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Sammanfattning   

Spotify är idag Sveriges största och snabbast växande online-musiktjänst. 2006 grundades 
organisationen och har sedan dess etablerat sig i flera europeiska länder. De finansiella 
intäkterna kommer ifrån annonseringsplatserna i klienten och registrerade betalkunder. 
Tillsammans med Spotify har vi kommit fram till ett gemensamt fokusområde där Spotify 
själva upplever att det finns potential till förbättringar. Detta fokusområde berör 
konverteringen från att använda Spotify´s gratistjänst ”Open” till betaltjänst alternativen 
Unlimited och Premium.

Syfte: Vi vill genom en innovationsprocess få fram ett innovationsbidrag som skapar mer 
attraktivitet till betaltjänsten. Ett mervärde i klienten som ska uppfylla kundbehov och som 
användaren skall känna sig vara redo att betala för och därmed på sikt öka köpflödet till 
betaltjänsten på Spotify.

Metod: Tillvägagångssättet grundar sig på en modell kring hur man hanterar en 
innovationsprocess (Bessant & Tidd, 2007). Första fasen är att skapa sig empiri kring 
frågeställningen. Genom en enkätundersökning får vi fram användarbeteenden, köppotential 
samt en allmän inställning till Spotify hos användarna som besvarar enkäten. I nästa fas utförs 
en idégenereringen som skall leda till ett konceptförslag på ett mervärde till betaltjänsten på  
Spotify. Förslagen skall utprovas i ett användartest. I sista fasen bearbetas förslagen fram till 
ett slutgiltigt som presenteras för Spotify.

Resultat: Ett mervärdestillägg under betaltjänsten som går under arbetsnamnet Verve. 
Verve är ett innovationsbidrag som är ett socialinteraktivt verktyg integrerat i  
betaltjänsten som bygger på nätverkande mellan användare med syfte att sprida, 
rekommendera och bli rekommenderad musik av andra användare.

Nyckelord: Innovation, Spotify, innovationsprocess, informationsdesign, social 
interaktivitet.
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Abstract
Spotify is currently the largest and fastest growing online music service. They started in 2006 
and has since established itself in several European countries. Their financial revenue comes 
from advertising spots on the client and registered paid subscribers. Together with Spotify, we 
have come to a certain focus area where Spotify themselves feel that there is potential for 
improvement. This area of focus concerns the conversion from using Spotify's free "Open" to 
the payment options Unlimited and Premium. 

Objective: We will use an innovation process to achieve an innovation grant that will create 
more attraction to the payment services. An added value in the client that will meet customer  
needs and that the user is ready to pay for. This will eventually increase the purchase flow to 
payment service on Spotify.

Method: The approach is based on a model of how to manage an innovation process (Bessant 
& Tidd, 2007). The first phase was to create the empirical work on the issue. Through a 
survey, we define user behavior, purchase tension and a general attitude to Spotify of the users 
who responded to the survey. The next phase was conducted idea generation and concept 
proposals at a value that was produced. The proposals were tested in a consumer test. The last 
phase was processed by two concept proposals for a final result that are presented for Spotify. 

Results: A value added add-in payment service that goes under the working title of Verve. 
Verve is an innovative contributions based on a social interactive networking among users 
where they can recommend and recommend music between each other. 

Key words: Innovation, Spotify, innovation process, information design, social 
interactivity
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1) INLEDNING

1:1 Bakgrundsbeskrivning
Spotify har sedan 2006 utvecklat och brutit mark på marknaden för hur man får tillgång 
till musik online. Man har radikalt förändrat musikindustrin genom att bland annat 
gratis streama låtar och album via den programvara eller så kallad klient som Spotify 
tillhandahåller. Den 7:e oktober 2008 lanserades tjänsten publikt. Plattformen var då en 
ren invite-tjänst där spridningen endast skedde ”mouth to mouth” mellan vänner och 
familj. Tjänsten finns i ett antal europeiska länder. Den 10 februari 2010 finns tillgång 
till Spotify i Sverige, Norge, Finland, Spanien, Frankrike, Nederländerna. Sedan dess så 
har de även lanserats i England. 
Spotify´s tjänsteerbjudande består i dagsläget av 3 olika kontoregistrerings val. Man har 
Spotify Free som är en gratis-tjänst. Användaren kan lyssna på musik ur utbudet men 
avbryts av ljud-annonseringar mellan ett visst antal spelade låtar. Reklambanners 
förekommer också i olika fält i klienten. Användaren har ett visst antal speltimmar per 
månad. De andra registreringsvalen är två olika betaltjänster som fungerar som 
månadsprenumerationer. Da erbjuder kunden bättre ljudkvalité, inga reklamavbrott eller 
reklam annonseringar, möjlighet till Spotify på Andriod eller Iphone-mobiltelefoner och 
användning av offline-funktioner (Wikipedia/Spotify 2011)
Spotify har idagsläget cirka 10 miljoner låtar i utbudet men uppdateras dagligen med en 
ungefärlig siffra på cirka 10.000 stycken olika låttitlar. Bakgrunden till den massiva 
uppdateringen är de slutna kontrakten som finns mellan Spotiy och Universal, Sony 
music, EMI, Warner Music, Merlin och The Orchard. (Spotify, 2011) Även artister som 
inte har ett skivkontrakt eller ligger under ett skivbolag som inte har avtal med Spotify 
har möjlighet att sprida sin musik genom Spotify mot en viss avgift.
Spotify har även utvecklat samarbete med det socialanätverket Facebook. 

Vi som ägnat oss tid till denna studie genomgår en utbildning i innovationsteknik.
Minna Henttu som vid uppstarten av arbetet var föreläsare vid Mälardalens Högskola i 
Eskilstuna är den person som rekommenderade oss med lovord till Spotify och även 
fungerat som ett bollplank under processens uppstart. Vi besökte Spotify på dess kontor 
i Stockholm under förberedelserna inför examensarbetet och lyckades att etablera ett 
förtroende för examensarbetet. 
Överenskommelsen vi gemensamt kom fram till var ett problem som vi skulle fokusera 
på. Detta problem var att Spotify upplevde att det fanns potential till förbättringar kring 
övergången från gratisanvändning till betaltjänsten. Om vi kunde komma fram till ett  
innovativt bidrag som kan påverka köpflödet vore det önskvärt från deras sida. 
Vi kom överens om att vår kontakt skulle ske via e-post eller per telefon varannan 
måndag udda veckor och då presentera en uppdatering i arbetet och ställa eventuella 
frågor vi samlat på oss. 
De hade även en önskan om att presentationen av innovationsbidraget sker vid ett 
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uppsatt mötestillfälle i Stockholm.
Första steget blev att skapa en samlingsplats för arbetet. En projektdagbok och 
gemensam e-post skapades för ändamålet. 

Eftersom vi även har en utbildning i informationsdesign ville vi hitta en knytpunkt 
mellan informationsdesign och innovation i arbetet. Detta blev vår uttalade avgränsning. 
Mervärdet är då innovationsbidraget och den kommunikativa lösningen är grundande på 
informationsdesigns principer.

1:2 Problem
Spotify har på några få år lyckats etablera sig som Sveriges största online-musiktjänst 
och är ett lagligt alternativ som konkurrerar mot den illegala nedladdningen av musik. 
De finansiella intäkterna kommer från reklamannonsering i klienten samt användare 
som är knutna till betaltjänsten. Fördelningen mellan gratisanvändare och 
betalanvändare är 10/1 i dagsläget. Antalet användare totalt är ca 10milj dec 2010. 
(Spotify, 2011)

Den största potentialen till ökad intäkt finns i betalmedlemskapet enligt Spotify därför 
vill de förbättra flödet mellan gratistjänsten ”Free” till ”Unlimited/Premium” som är  
betaltjänstalternativen. Det finns även en önskan om att övergången sker omgående om 
möjligt efter att användaren registrerat sig till ett Spotify-konto. Det finns ett betydande 
ekonomisk intresse i att få gratisanvändarna till betaltjänsten. I dagsläget betalar man 
månadsvis som betalkund och kostnaden är för ”Unlimited” 49kr per månad och 
”Premium” 99kr per månad. 

Musikindustrin genomgår ett paradigmskifte och Spotify har en betydande roll i 
konkurrensen mot illegal nedladdning av musik. Man vill samtidigt inte försämra 
villkoren drastiskt för de användare man har som använder gratistjänsten då en 
riskfaktor finns att man då kanske överväger att välja ett illegalt alternativ för tillgång 
utav musik. 
Problemformulering som vi tillsammans med Spotify kommit överens om är att hitta 
nya sätt att öka köpflödet.   

1:3 Frågeställning
På vilket sätt kan man öka köpflödet från gratistjänsten till betaltjänsten på Spotify?

1:4 Syfte
Vi vill genom en innovationsprocess få fram ett innovationsbidrag som skapar mer 
attraktivitet till betaltjänsten. Ett mervärde i klienten som ska uppfylla kundbehov och 
som användaren skall känna sig vara redo att betala för43 och därmed på sikt öka 
köpflödet till betaltjänsten på Spotify.
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1:5 Avgränsning
I studien har vi valt att avgränsa oss till skapandet av mervärdesapplikationer 
kring betaltjänsterna ”Premium” och ”Unlimited”. Dessa utformas grafiskt utifrån 
informationsdesigns grundande teorier. Meningen är att hitta en knytpunkt mellan 
innovation och informationsdesign. Vi följer innovationsteorier kring själva 
processen och utformandet av grundläggande informationsdesignsteknik. 
Tillsammans leder de till resultat som är flerdisciplinerat.

1:6 För vem?
Arbetet är tänkt att det skall tillfredställa två behov. 
Dels för Spotify då vi vill med konceptet uppmärksamma att det finns ett behov 
av mervärden för att göra betaltjänsten mer attraktiv till kunderna och dels för 
användaren då konceptet erbjuder ett smidigt sätt att finna ny musik på. Man ska 
slippa komplementsöka på andra sökmotorer och nätverk för att finna det man 
söker. Man skall inte behöva röra sig från Spotify utan det mesta relaterat till 
musik skall finnas på klienten. 

1:7 Klienten  Spotify
Spotify är inte webbaserad utan klientbaserad. Med det menas att användaren 
måste registrera sig ett konto och ladda hem en mjukvara för att sedan koppla upp 
sig mot programmet online. Musiken sparas inte ned på datorn utan strömmas 
direkt online. När man registrerar sig väljer man ett användarnamn och lösenord. 
Man kan sedan koppla upp sig på vilken dator som helst som har mjukvaran 
nedladdad. Kontot är knutet till användaren och man kan inte dela med sig av 
kontot då en person endast kan vara en inloggad vid samma tillfälle. 

Kontot kan kopplas till Facebook och ger då möjlighet till mer social interaktivitet  
då man kan lyssna på andras spellistor och dela med sig av egna genom så kallade 
feeds.

I gratistjänsten på klienten som är reklambaserad finns ett antal fält som är 
reserverade för annonser i banner format. Ljudannonser spelas även upp med ca 
30 sekunders längd efter ett antal lyssnade låtar. 
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1:8 Fält  i gränssnittet

figur 1: Egen framtagen figur som visar uppdelningen mellan gränssnittsfälten i  
klienten.

Sökfält och huvudmenyfält: 
Här skriver man i artist, låtnamn, album. Klienten känner av om man stavat fel 
och ger förslag på liknande resultat. När man gjort en sökning visas träffresultat i 
kontentfältet. De låtar med högst popularitet rangordnas högst upp i listan. I 
sökresultatet visas även låtnamn, artist, låtlängd, album, möjlighet till att köpa låt  
och möjlighet att stjärntagga en låt. Att stjärntagga en låt innebär att man lägger  
till den som favorit och hamnar högst upp i sin spellista om man har kopplat sitt 
konto till Facebook. 
1.Menyfält: 
Detta fält är uppdelat i olika kategorier. Whats new (senaste releaser   och feeds), 
radio, play queue (möjlighet att spela upp låtar efter en vald följd), inbox (skicka 
och ta emot låtar till vänner i people listan), library (känner av låtar på datorn)
2.Albumfält: 
Här visas omslaget från albumet till låten som spelas.
3.Kontentfält: 
I detta fält visas allt innehåll på klienten. I exemplet visas start sidan med de 
senaste skivsläppen. 
4.Play funktion: 
Ett kontrollfält där man välja att spela, pausa ändra volym, repetera, ändra låtföljd
5.Vännerlista (people list) 
När man har kopplat sitt konto till Facebook visas de facebookvänner som också 
kopplat sitt konto till Facebook. Man kan ta del av deras spellistor och skicka låtar 
mellan varandra.
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1:9 Ordlista  på  begrepp
Gränssnitt: Grafisk utformningen av en applikation
Informationsdesign: Att behandla och kommunicera ett budskap med hjälp av 
bild, ljud, text och animation.
Kognitiva hinder: Hinder som kan relatera till hur design är utformad
Kontentinnehåll/utbud: Musiken är kontentinnehållet eller utbudet på Spotify
Kontentfält: Innehållsfält där centrala materialet presenteras
Streamad/Strömmad: Att streama musik innebär att användaren spelar musik 
online från en webbplats utan att ladda ned filen till datorn.
Spotify free: Gratis alternativet till musiken på Spotify
Spotify Unlimited: Prenumerations alternativ som är en av betaltjänsterna.
Spotify Premium: Prenumerations alternativ som är en av betaltjänsterna. 
Spotifys klient: Mjukvaruprogrammet som användaren laddar ned för att spela 
och söka musik i.
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2) METOD

2:1 Metodval  och  disposition
1. Enkätundersökning, 
2. Idégenerering. Brainstorming, Internet forum 
2. Användartester 

2:2 Enkätundersökning
En kombination av öppna frågor och fasta svarsalternativ har legat till grund för 
enkätunderlaget. Frågeställning vi har velat få svar på är om hur målgruppen ser 
ut, dess användarbeteende och köppotential samt hur de upplever Spotify. Denna 
undersökning har varit webbaserad och skickats ut till 50 stycken personer i 
Mellansverige med ett åldersspann mellan 18-55 år med olika erfarenhet av 
Spotify. Vi har även haft kön och etnicitet i åtanke då vi ville studera om det 
upplevs några eventuella brister i utbudet på klienten kan kopplas till kön eller 
etnicitet. 
I följebrevet har vi beskrivit vårt syfte med undersökningen och att det varit 
valfritt om de medverkande ville vara anonyma eller inte. Om de valde att  
underteckna med e-postadress så beskrevs det att de anmäler sig som intresserade 
av att medverka i användartester. 

Uppbyggnaden av enkäten har bestått av att dela in frågorna i områdena 
målgrupp, beteende, köppotential och upplevelse. Dessa har sedan integrerats i 
sektioner i enkäten så att den svarande inte skall behöva hoppa i tankegångarna. I 
enkäten valde vi att börja med målgruppsfrågor sedan i tur och ordning 
användarbeteende, köppotential och upplevelse av Spotify. (Se bilaga1)

2:3 Idégenerering
Idégeneringsprocessen har varit uppdelad i faser och grundar sig på Jonas 
Michanek och Andréas Breilers metod om idégenerering och kreativt 
processflöde. I första fasen, Input fasen består huvuddelen av att genera en bred 
idémassa utifrån ett uttalat fokusområde. Eftersom vi enbart varit två personer 
aktiva i denna fas valde vi att ta hjälp från enkätsvaren samt att lägga ut en fråga 
på ett internetforum för att få in inputs som kompletterar våra idéer. I 
internetforumet ställdes frågan som lyder: Vad skulle få dig att betala för Spotify? 
Denna fråga har i skrivande stund fått 7908 stycken visningar varav 208 stycken 
svar. Varje unik idé har vi sammanställt i ett särskilt dokument ämnat till  
idéinsamling där också de övriga idéerna som antingen vi kommit på eller 
framkommit från enkätundersökningen lagts till. 

Citat: ”Ju fler idéer man har med sig in i utvecklingsfasen desto större chans är  
det att få ett riktigt utmanande och nytänkande slutresultat” (Michanek & Breiler, 
2007)
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I  nästa  fas  i  urvalsprocessen  sorterades  idéerna  in  i  kluster.  Idéerna  som kan 
kopplas samman eller de som liknar varandra sorteras in i grupper. Dessa grupper 
blir lättare att hålla isär och överblicka om man sätter rubriker för dem. (Michanek  
& Breiler, 2007) För att förstå idéerna så skrev vi även upp egenskaper hos dem 
idéerna som var mest framstående och intressanta. 

Varje kluster av idéer utvärderades och sattes upp på en tavla så att det blev 
överblickbart. I tavlan satte vi ett graderingssystem mellan 1-10 där måltavlans 
mitt representerade 10, vilket motsvarar högsta betyget i graderingssystemet. De 
kluster av idéer som tagits fram utvärderades och betygsattes utifrån sin relevans 
till kärnområdet och sattes därefter in på tavlan. De idékluster som fick lägst betyg 
var framför allt de som gällde prissättning och marknad då dessa låg utanför vårt 
kärnområde. De som fick högst betyg var de idékluster som kretsade kring 
mervärden och gränssnittsförändringar.
De bedömningskriterier som vi hade i hänseende var även att utvärdera om de 
kunde genomföras, innovationsgraden, attraktiviteten samt kundnyttan.
De kluster som hamnade från 5 och uppåt på måltavlan gick vi vidare med i 
processen. Dels för att ha fortsatt brett fält av idéer att ta inspiration ifrån men 
också för att alla var värda att gå vidare med.
Spindelvävsmatrisen är en urvalsmetod som kan användas i denna fas för att 
överblicka och jämföra olika idéerna. Matrisen består av olika parametrar med en 
skala från 0-5 (se figur 2). Detta är ett poängsystem där högsta poäng är 5. Den 
idé som förhåller sig bäst på alla uppsatta kriterier får högst poäng och därmed ges 
en indikation om vilken riktning som idéerna kan ta form. De områdes kriterier 
som vi tänkt är mest relevanta presenteras i figuren.

figur 2: Egen framtagen Spindelvävsmatris utifrån (Michanek & Breiler, 2007). 
Med hjälp av spindelvävsmatrisen kan man sätta upp lämpliga parametrar och  
utmäta vilken idé som lämpar sig bäst för uttänkt område.
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2:5 Introduktion  till användartester
För att man ska se hur intressant, lättanvändlig, lättnavigerad en mjukvara är så 
kan man använda den på flera olika sätt. Man kan genom fokusgrupper och 
analyser se vad som fattas för att förstå systemet till sin fulla bredd. I arbete med 
fokusgrupper kan man ta fram förbättringsförslag för systemet under arbetets 
gång, och inte behöva vänta in i det sista för att se om mjukvaran fungerar 
interaktivt. 

Problemet när man skapar digital design är att det är interaktionen som ska testas 
och inte designen. Om man enbart använder sig av fokusgrupper kan man få fram 
bra förslag på utformningen men får ingen insikt i om det fungerar korrekt. 
Personer i gruppen beskriver deras tankar om själva designens utseende men inte 
hur de använder designen (Goodwin, 2009).

Med användartester kan man se om det klara digitala design förslaget fungerar 
korrekt, inte bara i fråga om utseendet och funktionens syfte utan också i frågan 
om interaktion och användarvänligheten. Många anser att användartester är både 
mer objektiva och effektiva än andra testmetoder. Metoden är inte helt felfri, det 
finns som i alla andra metoder brister och hinder för att få fram helt ärlig och 
orörd information om hur väl testpersonen upplevt testerna (Goodwin, 2009). 

2:6 Användartester
När förslaget hade tagit form inledde vi en serie av tester. Vi valde ut sex personer 
i vår omgivning men skild ålder, kön, etnicitet och datorvana. Förväntningarna 
inför testerna var att försöka få en bild på vilka erfarenheter som behövdes. Vi 
försökte att skapa en bred och kvalitativ grupp som skulle kunna motsvara en 
större del av Spotifys användarbas.
För att se resultaten använde vi oss av Silverback, en mjukvara som enkelt låter en 
se resultatet effektivt. Programmet läser av rörelser och klick på skärmen genom 
musen, den indikerar med en orange pulserande cirkel vid varje klick och man ser 
tydligt hur användaren rör tjänsten. Silverback låter dig även spela in video och 
ljud för analys av ansiktsuttryck och möjlighet för testpersonerna att berätta vad 
dem upplever (Silverback, 2011).
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3) Teori  

3:1 Principer  kring  att  hantera  ett  
innovationsarbete
Innovationsarbeten är långt ifrån linjära så därför är det viktigt att skapa en stabil grund 
med fasta punkter. Grundläggande innovationsstrategi består utav fyra kärnprinciper. 
Man måste dels förstå vad man vill förändra och inom vilken dimension innovationen 
skall ta form. Man talar om fyra typer av dimensioner som ofta förkortas som de 4 P´na. 
Dessa består av produktinnovation, processinnovation, positionsinnovation och 
paradigminnovation. Produktinnovation sker inom produkt och tjänsteerbjudanden. 
Processinnovation är en innovation kring hur en produkt eller tjänst tillverkas. 
Positionsinnovation är en förändring kring den kontext där produkten eller tjänsten 
lanseras. Paradigminnovation är den radikala förändringen som ändrar den mentala 
uppfattningen kring vad en organisation erbjuder.
Den andra kärnprincipen är att förstå hur en innovation skall skapas och vilka resurser 
och villkor som man har att arbeta efter. Den tredje principen är att förstå vad, varför, 
när och forma grundstrategin till innovationsarbetet. Den sista principen är att förstå att  
innovation aldrig är linjärt utan är konstant dynamisk. Därför måste man skapa en grund 
som kan hantera instabiliteten i arbetet. (Bessant & Tidd, 2007) 
                                                                               

3:2 Innovationsprocess       
En innovationsprocess beskriver den kronologiska processen från start till mål. 
Denna process är sällan linjär utan man beskriver ofta innovationsprocesser som 
spretiga just för att man i förväg inte kan förutsäga resultatet eller målet. Därför är 
det extra viktigt att ha stöttepelare längs vägen. Dessa stöttepelare grundar sig i 
innovationsteorier. En metod som presenteras är Generate, Select, Implement 
metoden (Bessant & Tidd , 2007). Denna kan implementeras till 
innovationsarbetet som en stegmodell att arbeta efter. Första stadiet är ”Generate”.  
Här gör man research kring området man vill skapa förändring. Det kan till 
exempel ske genom trendspaning där man med undersökningar letar tendenser i 
hur utvecklingen ser ut för produkt, tjänst eller position på marknaden. Man 
samlar på sig nödvändig empiri och skapar underlag för idégenering för att få 
fram en idémassa. I första stadiet kan man även gå på kombinationer av redan 
existerande tjänster, produkter eller system. Inspirationen från produkter som 
existerar kan tillsammans med avlyssning av kundopinion skapa nya 
tillvägagångssätt för implementering(Bessant & Tidd, 2007).

Select är urvalet av idéer ur idémassan. För att komma fram till den bäst lämpade 
av idéerna kan särskilda metoder användas som beskrevs under 2:4 Idé 
generering. Hela tankemönstret bakom innovation är att våga satsa på vad man 
tror kan bli ett lyckat koncept. Med vissa riktmärken i ett metodmönster kan man 
minska risken för att misslyckas till exempel utifrån de fyra kärnprinciperna. 
• Förstå vad vi försöker hantera/göra med idén
• Skapa förutsättningar för vad som ska göras
• Förstå vad, varför och när. Skapa strategi för arbetet som ska göras
• Förstå att det är ett projekt i rörelse
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I praktiken, utan metoder är hela innovationsarbetet ett spel på risker. Genom att 
försöka välja idéer efter resurser och forma strategier kan arbetet underlättas 
(Bessant & Tidd, 2007).
Sista steget i processen är att ta det från idé och koncept till färdig produkt som 
människor kan använda. Om ett projekt misslyckas så är det tyvärr här. Även om 
en bra produkt har skapats och gått ut till konsumenten så finns det fortfarande 
ingen garanti på mottagandet (Bessant & Tidd, 2007).

figur 3: Beskrivning av innovationsprocessens flöde (Bessant & Tidd, 2007).

3:3 Informationsdesign
Med människan i centrum formar man information så att den skall vara så 
lättförståelig som möjligt (McLellan & Roger, 2002-2007). Det handlar om att 
anpassa informationen så att den blir lätthanterlig för den som skall ta del av den. 
Det kan vara hur man utformar gränssnittet för en GPS eller utformande av 
piktogram som man ser på skyltar eller kartor, där symbolen blir talande för 
informationen istället för texten. Det kan även vara hur man strukturerar 
innehållet på en hemsida eller hur man utformar gränssnittet på Spotify så att 
innehållet blir lättförståeligt och lätt använt. 
Informationsdesign är en så kallad mångfasetterad disciplin, med det menas att 
den har tillkommit genom att flera yrkesområden slagits ihop till ett gemensamt 
samlingsnamn och är ett relativt nytt begrepp. Rötterna kommer ifrån retoriken 
och journalistiken, estetiken såsom konst, grafik, foto, film, animation, ljud och 
ljussättning. Informationshanterin, databehandling och psykologi som kognition 
och förståelse om hjärnan och människans perceptionsförmåga. Kommunikation 
(marknadsföring, masskommunikation, distribution) Man beskriver dessa när de 
är i samspel med varandra som ett designat budskap eller informationsdesign. 
(Pettersson, 2004)
I modellen (se figur 4) illustreras hur disciplinerna samverkar och möts mot 
mitten. Den röda rektangeln där disciplinerna går ihop är den tvärvetenskap 
förklarats i texten (Pettersson, 2002) 
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figur4: Modell som förklarar informationsdesignens tvärvetenskapliga grund  
(Pettersson, 2002).

Informationsdesign handlar även om hur man når ut med budskapet. En 
traditionell modell som förklarar själva flödesprocessen är: ”Sändare – 
presentation (kanal,medium) mottagare”. Som sändare måste man utöver att forma 
budskapet också välja en lämplig kanal där målgruppen eller mottagarna finns. 
Mottagaren kan i sin tur välja om den vill absorbera materialet eller helt enkelt  
strunta i det. (Pettersson, 2002)

3:4 Nya  förutsättningar  för att  skapa  värden  i 
nätverk
Med en ökad omfattning av internetbaserade tjänster och produkter så kommer 
även designen och produktionsprocessen att förändras. Volymen av nischade 
tjänster och produkter gör att kunden har ändrat form från grupp till specifik 
individ. Att tänka i mönster med företag som producent och kunden som 
mottagare ser inte ut på samma sätt idag. Det skapas fler val och man gör sin röst 
hörd genom att välja vilka produkter och tjänster man vill ta del av. I och med 
skillnad på informationsflöden så tar kunden i modern tid beslut gjorda på 
granskning av information med högre vetskap. Internet har även börjat sudda ut 
geografiska gränser för flöden av information, vilket tillför att information om 
företaget, produkter, kvalité och pris kan ses på ett global plan (C.K. Prahalad & 
Ramaswamy, 2004).  Genom att informationen blir snabbare och mer tillgänglig 
så kommer kunden att ha möjlighet till att fördjupa sig i till exempel produkt- och 
tjänsteutveckling. Inputs till företagen kan där spela en betydande roll i 
utformningen av nya innovationer och/eller implementeringar på de redan 
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existerande produkterna. (se figur 5) 

(figur 5: I det röda rektangelfältet beskrivs hur värden skapas gemensamt med  
kunden. (C.K. Prahalad & Ramaswamy, 2004).

3:5 Upptäcka  “pains”
Lyckade innovationer börjar ofta utifrån behov som inte nödvändigtvis behöver 
vara uttalade utan kan handla om en känsla som man inte direkt kan sätta fingret 
på. För att tillgodosätta ett behov som är outtalat (så kallad “Pain”) måste man ha 
god insikt i den situation och kontext man handlar i, för att inte hamna i fällan av 
vad man tycker att kunden bör uppskatta. (Hamrefors, 2007) 
Utöver att förstå situationen och kontexten måste man även kvalificera sig som 
trodvärdig leverantör i kundens ögon (“qualifier”). Det man vill uppnå är en 
“order winner” status som betyder att man är vinnande på marknaden med sitt 
erbjudande. För att uppnå detta måste man uppfylla ett kundbehov utifrån en 
särskild situation och kontext och dessutom ha egenskaperna av en qualifier, man 
behöver även vara unik i sin positionering eller utmärka sig över andra potentiella 
qualifiers. (Hamrefors, 2007) I Spotifys fall så har man en order winner roll på 
den svenska och internationella marknaden när det gäller att erbjuda en tjänst av 
strömmad musik online. Detta ger goda möjligheter till att även bli en “order 
winner” i tjänsteerbjudanden. Vikten ligger främst i att förstå kundens 
användarmönster och söka “Pains” utifrån dessa och därefter skapa affärstillfällen. 
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4) EMPIR I
4:1 Enkätundersökning
Valet av format blev en webbaserad enkätundersökning. Webbaserade enkäter 
presenteras och besvaras på internet. Den svarande mottar e-post eller medverkar 
direkt via en webbplats (easysearch, 2011). I vår studie har vi skickat ut e-post till 
personer som vi ansetts lämpliga för att få en spridning vi eftersökt. 
Formen på layouten för enkäten har vi själva utformat och integrerat bilder för att 
underlätta för den svarande.
Fördelen med webbenkät är att den medverkande kan ta sig tid med enkäten vid 
eget valt tillfälle och skicka in den på ett smidigt sätt. Bearbetningen underlättas  
eftersom all information kommer samlat som e-post meddelanden. Enkäten har 
innehållt 15 frågor sammanlagt. I och med att vi använt öppna frågor så har 
mängden av frågorna haft en betydelse då man vill att uppgiftslämnaren ska 
behålla och en positiv inställning till enkäten. En negativ inställning till enkäten  
kan påverka svaren. (Burell, 1983)
I öppna frågor styr uppgiftslämnaren svaret på egenhand och väljer själv uttrycket. 
Man kan forma de öppna frågorna i en given disposition för att underlätta för de 
som besvarar frågorna samt för oss som sedan bearbetar svaren. Detta genom att 
be vederbörande att precisera i exempelvis ståndpunkter, kronologiska 
beskrivningar eller uppräkningar. 

Fasta svarsalternativ är mer precisa och den svarande får ett antal klickbara 
alternativ att välja mellan. I vår undersökning har man endast kunnat klicka i ett  
av alternativen man har även kunnat välja ”vet inte” eller ”inte intresserad” på 
vissa frågor. Att ha ett sådant alternativ kan vara berättigat att använda då frågan 
gäller kunskap, avsikt eller attityd. (Burell, 1983)

När man får tillbaka svaren skall dessa sorteras utifrån om de är de öppna eller 
fasta svarsalternativ. Öppna svar bör man ta en fråga i taget och läsa samtliga svar 
för att sedan notera nyckelord. (Burell, 1983) Vårt syfte med de öppna frågorna 
var att få en uppfattning om målgruppens egna tankar kring Spotify och om de 
själva sitter på idéer som vi sedan kan implementera till innovationsbidraget. Vi 
ville också se om vi kunde finna återkommande frekvenser i svaren. 
Sammanställningen av de öppna frågorna har sorterats och ett urval av dessa har 
gjorts som presenteras i Bilaga2. I urvalet har vi exempelvis tagit bort 
återkommande eller liknande svar.

Svaren från de fasta svarsalternativen har presenterats som nominaldata. Nominal 
data innebär att man numrerar frekvenser för olika svar och sammanställer dem i 
tabeller, stapeldiagram eller cirkeldiagram (Burell, 1983)

4:2 Användartester
Testet i muX-labbet delades in i tre delar.
1. Ett samtal inleder processen för testet. Frågor om användningen, 
frekvensen på användning och allmänna diskussioner kring spotify skapade en bas 
för personens kompetens med mjukvaran.
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2.    Den andra delen av testet består utav två simpla klick-tester där 
försökspersonen får en uppgift att följa. Tanken är att dem ska förstå upplägget 
effektivt men även att dem ska förstå mönstret för vad förändringsförlaget ger för 
effekt. Man ska ta sig igenom mjukvaran enligt följande:

Test 1/Verve
·         Ta dig till Spotify verve
·         Ta reda på vad tjänsten handlar om, berätta.
·         Gå in på kategorin pop/rock
·         Börja följa Christians Verve 

Test 2/Design
·         Gå till inställningar
·         Byt tema till Spotify Summer och Bakgrund till Dj House

3.     Efter klick-testerna så följer vi upp med ett slutgiltigt samtal där vi gemensamt 
med personen går igenom testerna för inputs och diskuterar fritt kring 
värdeskapande och grafiska element i förslagen.
Personerna kommer att sitta ensamma under testets gång men kommer att ha 
kontakt med moderatorn hela tiden för frågor och funderingar. För att vi ska nå 
resultat så använder vi oss av tre olika datainsamlingsbaser, genom samtal, webb 
kamera upptagning och simpel eye-tracking (Visar dator musens rörelser och 
klick).
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5) RESULTAT

5:1 Enkätsammanställning
Andelen svar som återkom efter utskickade e-postförfrågningar blev slutligen 32 
stycken. En ratio på 64%. Vi fick en jämn könsfördelning och en god spridning vad 
gäller olika typer av medlemskap med undantag för Unlimited som tyvärr ingen av de 
svarande hade. 

En slutsatts som kan dras utifrån att ingen använde sig utav Spotify Unlimited är att 
man faktiskt inte vill betala för Spotify för att endast bli av med reklamen. Genom 
forumet och samtal har vi set att majoriteten utav användarna som betalar för Spotify 
gör det för att använda den på sina mobila enheter. Att försöka skapa en användarbas 
som endast betalar för att bli av med reklamen är en utmaning. Det vi tror är att om man 
ger användaren mer frihet och en högre form utav interaktion så kan man på så sätt få 
användaren att vilja betala. 

De mest intressanta signaler och tendenser vi såg efter sammanställningen var att det 
finns ett intresse av att det socialinteraktiva perspektivet att hitta musik generellt över  
alla målgrupper då 56% av de svarande tar del av andras spellistor dock är det endast 
16% som svarade att de använder inbox funktionen som också den är en typ av 
spridning av musik. I åldergruppen 18-24 som också är den är största användargruppen 
enligt Spotifys undersökningar från januari 2010 (se figur) är den så låg som 6% som 
antingen inte vet hur man gör , inte intresserad eller svade nej på frågan om de använder 
inboxen. Den andelen dock som tar del av andras spellistor i samma ålderkategori ligger 
som på genomsnittet 56%. I denna åldersgrupp har 63% kopplat sitt Spotifykonto till 
Facebook. 
I de öppna svaren på vad som uppskattas av Spotify så är en högfrekvens av nyckel ord 
följande: utbudet, streaming, enkelt, spellistor, related artist funktionen. Av de 
besvarandes öppna svar kring vad användare saknar finns en högfrekvens av nyckel ord 
som följande: Pris, avancerad sökning, utbud, bli rekommenderad, reklam. 
Av de 32 svar så fick vi tillräcklig information för att kunna tyda för frekvenser och 
signaler från enkätsvaren och samlat dem under ett dokument. (se bilaga 2) 

5:2 Resultat  av  användartester
Under testets gång så fick personerna se hela uppslaget för hur vägen in i tjänsten 
fungerade. De fick själva utforska informationen som fanns och med hjälp av en 
punktlista aktivt börja följa en person i tjänsten. I de flesta fallen var de inte 
beredda på vad som skulle visas på skärmen men med lite hjälp från moderatorn 
så leddes de igenom uppgiften och fick på så sätt mer tid att i efterhand reflektera 
över vad uppgiften handlade om. Det moderatorn hjälpte personerna med var att 
vid förfrågan guida dem till specifika platser där de genom att klicka skulle 
komma vidare.

Det vi såg var att majoriteten kände sig stressade och trodde att testerna gick på 
tid. Informationen som fanns både skriven för dem men också allmänt i klick-
testet användes inte på det sätt som vi förväntade oss. Under de två första försöken 
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så valde vi att förklara muntligt vad som skulle ske i testerna och hur de skulle 
kunna klara uppgiften. Det vi såg tidigt var att personerna inte tog åt sig 
informationen utan var ivriga att sätta igång. När de sedan kom in i testet 
upptäckte vi att de intensivt sökte för att komma vidare och ägnade extremt lite tid  
på att faktiskt läsa informationen om vad tjänsten handlade om och hur den 
fungerade.  

Det vi fick fram under testerna var att det fanns skillnad på erfarenheten med 
Spotify, hos den person som gjorde båda testerna snabbast hade hon endast använt 
Spotify en gång i tjugo minuter. Hennes reflektion över det snabba resultatet 
motiverades med att hon inte hade några förväntningar på var förändringen låg för 
att hon inte har sett det tidigare. Hon menade att de andra hade större 
förväntningar att direkt få upp en helt ny utformning av programmet.

Eftersom Verve ligger som en kategori i meny raden så var det första steget att ta 
sig dit. Responsen som vi fick från majoriteten var att alla trodde att den första 
bilden var tjänsten. Ingen reagera på att det såg näst intill ordinärt ut. Skillnaden 
på första bilden är visserligen liten men betydelsefull, om man tittar på 
placeringen så är den rätt för sitt syfte som en kategori i tjänsten Spotify.

Genom samtalen så tycktes båda testerna uppskattas av personerna. Vi fick båda 
kritik och positiv bemärkning för arbetet som lagts ner. I testerna för Verve såg vi 
även att vissa steg i processen inte fungerade som vi trodde. Informationen om 
vad Verve var och vad det handlade om gick inte fram i form av kortfattad text 
och små bilder i hur publicering och ”att följa personer” fungerade. 
Reflektionerna var att man i sektioner skulle med hjälp av bilder beskriva hela 
tjänsten i detalj. Vår grundtanke var snabb och allmän information som behövdes 
för att sedan laborera inuti tjänsten, men tydligen så hade vi fel. 

I test två val av bakgrund och färg för mjukvaran fick vi intressanta kommentarer 
om att det alltid är trevligt med ett personligt utformning, men majoriteten såg inte  
funktionen som något större än vad den egentligen var. Visst är det trevligt att ha 
möjligheten att få en mjukvara att se ut som man precis vill, men den blir ofta 
bortglömd och därför onödig. Vi tycker att tilläget är en snabb lösning som ger 
användaren mer kontroll över sitt användande.

5:3 Verve;  Konceptförslag  1
Nedan presenteras bilder från användartest 1 med förklarande text.

Bild 1
Den första bilden av tjänsten Verve ser nästan exakt ut som det vanliga bemötandet när 
du startar Spotify. Förändringen som vi har gjort i det första stadiet är att lägga till en 
rubrik för Verve i meny raden. Den rödmarkerade rektangeln visar att vi skapat en 
naturlig position i klienten för Verve.
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Bild 2 
Bild två demonstrerar hur ett första besök på tjänsten skulle kunna se ut. Här visar 
vi användaren kort information om det väsentliga i Verve. Hela bilden är ett 
uppslag i vad Verves syfte är, hur du börjar följa flöden från personer och hur du 
själv delar med dig utav musik. Den visade informationen kommer endast att 
uppenbaras första gången du besöker tjänsten. Vid senare besök visas du direkt till 
bild 3.

Bild 3
Kärnan i tjänsten är bild 3. Det röda fältet högst upp på bilden visas ett system där 
musiken delas in i kategorier. Man ska med hjälp utav pilarna på höger och 
vänster sida kunna ”bläddra” vidare för fler musikkategorier. Tanken är att hela 
kategori raden ska svepa vidare vid klick på pilen. För att få användaren dragen 
till kategorierna så ligger skivomslag i centrum för varje kategori. Här ska den 
mest populära artisten/gruppen pryda kategorin för att öka intresset för en närmare 
titt på vad de innehåller.

Under kategoriraden i det andra röda fältet visas personer man följer. Vid första 
användningen kommer detta fällt att vara tomt, men under tiden när man börjar 
följa användare så kommer man kunna se de senaste rekommendationerna i sitt 
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nätverk. Kännetecknet för Verve representeras genom hela tjänsten med ett helt 
fyllt V. Beroende på i vilken kategori personen har lagt till den senaste låten 
symboliseras den. I det markerade fältet är V:t ifyllt med en gul färg som 
symboliserar kategorin metal/punk. Med tiden är det tänkt att man ska lära sig 
färgerna och direkt kännas vid vilken typ av musik som har lagts till. För att göra 
det ännu tydligare och för att lära sig systemet har även text lagts till under 
färgfältet.

Bild 4 och 5
Det fjärde steget visar hur det ser ut i kategorisystemet. Här har vi försökt hålla 
designen så enkel som möjligt och visa på det väsentliga. Från vänster har du 
logotypen, användarnamn, kommentar, låt och slutligen tid sen vervening. Man 
använder tjänsten genom att leta sig igenom alla personer och låtar för att 
upptäcka något nytt. När man börjar se att specifika personer kommenterar 
mycket bra/intressant musik kan man välja att följa dem.

Om man jämför bild 4 och 5 ser man att personen Christian är grön på bild 5. På 
dessa två bilder ser vi att triangeln eller V:t är markerad med grön färg. Den gröna 
fyllningen visar på att du har börjat följa personen. För att börja följa en 
användare så klickar man bara på V:t. Anledningen till att de är markerade är för 
att man tydligt ska se vilka man följer, på så sätt undviker man kognitiva hinder i 
systemet.
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Bild 6
På den sista bilden ser vi hur man själv kommenterar låtar eller artister, här ska det 
finnas en triangel/V längst bort i raden för varje låt. Genom att man klickar på den 
fälls en sekundär rad ner med utrymme för att skriva sin kommentar. När du är 
klar med vad du vill skriva så klickar du på Submit och din Vervening skickas 
direkt till den rätta kategorin. Var den hamnar bestäms av skivbolagets kategori 
sättning på artisten/gruppen.

5:4 Teman;  konceptförslag  2
Nedan har vi valt att presentera de bilder som är de mest väsentliga ifrån 
användartest två. 

Bild 2 
Det mindre systemet vi byggt upp för ökat mervärde är friheten att bestämma hur 
din Spotify profil ska se ut. Arbetet med denna tjänst tog sin form i att vi såg 
tendenser på det ökade värdet att kunna identifiera sig med programmet. Även om 
det är en liten och kanske obetydande förändring så kan den definitivt öka en 
känsla för valuta för sin invenstering. Alla tillägg som är enkla och låter 
användaren bestämma själv ser vi ökar till värde hos kunden. 

I bild 2 visar på vart menyvalen för tjänsten ligger. För att byta tema på Spotify 
går du in under symbolen till höger och väljer sedan ”background”.
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Bild 3
Efter att du tagit dig till ”background” i inställningar så uppenbarar sig en rad av 
olika designförslag för din klient. Du har här två val för att skapa en ny design, du 
väljer både färg och bild. Här har vi valt att förlänga känslan för identitet med 
valet att välja vilken bakgrundsbild som ska visas, du kan ladda upp en privat bild 
från din dator eller välja dem som finns. För att verkställa ändringarna så kryssar 
du i boxarna med musen och klickar sedan ”submit”. 

Bild 6
Sista bilden i stegen från labb-testerna visar på den slutgiltiga designen för 
koncepttilläggets utformning. Färgen på sidorna är ändrade till grönt och 
mittstycket där informationen ligger har ett motiv för att lätta upp den annars så 
gråa klienten. 
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6) Analys  

6:1 Värdering  av  metodval
En del av datainsamlingen har skett via internetforum. Där kan man smidigt starta 
öppna trådar och snabbt få återkoppling. Till detta ändamål har vi använt oss av 
Flashback forum som är ett öppet forum för alla att registrera sig till som är över 
18 år. Valet av detta forum beror på att det är ett av Sveriges största nätforum med 
en bred målgruppsanpassning. Det finns både fördelar och nackdelar med att ta 
hjälp av sådana forum. Fördelen är att man får snabb återkoppling och många svar 
att sålla ur. Vi ville få in en bred idégrund att sålla ur. Nackdelen är Flashbacks 
rykte. Det sker inga censureringar av innehållet på forumet. Detta bidrar till att 
obskyrt material förekommer på webbplatsen som kan vara stötande för vissa och 
därför kan etiken och moralen ifrågasättas. I och med att vår tråd inte grundar sig i 
något etiskt förhållningssätt dock har de som svarat i tråden varit ovetandes utav 
att deras svar kan användas i studiesyfte, men vi anser att denna datainsamling 
håller validiteten för en kvantitativ del av examensarbetet då de svarande behåller  
en anonymitet. Den fråga vi gick ut med var följande: Vad skulle få dig att betala 
för Spotify. (Flashback.2011)

Det andra kvantitativa metodvalet var en enkätundersökning. De svagheter och 
brister som varit mest framträdande är att under de dagar då undersökningen 
skickades ut så tog Spotify bort invite-tjänsten vilket gjorde att vår enkät behövde 
uppdateras. På direktiv från Spotify ändrade vi enkätfrågor som rörde invite-
tjänsten. I och med att det rörde sig om en webb-baserad enkät så hade vi 
möjlighet att korregera och uppdatera. Vi tror inte heller resultatet har påverkats 
av denna uppdatering. Vi ser denna brist mer som en mer kommunikativ brist 
mellan oss och Spotify under denna tid punkt. Att vi valde att ha 
enkätundersökningen i webbformat känns i efterhand som ett smidigt och rätt val. 
Under en veckas tid från och med att vi skickade ut enkäterna fick vi in de svar vi 
behövde för att kunna se frekvenser. Alla svar kom som separata mail med svaren 
sorterade under frågorna, vilket underlättade bearbetningen då svaren sparades 
sedan ned i ett samlat dokument så att man kunde få god överblick över dem. 
Vi misstänkte en risk med att personer som blivit tillfrågade att svara på enkäten 
bara skulle strunta i förfrågan men vi fick en ändå en ratio på 64% svarande/ej 
svarande. Det som var intressant var att vi tror att vi hittade en brist i 
användarvänligheten då det finns ett intresse hos användarna till det sociala 
aspekten då många kopplat sitt konto till Facebook och tar del av andras spellistor 
men få använder inboxen-funktionen till . Vi tror att det inte är öppenbart hur man 
använder denna funktion och därför får denna låg frekvens i statistiken. Med tanke 
på att det finns en hög användargrad av de andra socialainteraktiva så borde 
inboxen inte ligga så lågt frekvensmässigt. Detta ligger till grunden för hur vi 
sedan bestämde fokus område att idégenerera kring. 
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Nedan ges ett exempel på figur 6 från bilaga 2. Med svar från de fasta 
svarsalternativen. (Läs mer i bilaga 2).

 
Figur 6: Eget framtaget stapeldiagram som visar på hur stor andel i 
procent av de svarande som använder de befintliga tjänsterna på Spotify. 

De brister som man kan peka på i användartestet som genomfördes i Mälardalens 
Högskolas MuX-labb är några fler. Dels fick vi inte samma åldersspridning som i 
enkätundersökningen och dels så märkte vi att vi hade brister i tydligheten av 
instruktioner till deltagarna inför själva testet. Det problem som var mest uppenbart var 
att de första två deltagarna stressade sig igenom användartestet som att det vore på tid 
vilket medförde att de hade svårt att ta sig igenom testet då man behövde läsa igenom 
vad uppgiften gick ut på noggrant. Till de senare deltagarna var vi noga med att påpeka 
att det inte var någon tidspress.  

6:2 Innovation  och  informationsdesign  i 
praktiken  och  teorin
Under hela studien har vi haft innovations strategier att stötta arbetet mot. Fördelen med 
dessa är att vi fått en stabil strategiskgrund i arbetet. Med medvetenheten om att en 
innovationsprocess inte är linjär på det sätt att man i förväg kan förutspå exakt vad 
slutresultat ska bli har det strategiska tänkandet blivit mer avgörande för vilken rikting 
arbetet skulle ta form. Slut resultatet har vi sett som dynamiskt och är helt beroende på 
vilka vägar vi tar under arbetets gång. Innovationsstrategierna har i det här fallet riktat  
upp arbetet med vägskäl så att det inte varit en ända krokig väg. I första steget i 
modellen ”search, select, implement” (Bessant & Tidd, 2007) började vi att söka av 
vilken ände vi skulle börja igenom att ta reda på dels vilka resurser och förutsättningar 
vi hade att tillgå. Sedan söka av marknaden hos konkurrenter till Spotify och se vad vi 
skulle kunna bidra med. Detta fick vi fram genom att vår egen sökning av ”pains” på 
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marknaden, enkätundersökning och idégenerering. I nästa steg ”select” har urvalet skett 
och vi gick från idé till konceptförslag. Två stycken av konceptförslagen gick vidare till  
ett användartest där deltagare fick utprova förslagen som var uppbyggda för det 
ändamålet att uppgifter skulle lösas. Under användartestet hade vi även samtal med 
deltagarna där vi främst ville få fram vad de ansåg om idéerna och hur de hittar musik 
på nätet i dagsläget. Här fick vi fram att många ansåg att hitta musik som de själva gillar  
är svårt av ren sökning på klienten och att man gärna vill bli tipsad av andra. 
Informationsdesignen hade en brist i att vi lade länken till Verve i menyfältet. Det var 
väldigt få som hittade det. I samtalet kom det fram att få använder menyfältet vilket  
kom som en överraskning för oss då man oftast sätter länkar i menyfält

6:3 Information  och  överenskommelser  
Överenskommelsen med Spotify var att vi skulle utföra arbetet hos och för dem. 
Pågrund utav en kommande lansering för tjänsten i USA så sa det klart och tydligt att 
kontakten skulle vara minimal. Vi skulle få bedriva arbetet helt på egen hand med chans 
att få svar på frågor via mail. Vi ansåg redan från början att det skulle bli svårt att få ut 
perfekt information för arbetet vi skulle göra. Men eftersom arbetet mer var riktat mot 
att skapa en tjänst för deras klient så var huvudarbetet med att hitta nya 
användningsområden för deras produkt musiken. Vi har kontinuerligt haft mail kontakt 
med uppdatering och feedback. 
När vi väl hade kommit till det stadiet i arbetet som krävde information så fick vi inte  
mycket av användning tillbaka. Vi var tvungna att vara otroligt specifika i den 
informationen vi sökte. När vi nått hela vägen fram och de hade hittat informationen så 
fick vi inte ta del av den. Redan vid ett tidigt stadie hade Spotify nämnt att mycket av 
deras information var hemlig stämplad, Vi var väl medvetna om det och kom överens att 
genom skriftliga avtal begära ut den. Informationen som skulle visa på användarsiffror i 
Sverige var/är inte otroligt betydande för arbetet men skulle kunna ge en bättre bild över 
hur tjänsten skulle utformas. 
När NDA-avtalen anlände så läste vi igenom de noga och såg genast att för att vi skulle 
bli tilldelade informationen så var vi tvungna att lämna iväg äganderätten på arbetet till  
Spotify. Äganderätten gav oss ingen del i arbetet och vi lämnade ifrån oss den utan 
ersättning, utan fick bara lite Svensk statistik i utbyte. 

6:4 Innovationsbidraget
I arbetet med innovationsbidrag till Spotify så är det färdiga förslaget om tjänsten 
Verve i rätt våglägd för Spotify. De tjänsterna som introducerats under åren har 
legat i rikting med socialinteraktion för användarna. De har genom Facebook och 
tjänsten Spotify Inbox skapat kommunikationsvägar för musik och personer. Om 
man ska se stort på o´reillys webb 2.0 så är den nya eran av internet till för 
användaren, bidrag och interaktion i gemensamma pooler skapar intresse och nöje 
i att stanna kvar. Genom att med användarna och trender kontinuerligt uppdatera 
systemen får man användaren att engagera sig i att bidra och ta del utav kultur, 
virtuell gemenskap och kunskap. 
Genom research arbete har vi med hjälp av samtal, tester och enkäter sett brister i 
hur Spotify låter användaren göra jobbet för att sprida deras produkt. Med hjälp av 
vårt förslag har vi skapat en plats där musik kommer att spridas till användaren av 
användaren. Funktionerna i tjänsten ökar närvaron på Spotify och tar bort onödiga 
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sökningar utanför för att komma vidare. (t.ex. Google, Youtube, Facebook.) 
Genom att förlänga söktiden på Spotify så kan intresset för att bli Premium 
medlem komma att öka. Vi har med hjälp av vårt innovationsbidrag försökt visa 
Spotify vart trenden med social interaktion online kan medföra till en tjänst och 
tror att det är rätt väg att gå för att kunna behålla och öka kundens intresse.
Verve ska ersätta inboxen och feeden tjänsten.

6:5 Problematik  kring  betaltjänster
En tanke som har vart med oss under hela projektet är tanken med betaltjänster 
som Spotify. Problematiken här är att man inte får en fysisk produkt för priset. Du 
får tillgång till att använda musik online plus användning av Spotify i din 
mobiltelefon, men räcker det? vi tror att det är svårt att binda upp användare vid 
prenumerationer när man inte kan visa ordentligt på vad man får i utbyte. 
Majoriteten i våra nätverk har valt att använde premium tjänsterna antingen för 
musikuppspelning i mobiltelefonen (Iphone, android m.m) eller enbart för att 
reklamen stör upplevelsen.

Det vi vill göra med Verve är att försöka skapa just ett mervärde, en del i Spotify 
och som tillägg kan locka kunden till att utnyttja Spotify fullt ut. Problemet ligger 
också i att det finns en stor del av användarbasen som har använt Spotify gratis 
under en längre period. Dem användarna kan ha vant sig vid reklam avbrotten 
och/eller känner inte behov för användning i mobiltelefonen. Frågan blir då varför 
ska man betala för något som man kan ta del av gratis? Funderingarna har sträckt 
sig till att Spotify har för lite tillägg för att locka till Premium användning. Genom 
att skapa tillägg som Verve så ger man människor med premium valuta för sin 
prenumeration. Tilläggen kan där skapa en illusion av fysiskt värde. Premium 
användarna ser större skillnader på vad som skiljer gratis- och betaltjänsterna åt.

6:6 Fortsatt  utveckling
Vi tror på att det primära systemet med Verve går att utvecklas till en väl 
fungerande tjänst. Vår omgivning och Spotify har under projektets gång gett oss 
inputs och vinklingar som kryddar hela grunden för Verve. Även fast vi har 
kommit långt i utvecklingen är det mycket som kan göras annorlunda. Det vi har 
diskuterat gäller först och främst hur kategoriseringen ska fungera. Med hjälp av 
Spotify har vi upptäckt att Skivbolag ibland inte sätter deras artister i 
kategorier/genres. Med en växande massa av hybrider mellan olika musikgenres 
blir det svårt att placera dem i rätt kontext. Lösningar på problemet kan vara att  
låta användaren bestämma vart den ska placeras, problemet blir då att musik 
kan/kommer bli felplacerad och hela tjänsten riskerar att brista. Ordning i 
kategorierna är alltså helt avgörande för tjänstens funktion.
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7) Slutsats

7:1 Slutsats
Arbetet med att producera sociala tillägg till Spotify har visat sig vara en riktig 
utmaning. Om man jämför metoderna för att ta fram designförslag så har vi under 
projektets gång fått ta till oss nya metoder/system, även om liknelser finns inom 
hela sfären för design och informationshantering så är interaktionen det nya 
området. Vi förstod redan i ett tidigt stadie att interaktionen/användarvänligheten 
är prioritet ett. För att ge den moderna tjänsten Spotify ett utseende som passade 
och kändes redan integrerat valde vi att faktiskt följa liknande spår i hur tjänsten 
används och ser ut idag. Förändringen gjordes i att ta bort existerande funktioner 
som inte fungerade för att ge Verve en betydande roll i tjänsten. 

Det vi har skapat är framtiden, både för Spotify och kunden. Vi har lämnat allt 
arbete med musiken till kunderna och har på samma sätt ökat attraktionen till köp 
av Premium. Vid enkätundersökningen såg vi att det inte var en ända som använde 
sig utav ”Unlimited”, utan alla som betalade var ”Premium-kunder”. Siffrorna kan 
betyda att kunden betalar för tilläggen. Vi tror att majoriteten av ”Premium-
användarna” betalar för tillägg som Spotify i mobilen och inte endast för att slippa 
reklamen. 

Med hjälp av Verve skapar vi en plats där individer kan utforska världen av musik. 
När användarna får upp ögonen för tjänsten och använder den till max tror vi att 
snitt-tiden man spenderar på Spotify kommer att öka. Att få musik levererad till  
sin profil gör att förväntningarna om vad som ska komma varje dag skapar ett 
beroende att logga in. Resultatet av höjd aktivitet gör inte bara Verve till en 
genialisk idé utan den skapar andra utvecklingsmöjligheter för Spotify. 
Plattformen för musik behöver inte suddas ut med socialinteraktion mellan 
användarna. Med tillägg för en ”one way” kommunikation skapas ett värde i att ta 
till sig vad andra människor rekommenderar. Mottagandet av mer musik kommer 
kännas personlig och avslappnad då all musik kan få uppmärksamhet och inte 
bara stora artister eller senaste skivlansering.    

Verve är nästa steg för Spotify.  

7:2 Respons  från  Spotify  
Den 10 januari hade vi återkopplingsmöte på Spotifys kontor i Stockholm där vi 
presenterade Verve konceptet. Till presentationen hade förberett med en cirka tre 
minuter lång informationsvideo grafiskt utformad med nyckel ord som 
sammanfattar och värderar konceptet som sedan följs av bilder på själva 
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idéförslaget. Presentationsvideon finns under länken (Ahlström/Spotify, 2011) Till 
presentationen så hade vi sammanfattat det mest relevanta för idékonceptet på ett  
par A4 tillsammans med bilder och förklarande bildtexter. Under presentationens 
gång diskuterade vi kring förslaget och Spotify gav oss inputs kring vad de tyckte 
skulle kunna förbättras, vad som var intressant eller vad som saknades. Vi 
diskuterade även möjligheter för förslaget att utvecklas. De gillade vårt koncept 
kring att utveckla den sociala interaktionen på Spotify mer men ställde sig 
skeptiska till vissa specifika delar i koncept. Exempelvis att forumet kategoriseras 
efter olika genrer. Ett alternativ som vi diskuterade fram var att ha ett 
demografiskt kategorisystem där man utifrån en världskarta kan klicka på 
utplacerade punkter och se vad användare lyssnar mest på just där för tillfället.
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9) Bilagor

9:1 Bilaga  1
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9:2 Bilaga 2
Nedan presenteras sammanställning av enkätundersökningens svar i piecharts och 
stapeldiagram och sammanfattas senaste i siffror. Av de 32 svarande så vill vi påpeka att alla 
inte har svarat på samtliga frågor därav kan siffrorna se udda ut.
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* Spotify Free är den ända som erbjuds som gratistjänst i skrivande stund (2010-02-17)

Svarande: 32st.

Kön:
Man - 17st
Kvinna - 15st

Ålder: 
25-32 – 11st
18-24 – 16st
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45-55 -  4st
33-43 – 1

Kopplat sitt konto till facebook -17st

Sprider spellistor – 20
Använder du stjärntagg – 9
Använder du inbox – 5

Medlemskap: 
Spotify free – 11
Invite – 14
Premium – 7
Unlimited – 0

Användning av Spotify:
Någon gang timme till några timmar i veckan – 14st
Någon gång i månaden – 1
Dagligen 17st

Öppna frågor 

Exempel på tendenser och signaler från öppna frågor:

Till dig som har Spotify Free. Vad kan få dig att uppgradera till Premium eller 
Unlimited?

Citat: ”Slippa störande banners och reklamavbrott, samt offline playlists och  
mobilspelning”

Citat: ”Om man får något bra erbjudande.,”

Citat: ”Att slippa reklamen som är sjukt störande, Om ekonomin tvingade mig, men  
antagligen inte., Design, Mer musiktips”

Citat: ” Som student är jag ganska snål, därför kör jag fortfarande på gratistjänsten.  
Men jag vet ändå inte om jag har något behov av att uppgradera. Många gör det för att  
slippa reklamen men det är ingenting jag stör mig på.”

Citat: ”sänk priset”

Citat: ” Inget just idag. Reklamen stör för lite. Kanske börjar betala när jag har en bra  
ekonomi för att visa stöd., , , officiella musikvideos och texter. Lättare sökfunktion i  
playlists och mindre dolda kommandon för att utnyttja spotifies features. Mera bra  
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underground trance och underground musik generellt. Kanske en request feature för  
ovannämda., Streamad musik, lätttillgängligt”

Citat: ”att jag har felfri uppkoppling o är garanterad att de inte blir några avbrott

Till dig som har unlimited eller premiummedlemskap. Vad fick dig att bli 
betalkund?

Citat: ”En fest där jag ville ha musiken utan reklam och för att jag ville ha spotify i min  
iphone så jag kan lyssna i bilen.”

Citat: ”Erbjudande från Telia, 29 kr/mån året ut”

Till dig som har unlimited eller premiummedlemskap. Skulle du idagsläget kunna 
återgå till gratistjänsten?

Citat: ”Inget jag kommer på., Att min favoritmusik finns där,”

Citat: ”nej”

Citat: ”Nej, Saknar faktiskt inget., Tillgång till all musik, lätt och snabbt!”

Vad saknas på Spotify?

Citat: ”ibland vet man inte vad man är på humör att lyssna på så då hade det varit nice  
med någon inspirationsfunktion.”

Citat: ”Många artister som saknas, the beatles, pink floyd. Finns många jag kan räkna 
upp.”

Citat: ” Saknar mycket en funktion som när man går in på en artist, att då kunna sortera  
låtarna på olika sätt på liknade sätt som när man söker på en artist. Vill slippa göra det  
till en playlist.”

Citat: ”kanske ett diskussions forum där man kan få tips om ny nice musik., att musik  
utbudet är så brett.. fast kan bli bredare..”

Citat: ” Om jag hört en reklam jag var intresserad av men inte hunnit klicka, vill jag  
gärna kunna återgå till den eller hitta den nånstans.,”

Citat: ” Andra musiktyper saknas, nu finns mest västerländsk musik, skulle uppskatta  
mer asiatisk musik.”
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Citat: ” Jag skulle gärna vilja se vilka artister jag sökt på den senaste veckan, inte bara  
de fem senaste.”

Citat: ”Lättare att söka efter utländska låar. Jag vill kunna söka efter musik på t.ex.  
franska.”

Citat: ”saknar en "enkel" avancerad sökning,” 

Vad uppskattas på Spotify?

Citat: ” att man kan hitta similar artists när man valt en favvo o hitta fler nya favvos!  
plus den oändliga möjligheten till musik!!!”

Citat: ”urvalet av musik”

Citat: ” lätt tillgänligt”

Citat: ”Enkelheten o musiken”

Citat: ” "star" funktionen. Top list. Att man kan få tips på artister i samma genre. Det  
breda utbudet, det har blivit mkt bättre det senaste året!”

Citat: ”ett hyfsat bra utbud, related artists funktionen är bra för att hitta nytt man inte  
hört för”
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7:3 Bilaga  3

Verve
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7:4 Bilaga  4

Teman
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Innehållsförteckning
	1:5 Avgränsning
I studien har vi valt att avgränsa oss till skapandet av mervärdesapplikationer kring betaltjänsterna ”Premium” och ”Unlimited”. Dessa utformas grafiskt utifrån informationsdesigns grundande teorier. Meningen är att hitta en knytpunkt mellan innovation och informationsdesign. Vi följer innovationsteorier kring själva processen och utformandet av grundläggande informationsdesignsteknik. Tillsammans leder de till resultat som är flerdisciplinerat.
	1:6 För vem?
Arbetet är tänkt att det skall tillfredställa två behov. 
	1:7 Klienten Spotify
Spotify är inte webbaserad utan klientbaserad. Med det menas att användaren måste registrera sig ett konto och ladda hem en mjukvara för att sedan koppla upp sig mot programmet online. Musiken sparas inte ned på datorn utan strömmas direkt online. När man registrerar sig väljer man ett användarnamn och lösenord. Man kan sedan koppla upp sig på vilken dator som helst som har mjukvaran nedladdad. Kontot är knutet till användaren och man kan inte dela med sig av kontot då en person endast kan vara en inloggad vid samma tillfälle. 

Kontot kan kopplas till Facebook och ger då möjlighet till mer social interaktivitet då man kan lyssna på andras spellistor och dela med sig av egna genom så kallade feeds.

I gratistjänsten på klienten som är reklambaserad finns ett antal fält som är reserverade för annonser i banner format. Ljudannonser spelas även upp med ca 30 sekunders längd efter ett antal lyssnade låtar. 

	Sökfält och huvudmenyfält: 
Här skriver man i artist, låtnamn, album. Klienten känner av om man stavat fel och ger förslag på liknande resultat. När man gjort en sökning visas träffresultat i kontentfältet. De låtar med högst popularitet rangordnas högst upp i listan. I sökresultatet visas även låtnamn, artist, låtlängd, album, möjlighet till att köpa låt och möjlighet att stjärntagga en låt. Att stjärntagga en låt innebär att man lägger till den som favorit och hamnar högst upp i sin spellista om man har kopplat sitt konto till Facebook. 
	2) METOD

	2:1 Metodval och disposition
1. Enkätundersökning, 
2. Idégenerering. Brainstorming, Internet forum 
2. Användartester 

2:2 Enkätundersökning

	
2:3 Idégenerering
	
2:6 Användartester

	
figur4: Modell som förklarar informationsdesignens tvärvetenskapliga grund (Pettersson, 2002).

Informationsdesign handlar även om hur man når ut med budskapet. En traditionell modell som förklarar själva flödesprocessen är: ”Sändare – presentation (kanal,medium) mottagare”. Som sändare måste man utöver att forma budskapet också välja en lämplig kanal där målgruppen eller mottagarna finns. Mottagaren kan i sin tur välja om den vill absorbera materialet eller helt enkelt strunta i det. (Pettersson, 2002)
	

3:4 Nya förutsättningar för att skapa värden i nätverk
Med en ökad omfattning av internetbaserade tjänster och produkter så kommer även designen och produktionsprocessen att förändras. Volymen av nischade tjänster och produkter gör att kunden har ändrat form från grupp till specifik individ. Att tänka i mönster med företag som producent och kunden som mottagare ser inte ut på samma sätt idag. Det skapas fler val och man gör sin röst hörd genom att välja vilka produkter och tjänster man vill ta del av. I och med skillnad på informationsflöden så tar kunden i modern tid beslut gjorda på granskning av information med högre vetskap. Internet har även börjat sudda ut geografiska gränser för flöden av information, vilket tillför att information om företaget, produkter, kvalité och pris kan ses på ett global plan (C.K. Prahalad & Ramaswamy, 2004).  Genom att informationen blir snabbare och mer tillgänglig så kommer kunden att ha möjlighet till att fördjupa sig i till exempel produkt- och tjänsteutveckling. Inputs till företagen kan där spela en betydande roll i utformningen av nya innovationer och/eller implementeringar på de redan existerande produkterna. (se figur 5) 

	Bild 1
Den första bilden av tjänsten Verve ser nästan exakt ut som det vanliga bemötandet när du startar Spotify. Förändringen som vi har gjort i det första stadiet är att lägga till en rubrik för Verve i meny raden. Den rödmarkerade rektangeln visar att vi skapat en naturlig position i klienten för Verve.

	
Bild 2 
Bild två demonstrerar hur ett första besök på tjänsten skulle kunna se ut. Här visar vi användaren kort information om det väsentliga i Verve. Hela bilden är ett uppslag i vad Verves syfte är, hur du börjar följa flöden från personer och hur du själv delar med dig utav musik. Den visade informationen kommer endast att uppenbaras första gången du besöker tjänsten. Vid senare besök visas du direkt till bild 3.

	Bild 3
Kärnan i tjänsten är bild 3. Det röda fältet högst upp på bilden visas ett system där musiken delas in i kategorier. Man ska med hjälp utav pilarna på höger och vänster sida kunna ”bläddra” vidare för fler musikkategorier. Tanken är att hela kategori raden ska svepa vidare vid klick på pilen. För att få användaren dragen till kategorierna så ligger skivomslag i centrum för varje kategori. Här ska den mest populära artisten/gruppen pryda kategorin för att öka intresset för en närmare titt på vad de innehåller.

Under kategoriraden i det andra röda fältet visas personer man följer. Vid första användningen kommer detta fällt att vara tomt, men under tiden när man börjar följa användare så kommer man kunna se de senaste rekommendationerna i sitt nätverk. Kännetecknet för Verve representeras genom hela tjänsten med ett helt fyllt V. Beroende på i vilken kategori personen har lagt till den senaste låten symboliseras den. I det markerade fältet är V:t ifyllt med en gul färg som symboliserar kategorin metal/punk. Med tiden är det tänkt att man ska lära sig färgerna och direkt kännas vid vilken typ av musik som har lagts till. För att göra det ännu tydligare och för att lära sig systemet har även text lagts till under färgfältet.

	
Bild 4 och 5
Det fjärde steget visar hur det ser ut i kategorisystemet. Här har vi försökt hålla designen så enkel som möjligt och visa på det väsentliga. Från vänster har du logotypen, användarnamn, kommentar, låt och slutligen tid sen vervening. Man använder tjänsten genom att leta sig igenom alla personer och låtar för att upptäcka något nytt. När man börjar se att specifika personer kommenterar mycket bra/intressant musik kan man välja att följa dem.

Om man jämför bild 4 och 5 ser man att personen Christian är grön på bild 5. På dessa två bilder ser vi att triangeln eller V:t är markerad med grön färg. Den gröna fyllningen visar på att du har börjat följa personen. För att börja följa en användare så klickar man bara på V:t. Anledningen till att de är markerade är för att man tydligt ska se vilka man följer, på så sätt undviker man kognitiva hinder i systemet.

	
Bild 6
På den sista bilden ser vi hur man själv kommenterar låtar eller artister, här ska det finnas en triangel/V längst bort i raden för varje låt. Genom att man klickar på den fälls en sekundär rad ner med utrymme för att skriva sin kommentar. När du är klar med vad du vill skriva så klickar du på Submit och din Vervening skickas direkt till den rätta kategorin. Var den hamnar bestäms av skivbolagets kategori sättning på artisten/gruppen.

	5:4 Teman; konceptförslag 2
Nedan har vi valt att presentera de bilder som är de mest väsentliga ifrån användartest två. 

Bild 2 
Det mindre systemet vi byggt upp för ökat mervärde är friheten att bestämma hur din Spotify profil ska se ut. Arbetet med denna tjänst tog sin form i att vi såg tendenser på det ökade värdet att kunna identifiera sig med programmet. Även om det är en liten och kanske obetydande förändring så kan den definitivt öka en känsla för valuta för sin invenstering. Alla tillägg som är enkla och låter användaren bestämma själv ser vi ökar till värde hos kunden. 

I bild 2 visar på vart menyvalen för tjänsten ligger. För att byta tema på Spotify går du in under symbolen till höger och väljer sedan ”background”.
	Bild 3
Efter att du tagit dig till ”background” i inställningar så uppenbarar sig en rad av olika designförslag för din klient. Du har här två val för att skapa en ny design, du väljer både färg och bild. Här har vi valt att förlänga känslan för identitet med valet att välja vilken bakgrundsbild som ska visas, du kan ladda upp en privat bild från din dator eller välja dem som finns. För att verkställa ändringarna så kryssar du i boxarna med musen och klickar sedan ”submit”. 
	6) Analys 
	 Figur 6: Eget framtaget stapeldiagram som visar på hur stor andel i procent av de svarande som använder de befintliga tjänsterna på Spotify. 

	
6:3 Information och överenskommelser 
Överenskommelsen med Spotify var att vi skulle utföra arbetet hos och för dem. Pågrund utav en kommande lansering för tjänsten i USA så sa det klart och tydligt att kontakten skulle vara minimal. Vi skulle få bedriva arbetet helt på egen hand med chans att få svar på frågor via mail. Vi ansåg redan från början att det skulle bli svårt att få ut perfekt information för arbetet vi skulle göra. Men eftersom arbetet mer var riktat mot att skapa en tjänst för deras klient så var huvudarbetet med att hitta nya användningsområden för deras produkt musiken. Vi har kontinuerligt haft mail kontakt med uppdatering och feedback. 
När vi väl hade kommit till det stadiet i arbetet som krävde information så fick vi inte mycket av användning tillbaka. Vi var tvungna att vara otroligt specifika i den informationen vi sökte. När vi nått hela vägen fram och de hade hittat informationen så fick vi inte ta del av den. Redan vid ett tidigt stadie hade Spotify nämnt att mycket av deras information var hemlig stämplad, Vi var väl medvetna om det och kom överens att genom skriftliga avtal begära ut den. Informationen som skulle visa på användarsiffror i Sverige var/är inte otroligt betydande för arbetet men skulle kunna ge en bättre bild över hur tjänsten skulle utformas. 
När NDA-avtalen anlände så läste vi igenom de noga och såg genast att för att vi skulle bli tilldelade informationen så var vi tvungna att lämna iväg äganderätten på arbetet till Spotify. Äganderätten gav oss ingen del i arbetet och vi lämnade ifrån oss den utan ersättning, utan fick bara lite Svensk statistik i utbyte. 
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