda låtar är egentligen. Man kan byta radiostation om man ser att en låt man inte  
gillar är väldigt lång. Börjar man lyssna på stationen mitt i en lång låt och tycker den 
är bra kan det vara lönt att lyssna på det man missat på Youtube eller liknande.

Låttexter

Det kan vara viktigt att ha tillgång till låttext om man gillar låten. Ofta kan jag melodin  
sångaren sjunger utantill men bara delar av texten. Om det är svårt att höra vad  
sångaren sjunger är låttexter ännu viktigare. 

Musikvideo/livespelning av spåret

Som jag sade så kan videoklipp vara bra, men jag hade gärna sett att man slipper dra 
ner volymregeln varje gång man vill titta på dem. Här hade jag kunnat tänka mig  
livespelningar då dessa ofta är inspelade av människor i publiken, så de finns i överflöd  
på Youtube. Däremot är ljudkvalitén ofta hemsk eftersom ljudnivån är så hög på 
koncerter. Om ljudnivån är avstängd från början slipper man dock detta problem, och  
har endast videon kvar, samtidigt som radiostationen spelar låten i studioversion.  
Denna kombination hade varit intressant.

Noter/ackord

Om man kan låten kan det vara bra att ha, det är dock inte därför jag lyssnar på  
webbradio. Det kan vara svårt att haka på mitt i en låt om man inte kan den eller är  
osäker kring ackorden och liknande. I vissa fall finns det flera uppladdningar av noter i  
olika tonarter för samma låt, vilket kan göra det svårt om man vill försöka hänga med.  
Hellre att jag stänger av musiken och koncentrerar mig på att spela låten om jag tycker  
den är bra.

Bitrate

Det enda tillfälle då jag skulle leta efter bitrate är för att avgöra om det är  
radiostationen som gör att musiken låter dåligt eller om det är bandets fel.
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Skivbolag

För mig är det helt onödigt att kunna ett bands skivbolag. Det säger mig ingenting och 
har inget med musiken att göra.

Kompositör

Kompositör är endast viktig för mig om jag vet vad bandets medlemmar heter, så att jag  
kan se vem av dem som skriver låten. Dream Theaters låtar skrivs exempelvis av deras  
trummis, Mike Portnoy. Man kan höra att han har haft en stor roll i låtskapandet genom 
att lyssna på tempot, som skiftar väldigt ofta i låtarna. Kamelot lägger större fokus på 
vad sångaren sjunger och sångens melodi. Man kan således gissa sig till att det är  
sångaren som komponerar. Falconer har väldigt bra gitarriff eftersom gitarristen  
skriver låtarna, men har mindre variation kring trummor och övrig melodi. Jag tycker  
att detta är intressant. Vem som komponerar och vilken roll denne har i bandet är  
avgörande för soundet. Därför är det bra att denna information finns tillänglig.

Diskografi

Diskografin är viktig. Genom att läsa denna kan man se hur länge ett band har varit  
aktivt och hur många skivor de har släppt. Kanske man kan få en hint om hur gammal 
en låt är genom att lyssna på soundet, men har du inte diskografin har du inga bevis

Biografi

Biografin är inte så viktig om jag redan känner till bandet. Det är dock en av de första  
sakerna jag brukar söka efter om jag hittar ett band jag inte hört något från tidigare.

Tourinformation

Tourinformation kan vara bra att ha, men jag brukar inte få spontana infall att boka 
biljetter till livekoncerter genom att lyssna på webbradio. Snarare tvärtom. Jag ser på  
bandets egna webbsida att de kommer till Sverige. Således köper jag biljetter, men först  
när jag vet att jag själv och andra jag vill gå dit med har tid över. 

Bilder

Bilder kan vara intressant om jag inte vet hur bandet ser ut. Helst hade jag velat ha 
officiella bilder på bandet snarare än livebilder. Bilder från studioinspelningar hade 
också varit intressant. Livebilder tenderar att ge ungefär samma bild av bandet oavsett  
hur många du får tillgång till.

Deltagare 5

Inledande frågor

63



När, var och hur lyssnar du på streamad musik på webben?

Jag lyssnar i princip alltid på musik på ett eller annat sätt. Så fort datorn är igång  
vilket den är större delen av min tid. När jag inte är hemma lyssnar jag på Spotify via  
telefonen. 

Hur förhåller du dig till streamad musik gentemot traditionella plattformar som 
radio och CD-skivor?

Idag sitter man och klagar på Spotify som har 16 miljoner låtar. När jag var liten hade 
jag två CD-skivor som jag lyssnade på jättemycket. Då hade man ett väldigt litet utbud.  
Jag fick be min mamma skjutsa ner mig till stan för att köpa skivor. Däremot lägger jag  
lika mycket pengar på musik nu som jag gjorde då. Den enda skillnaden är att jag  
lyssnar mer på musik nu. För 10 år sen hade jag Napster med modem. Musiken fanns  
tillänglig men det gick inte att lyssna i realtid. Jag hade en lärare som sade att sista  
genereationen som vill ha lådan till något är 80-talister. Även om man inte öppnar  
skivan fyller den ett syfte i hyllan. Risken är att musiken blir väldigt opersonlig om man  
har en spotifylista med 10 000 låtar.

Hur går du tillväga för att hitta information om en artist, ett band eller en låt?

Ofta finns det en artikel på Wikipedia med information om bandet. Det är inte ofta jag  
är intresserad av all information som står på sidan dock, utan snarare det viktigaste,  
t.ex. var bandet kommer ifrån. Jag brukar använda Google för att hitta lyrics. Jag tittar
mycket på streams på t.ex. Twitch.tv. Hör man en låt genom denna typ av tjänst har man 
ingen information alls om den. Då får man chansa och skriva bitar av de lyrics man hör  
och har man tur hittar videos på Youtube, men det kan vara svårt. 

Frågor relaterade till användartestet

Vilken av den testade metadatan anser du vara viktig och varför?

Det jag tycker är bra är att allt finns på samma ställe. Delarna i sig själva är kanske  
inte viktiga, men tillsammans utgör de en helhet. Det hjälper dig att lära dig mer om 
musiken som spelas. Hittar du ett band på Spotify så vet du inget om det. Det är samma 
sak med iTunes. Sidor som Myspace hade varit bättre om de haft mer sådan 
funktionalitet. Det är alltid bra med bilder. Musiklyssnandet blir mer levande. Man får  
chans att sätta ett ansikte till musiken. Hittar man musik på internet får man på sin höjd  
se skivomslaget när man streamar. Intressant hade varit om metadatan i form av bilder  
hade varit så bra att man hade kunnat visa stora bilder på livespelningar på Flickr. Då 
kan man leva sig in i bilden samtidigt som musiken framförs i bakgrunden. Kanske hade  
ett bildspel kunnat fungera i detta syfte. Bilder är dock svåra att få relevanta och hitta  
på internet. Trenden överlag är att det på internet finns en stor mängd information som 
är helt irrelevant. Diskografik är viktig, och kan användas om låtens skivnamn visas  
samtidigt. Då kan man se vilket album som låten kommer ifrån och således vilket år den  
är gjord.
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Vilken av den testade metadatan anser du vara mindre viktig och varför?

Egentligen tycker jag inte att någon metadata är oviktig. Allt beror på situationen du 
befinner dig i eller vilken typ av person du är. Jag ser hellre att jag har tio olika typer  
av metadata än fem. Ytterligare metadata förstör ingenting. Video känns inte  
jätteintressant för jag är ingen livelyssnare och gillar generellt inte livemusik. Rent  
juridiskt sett är det ju det enda som ska finnas på Youtube. Jag hade hellre velat ha ett  
bands officiella musikvideos. Noter är inte relevant för mig för jag spelar inte något  
instrument. Även om jag hade gjort det så hade jag inte velat ha noter för varenda låt  
jag lyssnar på. Speciellt inte dödsmetall. Då blir man bara deprimerad när man får  
noter, för man kommer inte kunna spela någon av låtarna.

För varje typ av bibliografisk metadata, beskriv en situation där du tycker det är 
viktigt att få denna information presenterad.

Spårets titel

Spårets titel är viktigt av uppenbara skäl och jag tror att det finns tillängligt på alla  
musiktjänster.

Artistens namn

Precis som låttiteln borde artistnamnet alltid vara utskrivet på en musiktjänst. Det är  
något av det första du letar efter. 

Skivnamn

Skivnamn är bra så länge det går att skilja mellan artistnamn och skivnamn, ibland gör  
det inte det.

Skivomslag

Skivomslag tycker jag är bra. Alla bilder över huvud taget gör tjänsten bättre. Det är en 
annan typ av media än text och ljud, vilket tillför ett visuellt element.

Spårets längd

Spårets längd är väl egentligen inte jätteviktig, men kan vara bra att veta om det är 2  
eller 12 minuter långt om man inte vill lyssna klart på det.

Låttexter

Jag tycker att låttextens relevans är beror på hur man lyssnar på musiken, eller vilken 
genre den tillhör. I trance bryr man sig inte om lyriken. I dödsmetall hör man inte  
lyriken. Då kanske man vill ha den då den ofta är väl genomarbetad trots att ingen hör  
vad de säger. Trubadurer sjunger ofta tydligt så då behöver man inte lyriken. Popups 
och reklam är ett problem jag har med lyriksidor. Detta förekommer dock inte i  
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prototypen, vilket är bra.

Musikvideo/livespelning av spåret

Videoklipp tillför precis som bilder ett visuellt element och är således bra. Dock vill jag  
inte starta ett klipp med ljud i när jag redan lyssnar på musik. Jag gillar ett bands  
videos där de sitter och spelar in musiken i studion och man får se hur det går till.  
Detta är för mig extremt relevant. Ungefär som extramaterialet på live DVD-er.

Noter/ackord

För mig är denna information aldrig relevant då jag inte spelar ett instrument.

Bitrate

Bitrate borde finnas med men behöver inte ta stor plats. Jag tycker att den kan vara 
dold under en flik med övrig information som inte får plats någon annanstans.  
Problemet jag ser med bitrate är att du behöver ett bra ljudkort och hörlurar för att till  
fullo utnyttja bra bitrate. Jag som audiofil tycker inte bitraten är så viktig när du  
streamar musik på internet i mp3-format. 

Skivbolag

Jag hatar skivbolag, de är Jordens avskum. De struntar fullständigt i musiken och är  
bara där för att tjäna pengar. Så det gör mig arg att se vilket skivbolag som producerar.  
Samtidigt kan det vara intressant att veta om bandet har ett skivbolag över huvud taget,  
men det inte särskilt viktigt information. 

Kompositör

De som har komponerat en låt ingår ofta i bandet. Det är kanske inte jätteviktigt.  
Däremot är det intressant vem av bandmedlemmarna som har varit huvudansvarig. Jag 
läste att flertalet låtar på topplistan i USA var skrivna av svenskar. Det finns en elit av  
kompositörer och låtskrivare, som skriver musik till många olika artister. Folk har  
absolut ingen aning om vilka de är. Kanske är filmkompositörer mer erkända.

Diskografi

Diskografin borde alltid vara med för att den visar allt som bandet har gjort. Mycket av  
informationen tar upp lite plats sett till syftet, vilket är bra. Diskografin är rätt oviktig  
när du känner till bandet redan. Men informationen borde finnas för att du ska slippa 
memorera alla deras album. Ett band som Dream Theater har t.ex. varit aktiva i 20 år  
och då vill jag helst inte hålla reda på alla deras album i huvudet.

Biografi

Biografin är viktig när man inser att man redan gillar bandet. Exempelvis genom att  
lyssna radio och hitta ett okänt band för första gången. Jag gillar bandet och således  
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vill jag veta vilka de är. Däremot läser jag inte Metallicas åtta sidor på Wikipedia. Det  
jag vill veta är att de är ett gäng amerikaner som bor i ett garage. Sen när man läst det  
en gång behöver man egentligen inte veta det igen.

Tourinformation

Tourinformationen är inte relevant för mig eftersom jag inte går på koncerter. Jag  
tycker det kostar på tok för mycket.

Bilder

Jag gillar bilder. De fungerar bättre än videoklipp på en radiotjänst med tanke på att  
videoklipp ofta har ljud som kan störa i kombination med musiken. Jag kan inte bara 
lyssna på musik i flera timmar och dricka konjak. Men om man hade fler saker att se  
och läsa i anknytning till musiken finns det större anledning att inte bara lägga tjänsten 
åt sidan samtidigt som musiken spelas. Istället för att musiken är sekundär till det man 
gör vid sidan om så blir det att man lyssnar på musiken primärt.

Det intresssanta är om användare som lyssnar på olika typer av musik lyssnar på olika  
sätt. Du kan inte sätta på dödsmetall och sen gå och damma av lägenheten. Det  
kommer resultera i att du står och kastar möbler. Populärmusik vill man aldrig lyssna 
på men funkar att ha i bakgrunden. Det är därför de brukar ha denna typ av musik på 
pubar. Problemet är att de spelar så högt att man inte hör vad man säger.
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