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Abstrakt
Den här studien behandlar social interaktion i kontextmedvetna musiktjänster. Problemområdet
innefattar design av musiktjänster för att stödja musikens sociala funktioner. Studien genomfördes
som en designstudie där workshops tillämpades för att generera den data som låg till grund för
slutsatserna. Slutsatserna presenterades i form av fyra stycken designriktlinjer; Hantera och
presentera användares identiteter, Stödja dialoger, Erbjuda indirekt interaktion och Erbjuda direkt
interaktion. De är inte avsedda för att designa en produkt utan istället för att bidra med kunskap
som ger en förståelse om effekten av en design.
Nyckelord: Social interaktion, Musiktjänster, Kontextmedvetenhet
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1. Inledning
Den här designstudien tar avstamp i den nya portabla tekniken och fokuserar på tjänster som kan
utvecklas kring den typen av plattform. Den portabla plattformen och dess trådlösa
nätverkskommunikationer ger upphov till intressanta möjligheter. Bluetooth är ett exempel på en
sådan nätverkskommunikation som kommunicerar med andra enheter över avstånd upp till tio
meter. De här kommunikationsmöjligheterna ger en grund för nya spontana sociala interaktioner
mellan människor i samma kontext (Kortuem & Segall, 2003). Det faktum att människor under en
stor del av dagen använder mp3-spelare och mobiltelefoner gör att det framkommer möjligheter till
att utveckla tjänster som stödjer och utnyttjar plattformens mobilitet och aktuella kontext. I det här
sammanhanget innebär kontext situationen i sin helhet, som i sin tur är relevant för applikationen
och dess användare (Dey, 2001). En möjlighet för en sådan tjänst kan vara att förenkla och förbättra
sociala kommunikationer i ett mobilt samhälle (Alazzawe et al., 2009).
Tjänstens medvetenhet om sin omgivning och sin hantering av olika medier är en viktig del i att
stödja sociala kommunikationer. Det är centralt i sammanhanget eftersom användaren då enkelt kan
dela med sig av sin information och upplevelser med andra. Det gör att både känslan för den sociala
närvaron och inspirationen för framtida kommunikationer förhöjs (Bentley & Metcalf, 2009). En
musiktjänst kan exempelvis användas för att dela med sig av musik till övriga användare i närheten
(Gaye et al., 2006).
Att sätta fokus på musik i det här sammanhanget av sociala interaktioner och portabla plattformar
är relevant eftersom musiken under lång tid har varit aktuellt som ett socialt medium. Musiken kan
agera som en gemensam grund för att stödja interaktioner (Liu & Reimer, 2008). Vid utvecklingen
av en ny musikapplikation till mobiltelefoner som är tänkt att stödja en större social interaktion
mellan användare gjordes intervjuer för att undersöka hur stort behovet var av de här funktionerna.
Det visade sig att många användare ansåg att rekommendera musik till vänner var en viktig del av
musikupplevelsen (Håkansson et al., 2007). Ett annat exempel på användarnas attityd till funktioner
av det här slaget är projektet ”Social Playlist”. Mjukvaran möjliggjorde för användarna att dela
spellistor med varandra. En empirisk studie över användarnas attityd gentemot mjukvaran
genomfördes och det framkom bland annat att användarna lyfte fram möjligheten att kunna få veta
mer om andra användares musiksmak som en ny dimension av musikupplevelsen (Liu & Reimer,
2008). De tidigare nämnda studierna av Håkansson et al. (2007), samt Liu och Reimer (2008) har vi
tagit som utgångspunkt och kommer nu redogöra kort för.

1.1 Tidigare forskning
Push!Music heter den prototyp som utvecklades i samband med studien av Håkansson et al. (2007).
Studien syftade till att observera användningen av ovan nämnda musiktjänst för att se hur den
sociala kontexten påverkades utav den. Det som utmärkte musiktjänsten var stödet för att interagera
med andra människor med samma musiktjänst aktiverad i samma omgivning. Stödet utgjordes av
att kunna dela med sig av musik både manuellt och per automatik, då musiktjänsten kunde känna av
människor i närheten med likasinnad musiksmak. Fyra olika sociala faktorer identifierades utifrån
intervjuer med testpersonerna; social medvetenhet, dela musik med vänner, dela musik med
främlingar och automatisk delning av musik. Dessa faktorer innebar i sin tur grunden för ett antal
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förslag på designriktlinjer vid utvecklandet av mobila musiktjänster och även andra tjänster som
erbjuder musikdelning på något sätt.
I resultatet för Håkanssons et al. (2007) studie framkom det bland annat att Push!Music främst
användes för att stödja befintliga sociala nätverk mellan människor. Användarna fick en större social
sammanhållning då de använde musiktjänsten för att skicka låtar på ett skämtsamt sätt eller för att
skapa diskussion kring musik eller andra relaterade ämnen. Under testperioden provade användarna
att skicka låtar till främlingar, men detta var något som de inte var fullt komfortabla med. Det
framkom att användarna uppfattade sig som påträngande i de situationer då de delade musik med
främlingar. Håkanssons et al. (2007) studie presenterar en designriktlinje, kallad Allow division into
active and passive use, för att underbygga detta. De menar att delningen av musik kan delas in i två
delar; aktiv och passiv. Den aktiva musikdelningen används av vänner där en befintlig social relation
redan utgör grunden. Därav uppkommer inte den påträngande känslan då de skickar musik till
människor de redan känner. Det går fortfarande att skicka musik till främlingar runt omkring sig,
men detta kräver någon typ av bekräftelse av mottagaren innan musiken tas emot. Den passiva
musikdelningen används främst vid musikdelning med främlingar. Då musiken delas per automatik
via Push!Music uppkommer inte samma känsla av att det är påträngande och en inledande social
interaktion krävs inte.
Den andra undersökningen är gjord av Liu och Reimer (2008) och deras prototyp, Social Playlist,
utmärker sig med dess sätt att dela musik mellan användarna. Prototypen bygger på en gemensam
musikkanal, eller spellista, där användarna bestämmer vilka låtar som ska spelas upp. Därav blir
spellistan unik då användarna väljer olika låtar beroende på deras personliga situation eller känsla.
En låt väljs ut slumpmässigt och spelas därefter upp för alla användare som är sammankopplade via
prototypen. Undersökningen gick ut på att upptäcka nya aspekter kring musik, samt för att ta del av
användarnas reaktioner när de använde en delad spellista (Liu & Reimer, 2008). Resultatet som Liu
och Reimer (2008) presenterar visar bland annat att användarna såg prototypen som en gemensam
radio med en social och intim dimension mellan vänner. Att slumpmässigt lyssna på musik och inte
veta vad som kommer spelas upp härnäst visade sig vara en positiv egenskap hos musiken.
Deltagarna tyckte att lyssna på musik blev mer som en aktivitet att lära sig något nytt om
individerna och deras musiksmak runt omkring sig. 4 av 5 deltagare sades vara ivriga att dela med
sig av de låtar de tyckte om för att introducera dem till andra. På så vis blir kanalen också ett sätt att
rekommendera musik åt varandra och upptäcka nya egenskaper hos de som använder prototypen.
Likheten mellan de två studierna är att de båda fokuserar på att stödja social interaktion med hjälp
av portabla musikspelare. Det som skiljer dem åt är däremot deras infallsvinkel till hur detta ska
åstadkommas. Prototypen som användes i Håkanssons et al. (2007) studie lägger stor vikt på något
som kan liknas vid ett direkt utbyte av musik. På så vis har användaren en större kontroll över,
exempelvis, till vem, vilken låt och i vilken kontext mottagaren befinner sig i när låten skickas.
Jämfört med Liu och Reimers (2008) prototyp, Social Playlist, lägger den istället större vikt på ett
indirekt utbyte av musik. Användaren har då mindre kontroll att specificera vem som kommer
lyssna på låten och i vilken kontext denne användare befinner sig i. Trots de olika infallsvinklarna
finns det både likheter och skillnader i studiernas resultat. Exempelvis så skiljer sig användarnas
inställning till att dela musik med människor de inte känner. I Håkanssons et al. (2007) studie
framkom det, som tidigare nämnt, att det kändes obekvämt att skicka låtar till människor de inte
kände. I Liu och Reimers (2008) studie har inte social interaktion mellan människor som inte känner
2 (50)

varandra varit ämne för studien. Deras studie involverade endast deltagare som sedan tidigare var
vänner och problematiken kring att främja social interaktion mellan människor som inte känner
varandra behandlades inte.
Sett till de tidigare studierna av Håkansson et al. (2007), samt Liu och Reimer (2008) finns det en del
designlösningar som kan utvecklas och förfinas. Det vi har i åtanke är främst delningen av musik till
okända människor. Då den här typen av tjänster har stor potential att skapa sociala relationer
mellan människor är det viktigt att den inte enbart används för kommunikation mellan vänner. Det
finns alltså ett visst frågetecken kring hur tjänsterna ska designas för just det ändamålet.

1.2 Syfte och frågeställning
Den här studien har karaktären av en designstudie vilket innebär att forskningen sker genom
designmetoder. En designstudie fokuserar på de effekter och möjligheter som en designutformning
bidrar till snarare än själva designen i sig (Zimmerman et al., 2007). Genom vår designstudie har vi
för avsikt att presentera designriktlinjer för social interaktion i kontextmedvetna musiktjänster.
Frågeställningen lyder således;
Hur kan kontextmedvetna musiktjänster utformas för att stödja social interaktion mellan
användare?
Utifrån frågeställningens utformning har studien följande tre syften;
• Kartlägga aktuella musiktjänsters förutsättningar för social interaktion.
• Konstruera en low-fidelity prototyp tillsammans med potentiella användare.
• Presentera designriktlinjer för social interaktion i kontextmedvetna musiktjänster.
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2. Musikens Sociala Funktioner, Kontext och Social
Interaktion
I det här kapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkter och definitioner som är av vikt för undersökningen, Musikens
sociala funktioner, Kontext och Social Computing. De leder sedan fram till en modell som sammanfattar begreppen och
sätter de i relation till det aktuella problemområdet.

2.1 Musikens Sociala Funktioner
Att lyssna på musik anses ofta vara en individuell och personlig upplevelse, men det kan också ses
som en grund för att stödja och leda till social interaktion. Musikens emotionella befrämjande gör
att den går att återkoppla till bland annat humör, händelser och platser på det individuella och
personliga planet. Dock återspeglas även musiken i den sociala sfären inom exempelvis en persons
identitet eller relationer. Musiken kan agera som en gemensam grund för att stödja interaktioner,
dock på både gott och ont då en individs musiksmak är subjektiv (Liu & Reimer, 2008). Exempel på
hur musiken spelar en roll i ungdomars sociala liv beskriver Brown et al. (2001) i sin studie av
musikdelning. I de aktiviteter som ungdomarna företog sig var allt som oftast musiken ett inslag.
Musiken förmedlade en sinnesstämning samt fungerade som ett forum för att upptäcka ny musik
tillsammans med vänner (Brown et al., 2001).
Förekomsten av musiken som ett medium för kommunikation är uppenbar då den uppbringar ett
gemensamt språk för människor med väldigt differentierade kulturella bakgrunder. De tre
huvudsakliga dimensionerna av musikens sociala påverkan är identitet, interpersonella relationer
och sinnesstämning (Hargreaves & North, 1999).
2.1.1 Identitet
Tack vare portabla musikspelare kan vi idag ta med oss musiken överallt där vi befinner oss och den
har blivit en del av vår vardag. Detta har lett till att våra musikaliska erfarenheter har blivit allt mer
personliga och varje individ har ett eget soundtrack för sitt liv (Hargreaves & North, 1999). Sättet att
lyssna på musik är inte det enda som har förändrats med portabla musikspelare, utan det bidrar
också till ett sätt att få uttryck för sin musikaliska identitet (O'hara & Brown, 2006). Vi vill skapa våra
egna musikaliska signaturer för att vår identitet i sin tur ska bli unik. Stora digitala samlingar,
spellistor, betygsättning och statistik kring musiken används för att forma våra portabla identiteter
(D'Arcangelo, 2005). Musiken spelar därför en viktig roll för individens utveckling både som person
och för sin identitet (Brown et al, 2001).
Musik används som ett sätt att forma sin identitet och ens behörighet till olika samhällsgrupper och
subkulturer. Exempel på olika typer av detta kan vara ”rockare” och ”ravers”. Bland unga är det
vanligt att de identifierar sig själva med hjälp av musiken. Deras gemensamma intresse för samma
typ av musik ger upphov till ett större socialt samband mellan dem (Brown et al, 2001). Det faktum
att musiksmak kan vara ett uttryck för sin identitet visade sig på ett märkbart sätt i tidigare nämnda
Håkanssons et al. (2007) studie. Under intervjuerna som genomfördes i studien framkom det att
deltagarna oftast hade vänner med samma musiksmak. Anledningen till det var att det gav dem en
plattform att socialisera sig kring.
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I Håkanssons et al. (2007) studie användes en prototyp med fokus på att främja sociala relationer.
Den här typen av portabel musikspelare med fokus på att dela musik kan användas som ett verktyg
för att både förstå sig på andras identiteter, samt för att presentera sin egen. I detta sammanhang
spelar valet av musik en större roll då användaren måste ta hänsyn till andra individer i närheten
och i vilken kontext de befinner sig i (O'hara & Brown, 2006). Ett annat exempel är tunA som är en
prototyp för att låta användarna ta del av och lyssna på varandras spellistor. Med hjälp av detta kan
användarna ta del av andras och presentera sin musikaliska identitet när de befinner sig i närheten
av varandra (D'Arcangelo, 2005).
2.1.2 Interpersonella relationer
Musiken har en stor del i att etablera och upprätthålla interpersonella relationer. Överensstämmelse
och anseende i musikpreferenser har en betydelse för människors vilja att inkluderas i specifika
sociala grupperingar. Det finns även exempel på forskning som visar på hur etnisk identitet i många
olika länder definieras genom musikens sociokulturella funktioner (Hargreaves & North, 1999).
Hur musikens sociala funktioner utgör en gemensam grund som faciliterar interaktioner uppkom
även i Håkansson et al. (2007) studie. De fann under intervjuer med deltagarna att musiken utgjorde
en viktig del i relationer då det gav möjligheter till aktiviteter kring musiken, som att gå på
nattklubbar eller konserter. Ett annat exempel är det tidigare fenomenet att samlas kring musiken
och kopiera kassettband. Detta beteende var socialt berikat i den mening att det öppnade en väg till
konversation, hantering av identitet och utbyte av gåvor. Nyckelaspekter som symboliserar
relationen mellan dessa personer återfinns i att de delar med sig av musik. Bland annat visas en
förståelse för givarens medvetenhet om vilka förutsättningar och vilken typ av musik som
mottagaren tycker om (O'hara & Brown, 2006). Det är alltså inget nytt fenomen att gemensamt
lyssna på musik, jukeboxmaskinen på publika platser är ett annat bra exempel. Upplevelsen av att
gemensamt kunna lyssna på musik tillsammans med andra skiljer sig mot att lyssna individuellt.
Olika musiksmaker kan delas och kan bli ett sätt att samlas kring en aktivitet (Liu & Reimer, 2008).
2.1.3 Sinnesstämning
Till sist används också musik till att hantera sina känslor, eller för att ge sinnesro. En individs
musiksmak kan bero på omgivningen och för att reflektera exempelvis olika situationer eller mål.
Forskning visar också på hur musik kan användas för att påverka känslor. Exempelvis för att lindra
smärta eller för att påverka kunders beteende i affärer (Hargreaves & North, 1999).
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2.2 Kontext
2.2.1 Definition av kontext
Människan är duktig på att behandla olika idéer och agera som de förväntas göra i en specifik
situation. Det här beror bland annat på människans avancerade sätt att uttrycka sig på och den
gemensamma förståelsen för hur världen och vardagliga situationer fungerar. När en individ talar
med en annan kan de använda sig av information för en specifik situation för att förhöja bredden av
konversationen. Men det är svårt att uppnå samma rika samspel mellan en individ och en dator
(Anind K. Dey, 2001).
Dey (2001) definierar begreppet kontext som:
Context is any information that can be used to characterise the situation of an entity. An entity is a
person, place, or object that is considered relevant to the interaction between a user and an
application, including the user and applications themselves. (sid. 2)
Dey (2001) menar att tidigare definitioner av begreppet är för specifika och att kontext handlar om
situationen i sin helhet, som i sin tur är relevant för applikationen och dess användare. Det går inte
att förutse vilka aspekter som är viktiga för en situation eftersom dessa är beroende av situationen,
det vill säga, förändras situationen så förändras även aspekterna.
2.2.2 Kontextmedvetna artefakter
En kontextmedveten artefakt kan anpassa sig till plats, personer och andra enheter i närheten som
går att interagera med, samt förändringar inom dessa. Med hjälp av dessa egenskaper kan en sådan
artefakt undersöka omgivningen och agera till förändringar i den. Schilit et al (1994) menar att det
finns tre viktiga aspekter av kontext; var du befinner dig, vem du befinner dig med och vad som
finns runt omkring dig. Det finns mycket som kan påverka platsen där användaren befinner sig så
som ljus, ljud, nätverksstyrka och även den sociala situationen, exempelvis ifall användaren befinner
sig tillsammans med sin chef eller arbetskamrat (Schilit et al., 1994).
Mobiltelefoner som en datorplattform är både genomgripande och personliga. De är i stort sett
alltid påslagna och tenderar att ha en väldigt närgången relation med sin ägare som anförtror dem
personlig information och andra personifieringar så som teman och ringsignaler. I och med, inom
denna mening, mobilens personliga natur kan de vara lämpliga att använda i samband med
kontextmedvetenhet. Detta på grund av två anledningar; för det första så följer mobiltelefonen alltid
med användaren och har tillgång till information om den nuvarande situationen. För det andra så
kan kontextmedvetenheten bli en fördel för mobiltelefonens olika användningsområden och
funktioner (Raento et al., 2005).
Idag är det vanligt att människor använder sin mobiltelefon i en mängd olika kontexter. Det har till
och med blivit så vanligt att människor ibland glömmer att stänga av sin mobiltelefon på exempelvis
en bio, föreställning eller restaurang, vilket kan leda till en negativ social bieffekt. Mobiltelefonen ses
ofta som en personlig enhet för att stödja sin ägare, men den kan också ses som en social artefakt.
Mobiltelefonen är ett verktyg för kommunikation och kan på ett enkelt sätt interagera med andra,
samt anpassa denna interaktion beroende på social kontext och andra egenskaper som exempelvis
ägarens livsstil och sociala nätverk (Palen et al., 2001).
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Schilit och Theimer (1994) exemplifierar hur informationen runt en kontextmedveten mobiltelefon
kan användas:
• Visa lokaliserade objekt som kan vara intressanta.
• Lagra lokaliserade objekt och personer som stötts på.
• Upptäcka information för en specifik plats, exempelvis elektroniska meddelanden som lämnats
kvar.
• Upptäcka andra enheter i närheten som går att interagera med.
• Upptäcka personer och lokaliserade objekt i närheten som kan utlösa en händelse på grund av
dennes/dess närvaro.
Ett praktiskt exempel på när denna information används är i en mobil datingtjänst. Mobiltelefonen
gör sin användare uppmärksam när en potentiell partner befinner sig i närheten med matchande
attribut. Ett annat exempel är elektroniska kort som dras vid ingångar och utgångar på olika typer
av platser så som kaféer, diskotek, klubbar med mera. Detta gör det möjligt för andra att se i sin
mobiltelefon var deras vänner befinner sig och vilka platser som är populära att besöka (Kjeldskov &
Paay, 2005). Vidare finns det ett användningsområde för mobiltelefonen som en kontextmedveten
artefakt för att köpa, dela och kommunicera musik (Holmquist, 2005).
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2.3 Social Interaktion
En social miljö är överallt där människor kan interagera med varandra. Allt från stadsgatan till ett
affärsmöte, från ett cocktail party till kön i banken. I miljöer av det slaget utbyter människor ständigt
signaler och social information genom att observera utseende och beteende hos andra (Donath,
1996). Social interaktion har sedan långt tillbaka varit ett etablerat begrepp inom både urbanism
och arkitektur som har behandlat konstruktion av miljöer i syfte att stödja interaktion mellan
människor. Då social interaktion nu även etablerats som begrepp inom den digitala miljön finns en
god plattform av erfarenhet från det inbördes förhållandet mellan fysiska utrymmen och social
interaktion (Erickson & Kellogg, 2003). Vid designprocessen av mobila tjänster som är ämnade att
stödja sociala interaktioner speglade av vår fysiska miljö står designers och systemutvecklare för en
stor utmaning (Paay & Kjeldskov, 2008).
Vi har utvecklat en utmärkt förmåga att att läsa av handlingar och interaktioner från människor i
vår omgivning. Det radikala sker när den sociala interaktionen flyttas från den ordinära världen till
den digitala domänen. Mycket av de förmågor kring hur vi förhåller oss till andra människor går
förlorade i den digitala domänen och vi blir på så sätt socialt blinda (Erickson & Kellogg, 2000).
Situation är en viktig aspekt när det kommer till att socialisera sig i en stadsmiljö. Närvaron av både
vänner och främlingar har en betydelse i sammanhanget och påverkar hur människor uppför sig och
rör sig (Paay & Kjeldskov, 2008).
Ett bra exempel på hur en social situation från den fysiska världen har översatts till den digitala är
auktioner. Auktioner är i den fysiska världen ytterst sociala tillställningar, människorna inspekterar
föremål tillsammans och deltar i budgivning. Det finns även en social dimension i det som handlar
om att observera vad andra människor i omgivningen är intresserad av och på så sätt bilda sig
uppfattningar om de som person. Alla de olika aspekterna som omger en auktion gör det till en
oerhört social och dramatisk tillställning (Erickson et al., 2002). Därför är designen av ett digitalt
lager i vår vardag som fokuserar på mänskligt beteende och den nuvarande kontextens egenskaper
oerhört viktig (Ciolfi, 2004).
2.3.1 Social computing
Internet är den mest pådrivande faktorn till det uppkomna fenomenet Social Computing. I takt med
att Internet breder ut sig och integreras i vår vardag har ett behov uppkommit för en vetenskap som
hanterar integrationen av den fysiska och virtuella världen (Wang et al., 2007). Social interaktion
mellan människor är en central del i Social Computing som kan studeras i form av koncept från
sociologin; symbolism, gift culture och personalization (He & Schiphorst, 2009).
Symbolism
En symbol kan sägas bestå av två olika element; dess form och representation, som tillsammans
bildar en betydelse. Ett symboliskt värde kan finnas i materiella objekt som exempelvis en
bröllopsring för att symbolisera samhörighet. I och med detta är människan en ständig konsument
av symboler då de innehar en mening. Vi använder symbolerna för att skapa, ta hand om och
utveckla våra identiteter, vilket också hjälper till att forma individen och dennes plats i samhället (He
& Schiphorst, 2009). Denna typ av symbolism är speciellt viktig för de unga då de befinner sig i ett
stadium med ständig förändring och osäkerhet. När de finner sig själva i en ny fas av sitt liv känner
de en osäkerhet för hur de ska agera och bete sig. Med hjälp av symbolismen kan de hitta sig själva
och sin roll (He & Schiphorst, 2009).
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Symbolismen är också väldigt starkt sammankopplat till att utbyta gåvor. Exempelvis framkom det i
en undersökning av Taylor och Harper (2002) att tonåringar kan bli mycket personligt bundna till
meddelanden som de mottagit i sin mobiltelefon. Ett meddelande kan innehålla ett minne med en
specifik känsla och kan användas för att återskapa samma känsla vid ett senare skede. På så vis får
meddelandet ett symboliskt värde i form av vänskap och lojalitet mellan individerna. Detta tankesätt
är särskilt viktigt för mobilutvecklare eftersom mobiltelefonen och dess innehåll inte bara ska vara
funktionella utan också för att de har ett symboliskt värde (Taylor & Harper, 2003).
Gift culture
Att ge gåvor är en generell företeelse som fungerar som ett sätt att upprätthålla sociala relationer.
Gåvorna kan förmedlas på olika sätt och medieras med hjälp av olika typer av artefakter (Taylor &
Harper, 2003). En av de mest accepterade teorierna kring ”Gift culture” står Mauss (2000) för som
menar på att ge en gåva är en transaktion av objekt i ett system koordinerat av lagar.
En av de så kallade lagarna är det växelspel som uppstår mellan givare och mottagare. Det beror på
att en förväntning om en gåva i motsatt riktning byggs upp och försätter därmed givaren i en
fördelaktig position gentemot mottagaren (Mauss 2000). En annan person som har studerat vilka
effekter gåvor har på det sociala planet är Schwartz (1967). Han skriver i sin artikel om hur gåvan
fungerar som en generator för identitet både åt givare och mottagare. Vidare menar Schwartz
(1967) att givaren får en identitet applicerad på sig genom gåvans utformning och karaktär vilket
även gäller mottagaren. Precis som Mauss (2000) talar om den fördelaktiga positionen som givaren
har gentemot mottagaren gör Schwartz (1967) likaså.
Den kulturen som omger traditionen av utbyte av gåvor har även tagit sig in i den digitala domänen.
Ett bra exempel på det är det som Taylor och Harper (2002) skriver om i sin studie angående den
kultur som vuxit fram kring tonåringar och mobiltelefonen. De beskriver hur mobiltelefonen
fungerar som ett verktyg för att mediera utbyten av gåvor mellan tonåringar. Som tidigare nämnt
kan exempelvis innehållet som utbyts mellan tonåringarna fungera som ett sätt att organisera och
spara minnen. Genom detta utbyte blir relationen starkare och båda parters åtagande påvisas och
tillvaratas, individerna blir bundna till varandra. Mobiltelefonen och dess innehåll tillåter
individerna att deltaga i ett utbyte som berör deras sociala relationer.
Personalization
Personalization handlar om processen när ett system anpassas efter en specifik användares behov.
Detta ökar systemets personliga koppling till individen som använder det och kan göras bland annat
genom funktionalitet, gränssnitt och innehåll. Det finns två huvudanledningar till varför processen
används; antingen för att underlätta arbete eller för att anpassa sig till sociala behov. Ett exempel på
det sistnämnda är när något personligt adderas till ens arbetsplats så som ett fotografi. Detta har
visat sig hjälpa arbetarna att klara av sina arbetsuppgifter samt att finna större nöje i sitt arbete (He
& Schiphorst, 2009). Det ökar också känslan för trygghet och bekvämligheten i vardagliga
situationer. Människan behöver föra in dessa personliga element i sin omgivning för att få platser
och produkter att kännas som sina egna, samt för att uppmärksamma andra om det (Ahde, 2007).
Inom den digitala världen är forskningen inom personalization idag störst inriktad på att utveckla
mjukvara (He & Schiphorst, 2009). Ett exempel är en version av webbplatsen Yahoo som erbjuder
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ett personaliserat innehåll så som; lokalt väder eller händelser runt användaren som kan tänkas vara
intressanta för denne (Adomavicius & Tuzhilin, 2001).
2.3.2 Social interaktion på publika platser
En bekant främling är en individ som vi regelbundet kommer i kontakt med, men som vi inte
interagerar med. Ett exempel kan vara en person som åker samma tåg varje morgon som en själv
och vi märker ofta ifall denna person inte dyker upp. Relationen som vi har till dessa personer kan
ses som en riktig relation, men där båda parter har gått med på att ignorera varandra (Paulos &
Goodman, 2003). Trots ignoransen finns det ett social samspel mellan parterna och ett tåg kan
mycket väl utgöra en miljö för social interaktion. I miljöer av det slaget utbyter människor ständigt
signaler och social information genom att observera utseende och beteende hos andra (Donath,
1996). Skillnaden i relationen mellan de främlingar, som vi stöter på och aldrig ser igen, är att det
där saknas någon form av gemensam nämnare. Detta till skillnad från bekanta främlingar som vi
stöter på regelbundet i en välkänd miljö och som hjälper till att upprätthålla vår relation till specifika
platser (Paulos & Goodman, 2003).
Datorteknologin har på senare år utgjorts till stor del av mobila kommunikationer. De har på ett
fundamentalt sätt omformat interaktion mellan människor. Kommunikationen sker dock
företrädesvis mellan vänner och människor som känner varandra. Här finns det en avsaknad av
mobila enheter som stödjer interaktion mellan människor utan relation till varandra (Paulos &
Goodman, 2003). Huruvida det finns möjligheter till att förändra folks beteende och känslor har
studerats inom psykologin under lång tid. På senare tid har dock forskningen även börjat att sättas i
direkt relation till datorteknologin (Hansson & Skog, 2001).
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2.4 Begreppssammanfattning

Figur 1
Den övre modellen i figur 1 beskriver tre individer som befinner sig inom en gemensam kontext. De
här tre individerna använder sig av samma mobila musiktjänst som erbjuder funktioner för att
stödja sociala interaktioner. I modellen används en funktion för att dela musik med andra individer i
närheten som exempel. Utanför kontexten befinner sig även tre andra individer, som kanske också
dessa använder sig av samma musiktjänst. Men då de inte är placerade tillräckligt nära de andra,
det vill säga, inuti samma kontext kan de inte bli sammankopplade med dem.
Med hjälp av sin mobila musiktjänst kan individerna i samma kontext dela med sig av sin musik till
varandra. De kan då ta del av andras musiksmak och även uttrycka sin identitet genom musiken.
Genom detta kan sedan nya sociala band knytas.
Den nedre modellen i figur 1 är en förstoring av interaktionen som sker i den övre. Denna modell
beskriver hur olika sociala koncept inom Social Computing kan stödja musikens sociala funktioner.
Musikspelarens förmåga att kommunicera med och förhålla sig till andra enheter låter användaren
initiera en social interaktion med hjälp av musikens sociala funktioner. Givaren har en musikspelare
som är personifierad (1) genom att han har skapat en uppsättning av låtar, artister, album, spellistor
et cetera. Detta har han gjort för att ge musikspelaren sin personliga prägel och för att
uppmärksamma andra om det. Då musikspelaren har en förmåga att anpassa sig till sin kontext kan
den se andra individer i sin omgivning. Användaren kan då använda sin musikspelare för att
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kommunicera med hjälp av en gåva (2) i form av en låt. Denna låt kan sägas symbolisera (3) vad
givaren tror mottagaren tycker om för musik och vice versa. Detta generar i sin tur, för båda parter,
en uppfattning om vilken identitet (4, 5) de har.
Under hela processen har även en social interaktion (6) pågått åt båda håll då de två individerna har
interagerat med varandra. Detta främjar i sin tur relationen (7) mellan dessa individer tack vare
deras musikspelare.
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3. Aktuella musiktjänster
Den här delen av studien utgörs av en kartläggning av aktuella musiktjänster och fokuserar på deras
förutsättningar för social interaktion. Kartläggningen fungerar som underlag till det kvalitativa
forskningsinstrumentet där dess betydelse och roll beskrivs mer ingående. Den kan därför ses som en
form av förstudie för att förankra studien i dagens teknologi.

3.1 Spotify
Spotify är en programvara till PC, Mac och en mängd olika mobiltelefoner som gör det möjligt att
ta del av strömmande musik. De stora fördelarna är att en musikfil inte behöver laddas hem på den
lokala enheten, utan istället strömmas direkt från Spotifys server. På så vis tar musiken heller inte
upp något diskutrymme på enheten. I programvaran finns de vanligaste funktionerna som
exempelvis spellistor, sökverktyg och topplistor. Det som utmärker Spotify gentemot många andra
musiktjänster är Spotifys funktioner för att stödja social interaktion. De argumenterar för att musik
är en social företeelse och därmed är det relevant att musiktjänster fokuserar på att tillhandahålla
funktioner för att facilitera sociala interaktioner mellan användare. De funktioner som Spotify har
implementerat som är avsedda att stödja integration med andra användare är möjligheten att dela
med sig av sina spellistor. Det görs genom att helt enkelt högerklicka på en spellista och kopiera
adressen till den, adressen kan sedan skickas till andra med hjälp av exempelvis e-mail, MSN eller
valfritt kommunikationsverktyg. Samma procedur går även att göra med en enskild låt eller ett
album. Gemensamt för både spellistor, låtar och album är att de också går att dela till stora digitala
och sociala nätverk som Facebook, Twitter och Delicious direkt i programvaran. Det finns även så
kallade Collaborative playlists, det vill säga spellistor som är gemensamma. Så länge spellistans
skapare låter spellistan vara öppen kan alla användare som har spellistan i sin programvara lägga till
nya låtar [1].
Det har växt upp flera digitala samlingsplatser där Spotify står i centrum. Ett exempel är
ShareMyPlaylists.com där användarna kan blogga om musik och dela med sig av och utforska
spellistor. Sammankopplingen mellan hemsidan och Spotifys programvara sker med hjälp av samma
typ av adresser som tidigare nämnts. Tack vare detta kan användarna på hemsidan öppna en
spellista i Spotify och börja lyssna direkt [2].

3.2 Zune
Zune är en mp3-spelare med tillhörande mjukvara som nådde marknaden i november 2006.
Funktioner som finns integrerade är bland annat, likt många andra mp3-spelare, spellistor, podcasts,
radio och videouppspelning. Mp3-spelaren har även utrustats med trådlös nätverksanslutning vilket
möjliggör att förhålla sig till andra Zune enheter i omgivningen. Detta har i sin tur möjliggjort
funktioner som exempelvis ”now playing”. Funktionen låter användare se vilken låt andra
användare i omgivningen lyssnar på för tillfället. Den trådlösa nätverksanslutningen har även gjort
det möjligt att dela musikfiler till andra Zune enheter. Mottagaren kan sedan lyssna på låten upp till
tre gånger och även skicka den vidare till andra vänner [3].
Zune My social är en förlängning av de sociala funktioner som finns inbyggda i Zune spelaren. Den
utgörs av en webbaserad tjänst vars syfte är att ge en bredare kännedom om olika människors
musiksmak genom att redovisa vilka låtar som användare lyssnar på för tillfället. Det är uppbyggt
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som ett community kring musik där användarna bland annat kan dela musik, skicka meddelanden,
skapa sin profil och diskutera musik [3].

3.3 Last.fm
Last.fm är ett musikcommunity som huvudsakligen hjälper användaren att upptäcka ny musik
baserat på dennes befintliga musiksmak. Community-delen återfinns främst på Last.fms webbplats,
men de tillhandahåller även en musiktjänst för både PC och Mac, samt en mobil version för iPods
eller iPhones. Musiktjänstens huvudfunktion kallas Scrobbling och är en funktion för att skicka
information till webbplatsen om vilken låt användaren lyssnar på och när. Denna information
kopplas sedan till användarens konto på webbplatsen och används för att generera
rekommendationer om liknande musik, både för användaren själv och för andra. Informationen
syns även under användarens profil, vilket betyder att människor kan ta del av vad andra lyssnar på
[4].
Webbplatsen är fylld med information från bland annat artister, album och låtar till
rekommendationer av musik och statistik. Det går exempelvis att se artisters mest spelade låtar,
liknande artister och ifall artisten har några kommande konserter. Likt andra communitys har
användaren en egen profil där andra kan ta del av användarens information och bland annat skriva
både publika och privata meddelanden [4].

3.4 MyStrands
MyStrands Social Player är en musiktjänst för mobiltelefoner som fokuserar på den sociala aspekten
kring musik och erbjuder ett register med över 6 miljoner låtar. Musiktjänsten har bland annat ett
verktyg för att upptäcka musik som ger användaren rekommendationer baserat på vad denne
lyssnar på. Den rekommenderade låten kan strömmas från MyStrands server och ett smakprov går
att lyssna på i 30 sekunder. Utöver detta kan användaren också länkas vidare till MyStrands hemsida
för att läsa mer information om låten och artisten [5].
Tjänsten erbjuder ett antal funktioner för att stödja den sociala aspekten kring musik. För det första
går det att i realtid se vilka användare som lyssnar på samma låt som en själv. Därefter går det att
granska en av dessa användares profil och se vad denne brukar lyssna på för musik. Det finns sedan
ett antal olika sätt att interagera med denna användaren, exempelvis kan man lägga till användaren
som vän eller skicka ett SMS. För det andra hjälper musiktjänsten också dig med att hålla kontakten
med dina vänner. Det går att se vad de lyssnar på för tillfället och även deras historik om vad de
lyssnat på tidigare. Även här finns det verktyg för att interagera med dem och på så sätt upptäcka ny
musik [5].
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3.4 Funktionssammanfattning
Nedan presenteras en sammanfattning av de olika musiktjänsternas funktioner och förutsättningar
för social interaktion. Sammanfattningen återkommer i efterföljande metodkapitel där dess
användning i studien beskrivs.
Tjänst

Benämning

Beskrivning

Spotify, Zune

Dela musik P2P

Musik kan delas från person till person
antingen direkt via musiktjänsten eller med
hjälp av externa kommunikationstjänster som
exempelvis MSN eller e-post.

Spotify

Dela musik till sociala nätverk

Information i form av en rekommendation eller
uppmärksamhet om musik.

Spotify

Collaborative playlists

Gemensamma spellistor som alla användare
kan bidra med låtar till.

ShareMyPlaylists.com

Dela spellistor i Spotify

Det som skiljer detta mot att dela via P2P är att
det är en öppen och större kommunikationsväg
för att dela spellistor.

Zune, Last.fm

Now playing, Scrobbling

Ta del av information om vad andra användare
lyssnar på. Både i mindre skala via Now
Playing och i större skala med hjälp av
Scrobbling.

Zune My Social,
Last.fm, MyStrands

Profil, Diskussion,
Rekommendation, Delning

Community kring musik där användarna kan
interagera kring musik.

Tabell 1
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4. Metod
I det här kapitlet presenteras vår forskningsansats och de metoder som använts för att genomföra
studien. De valda metodernas lämplighet för studien diskuteras och olika kritiska aspekter belyses i
metodkritiken.

4.1 Forskningsansats
I den här studien ligger designmetoder som grund för forskningen vilket innebär att studien
betecknas som en designstudie. En designstudie syftar till att undersöka de effekter och möjligheter
som en designutformning bidrar till istället för själva designen i sig (Zimmerman et al., 2007;
Hevner et al., 2004). Alltså kommer inte design i den här studien att kännetecknas på samma sätt
som i en praktisk kontext. Att design som metod har utvecklats och applicerats i forskningskontexten
uppstod ur den ökade komplexiteten hos de system som designers förväntades utveckla. Ett behov
av en ny designdisciplin uppstod ur saknaden av en designmetod som var mer kollektivt inriktad och
förutsägande. Ur det växte designforskningen fram som fokuserade på utvecklingen av kunskap
framför artefakter för konsumtion (Zimmerman et al., 2007).
Vår studie anammar designstudiens koncept och vi har för avsikt att genom designmetoder skapa
kunskap om social interaktion i musiktjänster. Vårt fokus under den här designstudien är därför inte
att designa en produkt utan att bidra med kunskap genom design. Workshop är den designmetod
som studien grundar sig på och typen av data som workshopen genererar är i form av prototyper
och utdrag av de diskussioner som förekom. Den här datan kan betecknas som en så kallad kvalitativ
data då sådan data oftast utgörs av ord och visuella bilder samtidigt som den kvantitativa datan
främst utgörs av siffror (Denscombe, 2009).

4.2 Litteraturstudier
Vår studie har innefattat litteraturstudier i syfte att klargöra och definiera centrala begrepp. Social
aktion, kontext, musiktjänst, främling är exempel på begrepp som har studerats i artiklar och böcker.
Artiklarna har huvudsakligen inhämtats från Association for Computing Machinerys (ACM)
databas samt Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) databas.
Det teoretiska ramverket består av tre grundpelare; Musikens sociala funktioner, Kontext och Social
Computing. Det förstnämnda, Musikens sociala funktioner, används för att klargöra vilka sociala
funktioner i musiken som är av vikt att stödja utifrån vår empiri. Begreppet kontext ser vi ur ett
större perspektiv och används i vår undersökning som ett underlag vid utformandet av workshops.
Vid workshoptillfällena introducerades deltagarna till begreppet och till hur olika artefakter
betecknas som kontextmedvetna. Slutligen använder vi Social Computing för att analysera vilka
olika sociala koncept som har anammats ur det empiriska materialet. Därefter ställs dessa mot
musikens sociala funktioner för att på så vis nå fram till undersökningens slutsatser.
Utöver dessa har vi även gjort en litteraturstudie i form av en kartläggning av aktuella musiktjänster.
Denna användes i syfte att ge deltagarna i våra workshops en grund att stå på inför diskussionerna,
bland annat för att upplysa deltagarna om tekniken och dess möjligheter.
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4.3 Urval
Vi har under vår undersökning anordnat två stycken workshops; en för att generera resultat och en
för att validera, samt komplettera resultatet. En workshopmiljö kräver att deltagarna kan föreställa
sig scenarion för ett användningsområde. Musik är någonting som generellt spelar en större stor roll
för ungdomar och är därmed är en väldigt stor användargrupp (Liu & Reimer, 2008; Taylor &
Harper, 2002; Brown et al, 2001). Därför är det troligare att unga människor kan generera ett rikare
resultat i en workshopmiljö. Därav valde vi att använda oss av relativt unga personer i vår
urvalsgrupp för att försöka få en omfattning av deltagare som aktivt lyssnade på musik. För att
förtydliga innefattade kriteriet för en aktiv användare att denne lyssnade på musik dagligen med
hjälp av en portabel musikspelare. Detta var något som vi eftersträvade för båda workshoptillfällena.
Samtliga deltagare informerade oss i ett kort frågeformulär att de lyssnade på musik dagligen. Hur
mycket tid de spenderade varierade från person till person, men uppgick till några timmar per dag
för de flesta. Vidare framgick det även att alla använde sig av någon typ av portabel musikspelare.
Vi hade även som mål att inkludera deltagare med en bakgrund som härledde i någon riktning mot
design och utformning. Samtliga deltagare från båda workshops hade en bakgrund inom IT-design
antingen genom utbildning, hobby eller arbete. Då det slutgiltiga syftet för vår undersökning är att
presentera designriktlinjer var det därför lämpligt att inkludera deltagare med en bakgrund inom
design. Eftersom deltagarna sedan tidigare hade erfarenhet kring hur en designprocess går till,
bidrog det till att deltagarna i en högre utsträckning strävade mot samma mål och i slutändan även
kunde generera ett rikare resultat. Det visade sig även i frågeformuläret att en deltagare under varje
workshoptillfälle hade någon typ av erfarenhet av musikproduktion. Personerna i fråga spelade en
viktig roll i våra workshops då de hade en djupare förståelse för musik och hur den påverkar
människor. Eftersom musiken har en väldigt central roll i vår studie var det därför värdefullt att låta
personer med denna typ av bakgrund delta.
Det fanns totalt tre kriterier för deltagarna i våra workshops:
• Ungdom, 20-25 år
• Lyssnar på musik dagligen med hjälp av en portabel musikspelare
• Erfarenhet inom IT-design
Totalt omfattade våra workshops 8 deltagare, det vill säga 4 personer per workshoptillfälle. Ingen av
deltagarna medverkade mer än en gång, vilket innebär att vi använde oss av olika personer i urvalet
för våra workshops.

4.4 Future workshop
Syftet med future workshops är att ge ett stöd för att förverkliga visioner och stödja framtida
användningsområden (Ihlström et al., 2005). Den här typen av workshop kan användas när
intressenter och användare behöver klargöra gemensamma problem i den nuvarande situationen
och skapa visioner för framtiden och diskutera hur visionerna kan realiseras (Löwgren & Stolterman
1999). Workshopen är strukturerad på så vis att den frambringar nödvändiga krav för framtida
produkter eller funktion och för att inspirera användarnas delaktighet. Vid utförandet av en future
workshop används en uppsättning material för att befrämja lek och konstruktion. Exempel på
material kan bland annat vara modellera, olika typer av papper, kartong, lim och liknande (Sharp et
al. 2007).
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Lyytinen och Yoo (2002) påpekar att det är av vikt för forskare att vara aktivt involverade under
utvecklingen av ny teknik och inte enbart fokusera på tekniken som har nått marknaden. En future
workshop är ur det perspektivet en lämplig metod för den här studien då problemområdet är av en
karaktär som inte finns etablerad på marknaden. En annan styrka workshopen har i den här studien
är involveringen av användare i utvecklingsfasen. Det är viktigt att studera användande och arbete
tillsammans med användare vid design av interaktiva system. Användarmedverkan måste
struktureras, främjas och tolkas i riktning mot framtida design (Bödker & Iversen, 2002).
Den första workshopen delades in i tre stycken olika faser; Visioning Phase, Scenario Building Phase
och Mock-up Phase. Visioning Phase pågick under 20 minuter, Scenario Building Phase under 30
minuter och den avslutande Mock-up Phase under 40 minuter. Nedan följer en beskrivning av de
olika faserna och vilka moment som ingick.
4.4.1 Visioning phase
Introduction
En workshop bör starta med en kort introduktion om
vad undersökningen handlar om och vad dess syfte är.
Workshopens ledare och deltagares roller beskrivs, samt
varför deltagarna är här och vad som förväntas utav
dem. Slutligen förklaras även workshopens upplägg
kortfattat för att deltagarna ska få en bild av hur den
kommer att fungera (Arvidsson et al, 2002).
Vår workshop inleddes med en presentation av oss själva
Figur 2. Visioning Phase
och deltagarna fick presentera sig för oss och för
varandra. En introduktion till workshopen följde sedan
med hjälp av en powerpoint. (Se bilaga 2) Till en början beskrev vi undersökningen kortfattat och
visade modeller för att förtydliga vad vi menar med olika typer av interaktioner. Därefter
presenterade vi undersökningens frågeställning och syfte, varav vi förklarade att workshopen var till
för att uppfylla ett av våra syften; ”Konstruera en low-fidelity prototyp tillsammans med potentiella
användare”. Slutligen tog vi kortfattat upp om hur workshopen var uppbyggd och olika tidsramar
för varje fas. Vi delade även ut ett informationsblad (Se bilaga 1) där denna information fanns
samlad, samt för att ligga till grund för nästkommande fas.
Trigger
Syftet med denna del är att skapa en förståelse för deltagarna hur dagens teknologi ser ut och
fungerar. Detta görs med olika typer av ”triggers” som visar på olika möjligheter som teknologin har
(Arvidsson et al, 2002).
Fasen inleddes med att vi bad deltagarna läsa igenom rubriken ”Dagens musiktjänster” i
informationsbladet. Under denna rubrik fanns en kort sammanställd text om fyra olika
musiktjänster som finns idag; Spotify, Zune, Last.fm och MyStrands. Vidare fortsatte vi med att visa
upp ett antal filmklipp som huvudsakligen behandlade ovan nämnda tjänster. Tanken med texten i
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informationsbladet och filmklippen var att låta deltagarna bilda en uppfattning om hur
musiktjänsterna som finns fungerar idag.
Critique
Utifrån föregående del ska deltagarna nu diskutera olika problem eller begränsningar i form av en
brainstorming. Alla problem skrivs ner klart och tydligt så att alla kan se dem. Diskussionen avslutas
när den avsatta tiden har gått, när samma problem återkommer eller helt enkelt när deltagarna inte
kommer på fler problem eller begränsningar. Därefter prioriteras problemen efter hur viktiga de är
(Arvidsson et al, 2002).
Efter föregående del hade våra deltagare nu fått en klar bild över hur ett antal musiktjänster
fungerar idag. En aktiv diskussion mellan deltagarna startade om olika problem som kan uppstå.
Problemen skrevs tydligt ner på en whiteboard och prioriterades sedan när diskussionen hade
upphört. Slutligen gick vi igenom varje problem och diskuterade kortfattat hur dessa kunde lösas.
4.4.2 Scenario Building Phase
Introduction
Fasen introducerades kort genom att vi beskrev vad vi
förväntade oss av deltagarna samt att en gruppindelning
skedde. Därefter delades material ut till deltagarna
samtidigt som vi förklarade hur de kunde använda
materialet för att beskriva sina scenarion.
Scenario Building
Scenarion är berättelser som belyser olika
användningsområden, procedurer, utseende och
Figur 3. Scenario Building Phase
beteende hos en produkt eller system. De kan användas
för att explicit beskriva rådande arbetssituationer men
vanligtvis för att uttrycka förslag eller föreställande arbetssituationer som ett stöd i en konceptuell
design (Sharp et al., 2007). Den stora fördelen hos scenarion ligger i kombinationen av
konkretisering och flexibilitet. Att konkretisera designen är viktigt för att inte uppslukas av
obestämdhet samtidigt som flexibiliteten spelar en viktig roll för att inte bli låst i ett felaktig val
(Carroll, 2000).
Scenarion i den här workshopen fungerade som en metod för deltagarna att själva föreställa sig en
användningssituation som kunde användas som ”input” till Mock-up phasen. Då vi ville att
deltagarna skulle fungera som bollplank åt varandra och tillsammans utveckla idéer lät vi deltagarna
arbeta gruppvis två och två. Vidare ville vi att deltagarna skulle uppfatta scenario fasen som ett
lättillgängligt och flexibelt sätt att uttrycka idéer om framtida användningssituationer på. Därför lät
vi de använda olika uttrycksmedel genom att de fick rita, skriva, måla, klippa och klistra för att
beskriva sina scenarion. Dock ville vi säkerställa att deltagarna hanterade alla de olika element som
spelar in i ett scenario. Det gjorde vi genom att tilldela deltagarna kort med frågor som fungerade
som stödord vid scenario byggandet. Stödorden var; ”Var?”, ”När?”, ”Hur?”, ”Vem?”, ”Vad?”,
”Idé?”.
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Presentation of Scenarios
För att vi som workshopledare skulle få en klarare bild av deltagarnas tankar om framtida
användningsområde lät vi de i slutet av fasen presentera sina scenarion. Eventuellt klargjorde det
även deltagarnas egna tankar kring scenariona när de fick konkret beskriva sina tankar för övriga
deltagare.
4.4.3 Mock-up Phase
Introduction
Material delades ut till deltagarna samtidigt som vi
förklarade hur den föregående fasen spelar en roll i den
här. I den här fasen skulle en low-fidelity prototyp
konstrueras som hanterade det scenario som
konstruerades i den föregående fasen.
Creating Mock-ups
Syftet med så kallade mock-ups är att utnyttja den
kunskap och den erfarenhet som deltagarna besitter. Den
Figur 4. Mock-up Phase
här tekniken är särskilt effektiv i det tidiga design stadiet.
Papper är ett populärt material i mock-ups och är väl
lämpat för att exempelvis visualisera ett gränssnitt (Ihlström et al., 2005). En mock-up är en så kallad
low-fidelity prototyp som är gjord av enkelt och billigt material. Fördelen med low-fi protoyper är att
de är snabba att konstruera och modifiera (Brandt, 2007). En annan fördel med mock-ups är att de
tillåter en direkt interaktion med prototypen och därmed underlättar för deltagarna att
kommunicera. Kommunikationen underlättas eftersom när deltagarna interagerar med prototypen
använder de flera sinnen vilket ger en rikare bas för reflektion och därmed ett bredare underlag för
diskussion (Brandt, 2007).
Som tidigare nämnt fungerade scenariona från föregående fas som ”input” till den här fasen. Därför
valde vi att bibehålla samma gruppsammansättningar som i förra fasen. I den här fasen var tanken
att låta deltagarna visualisera sina idéer med hjälp av en mock-up. Anledningen till att vi valde att
låta deltagarna arbeta med just en mock-up och kanske inte enbart en enkel pappers skiss handlade
om kommunikation. Vi hade förhoppningar om att det skulle ge ett resultat som var präglat av
mycket kommunikation och designövervägande mellan deltagarna. Vikten av kommunikationen
mellan deltagare ansåg vi låg i att lyfta fram samtliga deltagares erfarenheter och kunskaper.
Presentation of Mock-ups
Den här fasen avslutades med att deltagarna fick presentera sina mock-ups och beskriva dem.
Presentationerna spelades in via ljudupptagning efter godkännande av samtliga deltagare.
Deltagarna uppmanades till att beskriva sina prototyper och dess funktioner så utförligt som möjligt
samtidigt som följdfrågor ställdes för att ge ännu rikare information.
4.4.4 Avslutande diskussion
Workshopen avslutades med allmän diskussion kring användarnas upplevelse av workshopen och
deras attityd till workshops av det här slaget.
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4.4.5 Respondentvalidering
För att kontrollera att forskaren har erhållit en korrekt förståelse för sina fynd är det lämpligt att
återvända till respondenterna för att bekräfta träffsäkerheten och validiteten i materialet. Det gör att
forskarens förståelse kan bekräftas och förbättras (Denscombe, 2009). Då utslaget av den här
workshopen väger tungt för resterande del av studien genomfördes en kontroll gentemot
respondenterna för att säkerställa att materialet överensstämmer med deras synpunkter. För att
bekräfta det resultat som framkom under workshopen sammanställdes ett dokument som skickades
ut till respektive deltagare (Se bilaga 3). Dokumentet innehöll en beskrivande text för båda
gruppernas prototyper, samt tillhörande scenario. Vidare fanns det även en tabell över de funktioner
som diskuterades under workshoptillfället. Deltagarna instruerades till att läsa igenom noggrant för
att kunna bekräfta att en korrekt uppfattning av deras tankar erhållits samt till att korrigera eller
komplettera. Slutligen bads deltagarna att prioritera funktionerna efter hur viktiga de var.
Deltagarna intervjuades sedan över telefon om innehållet i dokumentet och gav sin respons gällande
dess giltighet.

4.5 Workshop för validering och komplettering
När det kommer till kvalitativ forskning är det väldigt viktigt att verifiera data. Utan verifiering finns
det ingen tillförlitlighet i resultatet och forskarens trovärdighet kan ifrågasättas (Denscombe, 2009).
Vår andra workshop hade som huvudsyfte att validera och komplettera det resultat som framkom
under föregående workshop. Den tidigare workshopen lade fokus på att generera resultatet till
skillnad från denna, som istället utgår från detta resultatet för att validera det. Däremot går det att
se en likhet mellan de båda workshoptillfällena i deras utformning. Scenario Building Phase har
emellertid ersatts i denna workshop med Evaluation Phase där resultatet från föregående workshop
presenterades för deltagarna. Anledningen till att vi valde att ha liknande upplägg var för att vi ville
låta deltagarna ha så lika förutsättningar som möjligt.
Workshopen delades in i tre stycken olika faser; Visioning Phase, Evaluation Phase och Mock-up
Phase. Visioning Phase pågick under 20 minuter, Evaluation Phase under 40 minuter och den
avslutande Mock-up Phase under 30 minuter. Nedan följer faserna och de moment som ingick i
dessa.
4.5.1 Visioning Phase
Introduction
Likt den föregående workshopen inleddes även denna med en presentation av oss själva och vår
undersökning med hjälp av en powerpoint. (Se bilaga 5) Vi förklarade även upplägget för
workshopen och vilket syfte den hade för vår undersökning, det vill säga att ta reda på ifall
deltagarna validerade föregående resultat. Vi delade också ut ett informationsblad (Se bilaga 4)
innehållandes information om workshopen, vår kartläggning av dagens musiktjänster och resultatet
från föregående workshop.
Trigger
Vi bad deltagarna att läsa igenom rubriken ”Dagens musiktjänster” i informationsbladet som tog
upp en kortfattad kartläggning av dessa. Därefter presenterades även ett antal filmklipp med vidare
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anknytning. Precis som i föregående workshop var tanken att skapa en grund för deltagarna att stå
på och få en förståelse för vilka tekniker och funktioner som finns idag.
Critique
Utifrån deltagarnas nyvunna kunskap diskuterades nu de musiktjänster som är aktuella idag. Under
denna del fördes anteckningar över de positiva och negativa aspekter som deltagarna diskuterade
kring ämnet. Till skillnad från föregående workshop lades inte ett lika stort fokus på detta moment
då huvudsyftet helt enkelt var att validera och komplettera tidigare resultat.
4.5.2 Evaluation Phase
Introduction
Vi började med att introducera hur den föregående workshopen gick till och vilket syfte den hade i
vår undersökning. Därefter presenterade vi resultatet från föregående workshop och vi bad
deltagarna att läsa igenom sammanställningen av det i informationsbladet.
Critique
När alla deltagarna hade läst klart om resultatet i informationsbladet ställde vi helt enkelt den öppna
frågan om vilka tankar de hade kring det och vad de tyckte om de funktioner som hade tagits fram.
Utifrån detta inleddes en diskussion om resultatet som dokumenterades av en av workshopledarna
medan den andra ledde diskussionen och förklarade resultatet mer ingående när det behövdes.
Exempelvis behövdes en del funktioner förtydligas om hur de fungerade och på vilket sätt de hade
tagits fram under föregående workshop.
4.5.3 Mock-up Phase
Introduction
Vi förklarade nu för deltagarna att de skulle skapa en enkel low-fidelity prototyp utifrån de två
tidigare diskussionerna kring dagens musiktjänster och föregående resultat. Samma material delades
ut som under föregående workshop, det vill säga bland annat saxar, kartong, pennor och papper.
Vidare delades även deltagarna in i två grupper om två personer.
Creating Mock-ups
Syftet med denna fas var att låta deltagarna få utlopp för deras nya tankar och idéer kring
föregående resultat och visualisera dem i en prototyp.
Presentation of Mock-ups
Slutligen avslutades denna fas med att deltagarna presenterade sina mock-ups och beskrev dem. Vi
ställde även en del frågor för att vi rätt sätt skulle förstå hur deras prototyper fungerade.
4.5.4 Avslutande diskussion
Till sist avslutades workshopen med en allmän diskussion kring användarnas upplevelse av
workshopen och deras attityd till workshops av det här slaget.
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4.6 Analysmetod
Vid analysen låg den data som workshoparna genererat till grund och analyserades mot det
teoretiska ramverket. Det teoretiska ramverket består huvudsakligen av två grenar, Social
Computing och Musikens sociala funktioner. Analysen kommer därför att genomföras i två led då
resultatet i ett första skede är relevant att analysera mot de teoretiska utgångspunkterna i Social
Computing. Datan som har analyserats är sorterat efter de kategoriseringar som gick att finna i
resultatet. En sådan sortering är viktig för att kunna finna teman och aspekter på ett systematiskt
och meningsfullt sätt (Denscombe, 2009). Vidare fungerar de analytiska slutsatserna i det första
skedet som en ingång till att applicera de teoretiska utgångspunkterna i den andra grenen av det
teoretiska ramverket, musikens sociala funktioner. Den här analysmetoden syftar på så vis till att i ett
första skede visa på hur resultatet från workshoparna går att härleda till de olika koncepten för
Social computing. Vidare analyseras sedan hur de olika koncepten i Social computing kan stödja
och framhäva musikens sociala funktioner.

Figur 5
Modellen ovan beskriver analysprocessen för de två leden och läses från vänster till höger. Resultatet
från workshoptillfällena analyseras först mot begreppen Symbolism, Gift culture och Personalization
i Social Computing. Därefter ställs resultatet från denna analys mot Musikens Sociala Funktioner,
det vill säga; Identitet, Interpersonella relationer och Sinnesstämning. Till sist används resultatet
från detta led för att nå våra slutsatser. Att vi har analyserat i de här två leden innebär inte att
resultatet har strukturerats efter de teoretiska begreppen, utan som tidigare nämnt, struktureras det
efter kategorierna i resultatet.
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4.7 Metodkritik
En problematik gällande den kvalitativa metoden är den starka kopplingen mellan forskarens ”jag”
och själva forskningsinstrumentet. Den här problematiken innebär att forskaren som en intervjuare
eller observatör blir en integrerad del av datainsamlingstekniken (Denscombe, 2009). Då de
workshops i den här studien genererade väldigt mycket diskussioner kring tankar och idéer, läggs det
också stor vikt på att vi tolkar deltagarna på rätt sätt. Det är också viktigt att påpeka att vi som
workshopledare inte har varit helt passiva utan snarare agerat som deltagande observatörer.
Exempelvis när vi märkte att de diskussioner som förekom ibland hamnade utanför ämnet valde vi
att leda in deltagarna på rätt spår igen. Det här gör att vi till viss del blir integrerade i
datainsamlingstekniken vilket innebär att tillförlitligheten kan ifrågasättas. För att i någon grad
förmildra den här problematiken är det viktigt att som forskare redogöra för de procedurer och
beslut som forskningen grundar sig på för att låta andra bedöma procedurernas lämplighet och
beslutens rimlighet (Denscombe, 2009).
De båda workshoptillfällena omfattade totalt åtta deltagare vilket gör att även generaliserbarheten
kan ifrågasättas. Kvalitativa studier frambringar ofta frågor kring hur representativ utfallet är och
hur stor sannolikheten är att resultatet hade upprepats i liknande fall på annat håll. En kritisk
frågeställning gentemot den kvalitativa metoden är; ”Hur går det att generalisera med utgångspunkt
i ett så litet antal?” (Denscombe, 2009). Istället för att tala om generaliserbarhet i den här studien är
överförbarhet ett begrepp som lämpar sig bättre. Begreppet överförbarhet behandlar samma
problematik som generaliserbarhet men utifrån utgångspunkter som befinner sig närmare den här
studiens karaktär. Överförbarhet handlar om en föreställningsprocess hos läsaren där han eller hon
använder informationen om den specifika studien för att bedöma huruvida den går att tillämpa i
andra liknande fall (Denscombe, 2009).
För att kunna göra en bedömning av huruvida vårt resultat kan börja betraktas som mättat, hade
troligtvis ett antal workshoptillfällen till varit nödvändiga. Detta hade kunnat ge ett resultat med fler
infallsvinklar och andra intressanta aspekter. Dock vill vi poängtera att vi inte ser något problem i
antalet deltagare i varje workshop, utan snarare antalet workshops. Ett mindre antal deltagare i
workshopen ger en större möjlighet för workshopledarna att säkerställa samtliga deltagares aktivitet
och medverkan.
Det går även att rikta en viss kritik mot urvalet av deltagare till den andra worskhopen som hade
syftet att validera resultatet från föregående workshop. Samtliga deltagare var studenter från
Högskolan i Halmstad under något av informatikprogrammen. Problematiken i det här återfinns i
att deltagarna är färgade av sin bakgrund vilket innebär att resultatet kan påverkas av det. Risken då
valideringen utfördes av deltagare med god insikt i liknande problemområden är att överförbarheten
mot andra användare försämras.
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5. Resultat
I resultatet presenteras den data som våra workshops har genererat. Datan presenteras i
kronologisk ordning efter metodkapitlet och avslutas med en sammanfattning i form av en tabell.

5.1 Workshop 1
Resultatet från den första workshopen presenteras nedan sorterat efter de olika faserna som den
innehöll. Därefter följer utfallet av respondentvalideringen som bekräftar att detta resultat är
korrekt.
5.1.1 Visioning Phase
En del av visioning phase bestod av en så kallad ”brainstorming” där deltagarna diskuterade fritt
om olika problem som fanns i samband med en sådan tjänst och produkt. Ett antal problem
identifierades som kan förhindra och försvåra social interaktion i kontextmedvetna musiktjänster.
Nedan följer ett urval av diskussionen;
Olika lösningar diskuterades under brainstormingen och en del av diskussionen rörde huruvida det
fanns möjlighet för en sådan här typ av tjänst då användare har många olika plattformar.
Samma som uppkoppling, kommer fler och fler plattformar. Bara applikationen stödjer alla vanliga plattformar. Bara
man kan koppla upp sig. Användarvänlighet. Olika gränssnitt och funktioner beroende på vad plattformen stödjer.
Det visade sig även att information om andra användare spelade en mycket stor roll för de flesta av
deltagarna att vilja använda en sådan här tjänst.
Designförslag. Begränsningar, inställningar för vilka olika typer av personer. Om man inte vet något alls om personen
som skickar så kanske man inte tar emot filen. Information om personen eller att man har en dialog innan. En låt
skickas till en och man får några val, ex acceptera filen direkt, se profil eller öppna en chat för att skapa en dialog först.
Kunna lägga upp en låt i luften, så att alla kan ta del av den. Sen kan man se vilka som tog del av den och skapa en
diskussion med den. Om jag ser att det är en person uppe i Norrland som lyssnar på Metallica just nu är det inte
intressant men om den personen sitter på samma buss som mig blir jag ju nyfiken på personen.
Det framkom ganska tidigt under diskussionen att en tjänst av det här slaget kan vara känslig när det
kommer till integritet och säkerhet. Därför diskuterades en del om hur användaren kan få tillit till
att använda en tjänst av det slaget.
Säkerhet är viktigt! Vad ska lagras, vilken information? Vem kommer se all information? Kunna ställa in vilken
information som ska visas. Metadata på musikfiler, se ifall många andra lyssnat på låten tidigare då blir det säkrare.
Alltid kunna tacka nej. Vännerlista, man vet vilka som skickar bra låtar. Blockering. Man ska inte kunna identifiera en
person med hjälp av mobiltelefonen som syns utan att man själv vill. Val när man skickar en musikfil, vad man vill
dela med sig av profil eller möjlighet att starta en chat.
Inte kunna skicka samma låt i rad flera gånger. Bara skicka låtar till en person med ett visst intervall. Utrymme är upp
till användaren själv, välja buffer hur mycket utrymme som ska vara ledigt. Externa enheter, koppla till dator så synkar
och låtarna förs över.
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5.1.2 Scenario Building Phase
Syftet med den här fasen var att deltagarna i grupper om två skulle konstruera var sitt scenario för
ett användningsområde för en sådan tjänst. Punktlistan nedan är baserad på det som blev nedskrivet
på de olika korten som användes som stöd vid konstruktionen av scenarior.
Scenario 1
1. På väg till skolan i bussen.
2. Morgon, trött 10 min färd till skolan (osocial).
3. Runt 20 år, gymnasieelev, musik intresserad, trött, osocial, mobil påslagen, letar musik
inspiration.
4. Peer to peer, man väljer att dela med sig till andra som söker musik inspiration.
5. Mobil interaktivitet, väljer en fil/spellista eller liknande, kanske starta en konversation, kan leda
till ny kompiskontakt och förhoppningsvis en bra låt.
Vid presentationen av sitt scenario beskrev deltagarna det såhär;
”En elev sitter på bussen på väg till skolan. Det är tidigt på morgonen och han känner sig trött och
osocial under den tio minuter långa resan. Han är 20 år gammal och på väg till gymnasieskolan.
Musik är ett av hans stora intresse därför är mobiltelefonen påslagen eftersom han söker musik
inspiration. Via peer to peer kan han få den här musik inspirationen av andra på bussen. Kanske
skickar iväg en fil/spellista eller liknande, kanske starta en konversation. Kan leda till en ny
kompiskontakt och förhoppningsvis en bra låt.”
Den andra gruppen av deltagare skrev ner följande på sina kort;
Scenario 2
1. Kön till caféterian
2. Onsdagseftermiddagen efter jobbet
3. Jag, Du - Han, hon
4. Vi ser att hon har öronsnäckor
5. Med mobilen skickar vi en låt som passar hennes smak
6. Har interaktion/social interaktion som kanske leder till mer?
Deltagarna beskrev det här scenariot på följande sätt;
”Två personer befinner sig på en onsdagseftermiddag efter jobbet i en kö på en caféteria. Vi
upptäcker en annan person på caféterian som har öronsnäckor i öronen. Med vår mobiltelefon
skickar vi en låt som vi tror passar hennes smak. Nu har vi skapat interaktion som kanske leder till
mer?”
5.1.3 Mock-up Phase
I den här fasen blev deltagarna ombedda att konstruera mock-ups som beskrev deras idéer. De blev
även ombedda att försöka att tänka sig in i liknande användningsområden som de i scenariona.
Resultatet blev två stycken mock-ups som konstruerades i samma grupper som scenariona gjordes i.
Nedan beskrivs deltagarnas tankegångar om dess funktionalitet och hur det kan stödja social
interaktion.
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Prototyp A
Prototypen är tydligt utformad efter deras scenario som togs fram i föregående fas och illustrerar en
utomhusmiljö. Tre olika objekt går att urskilja; ett hus i bakgrunden, en person med en mobiltelefon
i förgrunden, samt en buss som kör förbi vid sidan om. Mellan personens mobiltelefon och bussen är
ett snöre kopplat för att symbolisera att det finns en sammankoppling mellan personen utanför och
en person inuti bussen. Deltagarna väljer att beskriva sin prototyp såhär;
”Peer to peer, [en] man på bussen väljer att skicka ut en viss musik till alla
runt sig. Mannen utanför [bussen] ser den skickade filen. I och med att han
inte känner personen som skickar så går han in på hans profil och startar ett
samtal med honom innan han accepterar. Kommer han utom räckhåll innan
filen är delad så sparas ändå id till låten samt låtens/profil information, för
kommunikation, interaktivitet och sökningar senare.”
Prototyp B
Prototypen är utformad som en monter och beskriver olika
tekniska funktioner som de anser behövs i en portabel
musiktjänst för att stödja social interaktion. De funktioner som
tas upp är; skicka och ta emot en låt, ”Friends browse”, ”Cloud”
och ett system för profiler. Funktionen för att skicka en låt visar
en spellista där det går att se mer information om enskilda låtar.
Figur 6. Prototyp A
Olika alternativ visas för låten; antingen går det att dela den via
P2P, det vill säga person till person, eller via funktionen Cloud.
Väljer användaren att skicka via P2P visas en lista över vänner
och när valet av vän har gjorts så visas ytterligare information om överföringen så som storlek på
filen och betyg. Väljer användaren däremot att dela via Cloud läggs låten istället i ett moln där
andra användare själva kan gå in och ladda hem låten från personen som delar den. Även här går
det att se ytterligare information om låtarna som delas. När en person ombeds ta emot en låt kan
denne välja antingen att acceptera eller neka låten, men också att visa mer information om
användaren som skickar. Under detta alternativ visas användarens profil med exempelvis namn,
ålder, en liten biografi et cetera.
”Användaren väljer en sång i spellistan och sedan hur man vill publicera
sången. Antingen skicka direkt till personen eller ladda upp i molnet.
Användaren [som tar emot] får en notis om att en annan användare vill
skicka en sång. Det går då att acceptera eller neka överföringen.”

Figur 7. Prototyp B
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Tabellen nedan är en sammanfattning av de funktioner som framkom under det första
workshoptillfället. Denna information används som underlag till respondentvalideringen vars utfall
följer efteråt.
Benämning

Beskrivning

P2P

P2P står för peer to peer och betyder att något delas under en sammankoppling
mellan två användare.

Friends Browse

En lista med användarens vänner och information om dem.

Cloud

En funktion för att dela en musikfil till alla runt omkring sig. Sökvägen till musikfilen
sparas i ett ”moln” där vem som helst kan ta del av filen.

Profil

En profil över användaren där exempelvis namn och ålder visas.

Metadata

Information som lagras om musikfilen. Exempelvis en ID-tagg eller hur många andra
som lyssnat på låten tidigare.

Dialog

En funktion för att starta en dialog med avsändaren innan mottagaren accepterar att
ta emot en musikfil. Exempelvis via SMS, chatt eller samtal.

Tabell 2
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5.1.4 Respondentvalidering
Efter att ett dokument med resultatet skickats ut till samtliga deltagare mottogs svar per telefon eller
skype. Alla deltagare bekräftade att det som togs upp i dokumentet stämde överens med vad de
tänkte under workshopen. Vi fick även beröm över hur förvånansvärt bra vi hade lyckats beskriva
deras prototyper och scenarier med text. Under telefon- eller skypesamtalet bad vi deltagarna att
prioritera de funktioner som framkom under workshopen, samt kortfattat berätta om varför de hade
prioriterat så som de gjort.
Deltagare 1
#1 P2P

#2 Dialog

#3 Metadata

”P2P, utan den
går inte
musiken att
delas.”

”Direkt
kommunikation,
då kan man ta
kontakt med
någon. Går in
lite under P2P.”

”Statistik, viktigt
med information
kring vad som
händer. Musiken
etc. Social
interaktion
genom att se
andra
människors
statistik.”

#4 Cloud

#5 Profil

#6 Friends browse

”Är en rätt
viktig och
intressant
funktion. Kul
idé och kan
fungera bra.”

Tabell 3
Deltagare 2
#1 P2P
”P2P för att
över
huvudtaget
kunna skicka
data.”

#2 Profil

#3 Friends browse

#4 Cloud

”För att kunna få
en aning om vad
det är för person
man har att göra
med.”

”Går in lite under
profil också, viktigt
att kunna ha vänner
för att känna de man
kan lita på.”

”Ifall man får
funktionen att
fungera bra.”

#5 Dialog

#6 Metadata

Tabell 4
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Deltagare 3
#1 Dialog

#2 Metadata

#3 Profil

#4 Cloud

”Jag anser att en
dialog mellan
sändaren och
mottagaren innan
själva filen delas
är den viktigaste
funktionen. Jag
vet själv hur
suspekt man blir
när man bara ser
att någon vill dela
med sig av en fil.
Jag skulle aldrig
ta emot en fil
innan en dialog,
även fast jag
känner personen,
p.g.a.
säkerhetsskäl.”

”Taggar för att
koppla ihop
olika filer samt
att se datastatistik över
filerna, och
därigenom dra
viktiga beslut
om hur bra
filen
egentligen är.”

”Mer
personlig
dialog om
man kan se
på förväg vad
det är för
person man
talar med.”

”Intressant
och smidig
funktion som
kan
användas till
mycket.”

#5 P2P
”Rätt så
vanlig
funktion.”

#6 Friends browse
”En rätt så praktisk
funktion för
ytterligare
utforskande av
musik.”

Tabell 5
Deltagare 4
#1 Profil
”Det är viktigt att
kunna vara
anonym, inte
kunna bli spårad
eller värre, bli
utpekad på grund
av ens smak eller
val av musik.
Därför är det viktigt
att denna funktion
fungerar bra.
Samtidigt är detta
en trygghet, och
det i sig gör att
användaren slipper
tänka på
säkerheten och
kan lägga fokus på
att dela musik,
finna nya vänner
och även
musikstilar, knyta
kontakter runt om i
världen.”

#2 Metadata

#3 Cloud

#4 Dialog

#5 P2P

”Funktionen
erbjuder
även den
mest
paranoida
personen att
dela musik
och våga
ladda ned
från molnet.”

”Cloud
funktionen
kan leda till
att en dialog
öppnas
mellan
uppladdaren
och
nerladdaren
av en låt från
molnet.”

”Dialogen, i
sin tur,
leder till
P2P när de
kan
diskutera
intressen
med mera
eller dela
fler låtar
med
varandra.”

#6 Friends browse

Tabell 6
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Nedan presenteras prioriteringen i ett diagram för att på ett enkelt sätt försöka se ett mönster i
svaren. För att förtydliga är desto lägre siffra - högre prioritering och funktionerna visas i
diagrammet med hjälp av olika symboler.
P2P

Friends browse

Cloud

Profil

Metadata

Dialog

6
5

Prioritering

4
3
2
1

1

2

3

4

Deltagare
Figur 8
Som till synes är prioriteringen något splittrad, men det går att se vissa mönster. Om vi börjar
uppifrån ser vi att 3 av 4 deltagare placerade funktionen Friends browse lägst ner i rangordningen,
det vill säga den funktion som är minst viktig. Deltagaren som avvek sig från de övriga prioriterade
istället den som en 3a och beskriver sitt val med att den; ”går in lite under profil också, viktigt att
kunna ha vänner för att känna de man kan lita på.” Därav placerades funktionen i anslutning till
Profil som deltagare 2 placerade på en andra plats i sin rangordning. Av de övriga deltagarna var
det endast en som beskrev sitt val av denna placering; ”En rätt så praktisk funktion för ytterligare
utforskande av musik.”.
I mitten av diagrammet kan vi tydligt urskilja ett mönster för funktionen Cloud. Tre av fyra
deltagare placerade funktionen som den fjärde viktigaste i rangordning, varav den sista deltagaren
placerade den på en tredje plats. Genomgående tyckte deltagarna att det är en intressant funktion
och kan säkert bidra med mycket bra inom den sociala faktorn, dock måste funktionen fungera bra.
Deltagare 4 beskriver funktionen såhär; ”Funktionen erbjuder även den mest paranoida personen
att dela musik och våga ladda ned från molnet.”.
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För att ge en tydligare överblick över deltagarnas rangordning har den nedan sammanställts i en
tabell.
Funktion

Medelvärde

Profil

2.75

P2P

3

Dialog

3

Metadata

3.25

Cloud

3.75

Friends browse

5.25

Tabell 7
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5.2 Workshop 2
Nedan presenteras resultatet för den andra workshopen, det vill säga den workshop med fokus på
validering och komplettering. Workshopen bestod till stor del av diskussion kring både de
musiktjänster som finns idag och om resultatet från föregående workshop. Diskussionen användes
sedan som ”input” till den sista fasen där deltagarna fick i uppgift att ta fram en mock-up.
5.2.1 Visioning Phase
Deltagarna höll till stor del med om att de funktioner som togs fram under föregående workshop var
viktiga att tänka på i detta sammanhang. Däremot framkom det en del olika aspekter och tankar
kring dem som kan användas för att utveckla undersökningens resultat. Vi började med att
introducera dagens musiktjänster och visa upp filmklipp på dessa för att ge en bild av dess
funktionalitet. Därefter uppstod en diskussion kring de tjänster som fanns. En deltagare ställde sig
positiv till den här typen av tjänster och uttryckte följande; ”Jag tycker att det är en grym idé, men
det saknas lite i deras prototyp [Push!Music]. Exempelvis en profil där man fick reda på mer
information om vem man interagerade med, kul ifall man fick se en bild på personen och att allt
fokus inte bara låg på musiken”. En annan uttryckte möjligheten att kunna ta del av vad andra
individer i omgivningen, exempelvis på bussen eller tåget, lyssnar på för typ av musik. Bland annat
lyftes en fråga kring integritet fram. Alla deltagare instämde med att personliga uppgifter måste
kunna kontrolleras, likt Facebook. Det måste gå att se information om användaren som
interaktionen ska ske mot, exempelvis i form av en profil som visar bild och information om
användaren.
Vidare diskuterade deltagarna om det verkligen finns ett intresse av social interaktion med
främlingar, utan kanske mer är till för befintliga relationer. Frågan kom upp om sättet vi förhåller oss
till främlingar var kulturellt betingat. Exempelvis i Sverige där vi är väldigt försiktiga av oss inför nya
kontakter och vi tar inte något större initiativ att ta kontakt med främlingar. En deltagare drog
kopplingen till internet som en parallell till att knyta ihop sociala kontakter. På internet är
anonymitetsfaktorn mycket större och är en viktig del för att helt enkelt våga ta kontakt med
människor vi inte känner. Till skillnad från detta blir den sociala interaktionen mer öppen vid
användning av en mobiltelefon.
Slutligen diskuterades kopplingen mellan musiken och social interaktion där en tveksamhet visade
sig. Användningen av den här typen av tjänst skulle mer ha som syfte att upptäcka ny musik och få
rekommendationer istället för att knyta nya sociala band. Men det fastslogs att detta troligtvis är en
tolkningsfråga från person till person.
5.2.2 Evaluation Phase
Därefter presenterade vi resultatet från föregående workshop och lät deltagarna diskutera fritt vad
de tänkte och tyckte om dem. Funktionen Cloud uppfattade alla är väldigt beroende av
sammanhanget och vad användaren är ute efter helt enkelt. En deltagare drog kopplingen till
musikfestivaler. Där finns en starkare gemenskap och i en kontext av musik, därav finns det goda
incitament för att ta kontakt främmande människor. En idé som också kom upp är att utforma
musiktjänsten med fler egenskaper av ett community. Många av de idéer som finns kring forum på
internet, att försöka föra över dom till en mobil plattform. Särskilt rekommendationer av musik.
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Metadata ansågs också vara en viktig funktion i det här sammanhanget. Att kunna se information
om både låten och användaren. Om exempelvis användaren sitter på bussen och den andra parten
stiger av, finns fortfarande information lagrat i låten.
Vi lät även dessa deltagare prioritera funktionerna efter hur viktiga de ansåg att de var. Detta visas i
samma typ av diagram som för de föregående deltagarna.
P2P

Friends browse

Cloud

Profil

Metadata

Dialog

6
5

Prioritering

4
3
2
1

1

2

3

4

Deltagare
Figur 9
Även i denna prioritering går det att urskilja vissa mönster. Först och främst ser vi tydligt att att
funktionen Cloud prioriteras som mest viktig. 3 av 4 deltagare placerade denna som högsta
prioritering och en deltagare placerade den på en försiktigare fjärdeplats. Vidare framkom det att
stöd för profil och metadata var förhållandevis högt prioriterade. En funktion som hamnade lågt i
prioriteringen var friends browse som prioriterades lägst två gånger om. I övrigt var prioriteringen
av resterande funktioner ganska spridd.
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För att ge en tydligare överblick över deltagarnas rangordning har den nedan sammanställts i en
tabell.
Funktion

Medelvärde

Cloud

1.75

Metadata

2.25

Profil

3.75

P2P

4

Dialog

4.25

Friends browse

5

Tabell 8
5.2.3 Mock-up Phase
Efte granskningen av den föregående workshopen och diskussionen av det tidigare resultatet
genomfördes en fas som lät deltagarna att konstruera sin egen mock-up. Deltagarna blev ombedda
att ta med sig sina värderingar av det tidigare resultatet och omsätta dem i en low-fidelity prototyp.
Syftet var att ge de här deltagarna samma möjlighet till uttrycksmedel som deltagarna i den
föregående workshopen hade.
Prototyp A
”Tobias och Elaine sitter på en buss och lyssnar på musik.
Tobias får, baserat på sin spellista, upp en notis om att någon
annan på bussen lyssnar på samma typ av musik. Ett anonymt
meddelande som inte antyder om någon personlig information
om sändaren visas i Tobias portabla musiktjänst. Därefter ställs
Tobias inför ett val ifall en social förbindelse ska skapas mellan
de två parterna. Då både sändaren och mottagaren har
accepterat detta så visas en profilsida där båda parter kan ta
del av spellistor och annat som kan vara av intresse. Utöver
detta finns det möjlighet till en chat för att föra en dialog. För
att sammanfatta är den initiala kontakten helt anonym och
kräver sedan att båda parter accepterar att en social
förbindelse skapas mellan dem. Prototypen använder sig också
av streaming för att musiken inte ska behöva överföras mellan
de två musiktjänsterna om detta inte är något som individerna
själva vill. Den innehåller även ett matchningssystem för att
automatiskt matcha ihop användare som lyssnar på samma typ
av musik.”

Figur 10. Prototyp A
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Prototyp B

Figur 11. Prototyp B
”Person A står och lyssnar på musik, han känner att han behöver ny musik då han är trött på det
gamla vanliga. Han går därför in på en funktion för att få rekommendationer. Person B har en låt
som han vill dela med sig av och automatiskt delas denna låt till person A. Person A tyckte att låten
var väldigt bra och ser därför efter i metadatan efter mer information om Person B, därefter
öppnar han upp en dialog mellan de två. Person A frågar ifall person B har mer liknande låtar och
kan då ta del av fler av samma musikstil med hjälp av P2P.”
5.2.4 Avslutande diskussion
Den avslutande diskussionen började med att vi tillsammans diskuterade de två prototyperna. Det
som fastställdes kring prototyp A var att den fokuserade mycket på ett försiktigt integritetstänk. Den
sociala aspekten och att skapa ett intresse för det är viktigt. Att som på Facebook dela med sig av
mycket information om sig själv kan ha större relevans än vad många tror för att få andra
användares uppmärksamhet kring sig själv. Prototyp B handlar om att skapa nya sociala kontakter
med hjälp av musik och en viktig aspekt kring detta är att kunna rekommendera musik mellan
varandra. Det är också viktigt att bygga upp ett förtroende mellan deltagarna och funktionen Cloud
benämndes som en viktig del i denna process.
Slutligen fastställdes även att det är svårt att skapa en social interaktion utan någon särskild grund
som en kontextuell samhörighet. Exempelvis under en musikfestival eller i kollektivtrafik.
5.2.5 Utfall
Det går att se vissa likheter och skillnader mellan resultatet från de båda workshoptillfällena. Men
generellt sett bekräftades den första workshopens resultat utifrån vad deltagarna uttalade sig om
under den andra. Dock gjordes en prioritering av funktionerna där det gick att urskilja att
funktionen friends browse inte var särskilt högt prioriterad. Därför är den inte aktuell att ta vidare
till en analys för det begränsade urvalet av designriktlinjer. De funktioner som är aktuella att
behandla i analysen är; P2P, Cloud, Profil, Metadata och Dialog.
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6. Analys
Nedan analyseras empirin mot det teoretiska ramverket och genererar ett underlag för
designriktlinjerna.

6.1 P2P
Deltagarna i de båda workshopsen såg P2P som en form av direkt interaktion som kunde fördjupa
relationen mellan två användare. Användningsområdet för P2P benämndes oftast i ett sammanhang
av utbyte mellan användare som hade någon form av relation sedan tidigare. De såg alltså ingen
direkt potential i att knyta nya sociala band genom P2P utan snarare för att fördjupa befintliga
social band. Då P2P medför ett interaktionssätt med sociala konsekvenser och möjligheter är det
därför intressant att sätta det i relation till ett teoretiskt underlag för social computing och föra en
diskussion om hur interaktionssättet påverkar den sociala effekten av interaktionen. Därför är det
lämpligt att knyta an till Social Computing i allmänhet och det sociala konceptet ”gift culture” i
synnerhet.
I samband med den första workshopen uttrycker sig deltagare 4 sig såhär kring funktionen P2P:
”Dialogen, i sin tur, leder till P2P när de kan diskutera intressen med mera eller dela fler låtar med varandra.”
Deltagaren menar på att både P2P och dialog är ett sätt att fördjupa en relation som har uppstått
genom indirekt interaktion, det vill säga funktionen Cloud. I sin tur erbjuder P2P ett sätt att
fördjupa relationen ännu mer, då de kan diskutera intressen och även dela musik med varandra.
Samma förhållningssätt framkommer i prototyp B under valideringsworkshopen, samt en del
diskussioner med samma inriktning:
”Person A står och lyssnar på musik, han känner att han behöver ny musik då han är trött på det gamla vanliga. Han
går därför in på en funktion för att få rekommendationer. Person B har en låt som han vill dela med sig av och
automatiskt delas denna låt till person A. Person A tyckte att låten var väldigt bra och ser därför efter i metadatan efter
mer information om Person B, därefter öppnar han upp en dialog mellan de två. Person A frågar ifall person B har mer
liknande låtar och kan då ta del av fler av samma musikstil med hjälp av P2P.”
P2P i ovanstående scenario fungerar som ett sätt att utbyta gåvor mellan användare. I idéerna om
den sociala företeelsen gåvoutbyten är Mauss (2000) framstående och många av hans tankar går att
knyta an till i det här sammanhanget. Grundläggande är vikten av att utbyta gåvor mellan vänner.
Han talar om det som ett socialt spel mellan vänner och ett sätt att upprätthålla relationer. Då
Mauss (2000) menar på att det finns en form av växelspel som uppstår mellan givare och mottagare
går det att se hur den sociala effekten påverkas av interaktionssättet. I fallet med den direkta
interaktionen framkommer mycket av de effekter som Mauss (2000) talar om. Visserligen går det att
hänvisa till begreppet gift culture även när det kommer till någon form av indirekt interaktion. Dock
är mycket av de sociala effekter som Mauss (2000) pekar ut mer härledda till en direkt interaktion.
Ett tydligt exempel på det är att stora delar av hans koncept bygger på att det finns givare och
mottagare med en förståelse och kännedom om varandras personligheter och preferenser. Utifrån
det menar Schwartz (1967) att gåvor fungerar som generator för identitet åt både givare och
mottagare. Med anknytning till generatorn för identitet går det att applicera ytterligare ett av de
sociala koncepten i social computing, nämligen symbolism.
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I sammanhanget av att utbyta musik och hur begreppet symbolism betecknas är det rimligt att se
själva musiken som en symbol. En symbol är någonting som består av en form och en
representation som tillsammans bildar en betydelse och hjälper oss människor att skapa, ta hand om
och utveckla våra identiteter (He & Schiphorst, 2009). För att sätta det i relation till musik så är
musik tydligt indelad i olika genres och skapad av olika artister. Musikens karaktär bildar utifrån det
en symbol som fungerar som generatorn för identitet åt både givare och mottagare. Identitet är en
av musikens sociala funktioner som Hargreaves och North (1999) beskriver och som i samband med
P2P lyfts fram och förstärks. En annan av de sociala funktionerna som Hargreaves och North (1999)
lyfter fram är interpersonella relationer. Överensstämmelse och anseende i musik preferenser har
betydelse för människans vilja att inkluderas i specifika grupperingar (Hargreaves & North, 1999).
Därför går det att se hur delningen av musik med andra människor bidrar till att bli inkluderad i
grupperingar och skapa relationer då musikdelningen ger möjlighet till att symbolisera sina
musikpreferenser.

6.2 Cloud
En av de funktionaliteter som var uppe för diskussion under workshop 1 var möjligheten att dela ut
musik i ett moln. Det vill säga att låten laddades upp på en central server där användare sedan
kunde ladda ned den från. Den här funktionen benämndes ”Cloud” och syftade på internet som
ibland brukar benämnas ”molnet”. Vid respondentvalideringen framkom det ytterligare
information om deltagarnas tankar om vad en sådan här funktionalitet skulle kunna erbjuda.
Deltagare 4 uttryckte följande tankar kring användningsområdet;
”Funktionen erbjuder även den mest paranoida personen att dela musik och våga ladda ned från molnet.”
Ur citatet ovan framkommer det att funktionen kan användas av användare som känner sig
obekväma med den en direkt interaktion, det vill säga P2P. Med Cloud kände användarna en högre
anonymitet och därav mer bekväma med att dela musik med hjälp av ett mer öppet
tillvägagångssätt. Några andra deltagare beskriver Cloud som ett alternativt sätt att dela musik i sin
prototyp;
”Användaren väljer en sång i spellistan och sedan hur man vill publicera sången. Antingen skicka direkt till personen
eller ladda upp i molnet. Användaren [som tar emot] får en notis om att en annan användare vill skicka en sång. Det
går då att acceptera eller neka överföringen.”
Cloud och dess känsla hos användaren av en mer anonymt interaktion bekräftades ytterligare under
workshop 2. Diskussionerna under workshopen kretsade mycket kring hur användare ställde sig till
direkt interaktion mot andra användare. De flesta deltagarna på workshopen trodde att det skulle
finnas en ovilja till att ta en direkt kontakt med andra användare. Därför rankades Cloud högst
bland deltagarna i workshop 2 då de trodde att många användare föredrog den typen av
interaktion. Det framkom även diskussioner kring huruvida kontexten spelade in på Cloud. Ett
exempel som diskuterades var musikfestivaler där användarna fick en gemensam samhörighet med
varandra på grund av kontexten. Det fastställdes i den avslutande diskussionen att detta kunde vara
ett av användningsområdena för denna funktion.
Att människor har en ovilja till att ta kontakt med människor de inte känner, så kallade främlingar,
är någonting som Paulos och Goodman (2003) beskriver. De menar på att vi varje dag möter, så
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kallade, bekanta främlingar där båda parter har ingått någon form avtal att ignorera varandra. Den
här typen av ignorans gentemot okända människor är en viktig faktor för en indirekt interaktion,
vilket också framkom under de båda workshoptillfällena. Den indirekta interaktionen möjliggör
sedan att fördjupa relationer mellan användarna med hjälp av olika sociala koncept.
Liksom i funktionen P2P har även musiken en betydelse för att symbolisera identitet i denna
funktion. I detta sammanhang, med en funktion så som Cloud, kan övriga användare i molnet ta del
av uppladdarens musikaliska identitet, beroende på hur mycket information han väljer att dela med
sig av. Som tidigare nämnt bildar musikens karaktär en symbol för att fungera som generator för
identitet åt både givare och mottagare. I Cloud är det endast den initiala uppladdaren som på något
sätt kan exponera sin identitet och därmed fungerar musiken endast som en generator för att
avspegla givarens identitet. Istället läggs valet i de övriga användarnas händer för att föra samspelet
vidare till en dialog eller direkt interaktion. Ett exempel där detta kan ske är när en användare
uppskattade låten som delades ut i molnet och helt enkelt vill få rekommendationer på liknande
musik. Cloud leder då till att användarna på så vis kan uttrycka sin identitet genom musiken och
hitta en samhörighet med andra, vilket förhoppningsvis leder till en mer direkt interaktion mellan
dem.
Skillnaden jämfört med P2P är tillvägagångssättet för att nå fram till en social interaktion mellan
användarna. Istället för att erbjuda en direkt väg via P2P, så lämnar Cloud ett mer öppet och
indirekt alternativ. I slutändan kan Cloud även leda till ett stöd för interpersonella relationer om
interaktionen går mot att bli mer personlig och direkt, med hjälp av P2P eller en dialog. O’hara och
Brown (2006) beskriver hur människor förr i tiden samlades runt musiken för att kopiera varandras
kassettband. Detta beteende var socialt berikat i den mening att det öppnade en väg till
konversation, hantering av identitet och utbyte av gåvor. Cloud är ett sätt för att öppna en väg till
dessa sociala funktioner, men då funktionen har en så pass hög anonymitetsfaktor anser vi att det
krävs en mer direkt interaktion, via dialog eller P2P, för att nå hela vägen fram.

6.3 Profil
För att föra en diskussion om hur designriktlinjer ska utformas för att stödja social interaktion i en
musiktjänst är det viktigt att fastställa hur musiken kan fungera som verktyg för sociala interaktioner.
En av musiken viktigaste sociala funktioner är dess förmåga att uttrycka identitet. Det kan ta sitt
uttryck i att vi vill skapa våra egna musikaliska signaturer för att uttrycka en unik musikalisk identitet
(D'Arcangelo, 2005). Identiteterna fungerar sedan som ett sätt att uttrycka sin musiksmak och forma
sociala plattformar (Håkansson et al., 2007). Det kan exempelvis handla om att identifiera sig med
olika subkulturer inom musik (Brown et al, 2001). Därför är det viktigt att ha i åtanke hur tjänster
kan designas för ett främja och stödja en presentation och hantering av identiteter. Ett av de sociala
koncepten i Social Computing som är lämpligt att knyta an till och applicera i avseendet att
framhäva användarens identitet är symbolismen. Då symbolismen i sammanhanget av Social
Computing är ett sätt att berätta och uttrycka sociala information är det viktigt att tillgodose
användare med det här uttrycksmedlen. Ett inslag under workshop 1 som rörde deltagarnas vilja att
interagera mot användare med en viss musikalisk identitet uttrycktes under diskussion;
”Om jag ser att det är en person uppe i Norrland som lyssnar på Metallica just nu är det inte intressant men om den
personen sitter på samma buss som mig blir jag ju nyfiken på personen”

39 (50)

Det här citatet berör även vikten av att vara inkluderad i samma kontext men det intressanta i citatet
med avseende på identitet är att intresset för personen värderas utifrån vilken artist han eller hon
lyssnar på. Därför går det att återigen knyta an till symbolismen och diskutera vilka möjligheter den
sociala informationen har till att symbolisera användares identiteter. Utifrån det framstår en
användarprofil som var uppe för diskussion som en lämplig implementation för att uttrycka
användares identitet. Det går i linje med att musiken är ett viktigt uttrycksmedel mot andra
människor för att visa vem du är. Det var troligtvis även anledningen till att idéer och tankegångar
under workshopen gick i riktning mot att hantera och presentera identiteter. Följande förslag
presenterades i prototyp B;
”När en person ombeds ta emot en låt kan denne välja antingen att acceptera eller neka låten, men också att visa mer
information om användaren som skickar. Under detta alternativ visas användarens profil med exempelvis namn, ålder,
en liten biografi et cetera.”
Att dela med sig av information i profilfunktionen är direkt kopplat till att uttrycka sin identitet men
där i mellan går det också att se en typ av personalization med hjälp av funktionen. Ahde (2007)
beskriver att huvudsyftet med personalization bland annat är att anpassa sig till sociala behov. I
detta sammanhang när användaren personifierar sin profil med information för att få den att
avspegla sin identitet och samtidigt uppmärksamma andra om den. Användaren kan göra ett
medvetet val om vilken typ av information som ska visas i dennes profil.
Sett till det teoretiska ramverket och den empirin som samlats in är det viktigt att utnyttja musiken
som ett socialt verktyg för att uttrycka identitet som en plattform för social interaktion. Att förmedla
sin identitet med hjälp av en profilfunktion kan leda till att en interaktion initieras mellan användare.
Denna process leder i sin tur till att interpersonella relationer kan upprättas i och med att
användarna kan tillgodogöra sig av motpartens identitet. För att återkoppla till identitet som
generator för interaktion är Håkansson et al. (2007) studie lämplig. De fann under intervjuer med
deltagarna att musiken utgjorde en viktig del i relationer då det gav möjligheter till aktiviteter kring
musiken, som att gå på nattklubbar eller konserter. Ett intresse av att umgås med människor som
har likasinnad musiksmak kan främjas genom att väl utformade profilfunktioner finns tillgängligt i
musiktjänster.

6.4 Metadata
Användning av metadata framställdes också som en funktion för att främja social interaktion.
Främst i avseendet när låtar skickas mellan främmande personer, då metadatan kan innehålla
ytterligare information. Under den första workshopen uttrycker deltagare 1 sig på följande sätt kring
metadata:
”Statistik, viktigt med information kring vad som händer. Musiken etc. Social interaktion genom att se andra
människors statistik.”
Metadatan är beroende av att det finns en fungerande profilfunktion som hanterar användarens
sociala information och förser den med data. Med hjälp av informationen som lagras i varje enskild
låt, kan användarna se statistik och andra uppgifter om exempelvis hur många som tagit emot låten
tidigare och alias för användaren som initialt delade med sig av den. Information av den här typen
kan hjälpa användaren i bedömningen om han eller hon ska ta emot låten eller inte. Ju fler som
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tidigare har tagit emot låten, desto säkrare är det troligtvis att ta emot den. Att kunna se vem som
först delade med sig av låten kan också vara en fördel ifall låten uppskattas och användaren vill ha
rekommendationer om liknande artister eller låtar. Ett annat exempel kan vara ett scenario där en
låt har blivit delad på tåget och sändaren stiger av. Användaren kan då ta del av metadatan och se
ett alias eller ett id för sändaren, som nu inte befinner sig inom samma kontext längre. Det går att se
ett användningsområde för den här typen av metadata i funktionen Cloud. Användningen av
metadata i Cloud underlättar för användarna att utforska olika identiteter. Eftersom Cloud är en
funktion som bygger på en indirekt interaktion vänder sig användarna inte direkt mot andra
användare. Genom musikfilerna kan användarna uttrycka sin identitet utan att vända sig direkt mot
en annan användare. Därför är matedata en central del av Cloud för att utveckla relationer även
genom indirekt interaktion.
Även här kan symbolismen återkopplas, det vill säga att informationen som lagras i metadatan kan
symbolisera identitet. Exempelvis som deltagaren beskriver i tidigare citat kan de ske social
interaktion genom att se andra människors statistik. Att denna information kan antyda om en
identitet är helt beroende på vilken typ av information som lagras i metadatan. Ett exempel kan
vara att det lagras information om vilka som har lyssnat och tagit del av låten och hur många
gånger de har lyssnat på den. Utifrån denna information kan sedan användarnas identitet avspeglas
i och med att det går att ta del av hur ofta en användare har lyssnat på en låt, det vill säga att man
kan urskilja ifall han eller hon tycker om låten eller inte. För att förtydliga kan användarna urskilja
andra användares musikaliska identitet från informationen i metadatan.

6.5 Dialog
Att på något sätt ha möjligheten att kunna föra en dialog med en annan användare var också något
som visade sig i resultatet. Deltagare 3 uttrycker exempelvis sig på följande sätt:
”Jag anser att en dialog mellan sändaren och mottagaren innan själva filen delas är den viktigaste funktionen. Jag vet
själv hur suspekt man blir när man bara ser att någon vill dela med sig av en fil. Jag skulle aldrig ta emot en fil innan
en dialog, även fast jag känner personen, p.g.a. säkerhetsskäl.”
Innan en interaktion med musik initieras vill användarna skapa sig en uppfattning om vem eller
vilken typ av person det är man har att göra med. Det finns också en motsatt effekt där sändaren
känner sig obekväm med att skicka låtar till främlingar. Detta handlar också om ett socialt beteende,
att människan gärna inte tränger sig på människor de inte känner. Ett tillvägagångssätt som
diskuterades under den första workshopen är att föra en dialog med hjälp av ett chattliknande
protokoll. När användaren får en låt skickad till sig från en främmande person kan det finnas ett
antal alternativ för att ta reda på mer om människan, innan användaren accepterar överföringen.
Exempelvis kan användaren välja att granska personens profil för att på så vis ta reda på mer
information eller välja att starta en dialog med hjälp av en chatfunktion.
Det framkom också ett behov av att kunna föra en dialog efter en interaktion. Ett exempel är när
mottagaren vill ha rekommendationer på musik eftersom han eller hon gillade låten som togs emot.
Under workshop 2 beskrev deltagarna den här processen i sin prototyp på följande sätt;
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”Person A tyckte att låten var väldigt bra och ser därför efter i metadatan efter mer information om
Person B, därefter öppnar han upp en dialog mellan de två. Person A frågar ifall person B har mer
liknande låtar och kan då ta del av fler av samma musikstil med hjälp av P2P.”
Det kan även finnas ett behov av att starta en dialog för att visa sin uppskattning. Det behovet
grundar sig mycket i vad Mauss (2000) skriver om gällande gift culture och relationen mellan givare
och mottagare. Då han menar på att givaren hamnar i en fördelaktig position gentemot mottagaren
eftersom det byggs upp en förväntning om en gåva i motsatt riktning går det att se ett behov av att
låta mottagaren tacka givaren. Därför är möjligheten att föra dialoger viktig eftersom den hjälper till
att bygga upp användarnas sociala relationer.
Musiken kan ses som en byggsten när det gäller interpersonella relationer, då den öppnar upp
möjligheter till aktiviteter kring musiken. Som tidigare nämnt utgör musiken en grund till
konversation, hantering av identitet och utbyte av gåvor (O’hara & Brown, 2006). Därför blir
dialogen mellan användarna ett sätt att utveckla sin relation till varandra genom musiken, då det
som diskuteras i samband med en musiktjänst troligtvis har en koppling till musik.
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7. Designriktlinjer för social interaktion
Baserat på analysen i föregående kapitel presenteras här studiens slutsatser och tillika
designriktlinjer för social interaktion.
I den här studien har vi studerat hur musiktjänster kan utformas för att stödja social interaktion
mellan användare. I studien har vi uppfyllt de tre syften som deklarerades i inledningen;
• Kartlägga aktuella musiktjänsters förutsättningar för social interaktion.
• Konstruera en low-fidelity prototyp tillsammans med potentiella användare.
• Presentera designriktlinjer för social interaktion i kontextmedvetna musiktjänster.
En kartläggning gjordes av musiktjänsterna Spotify, Zune, Last.fm och MyStrands som låg till grund
för workshoparna och var ett verktyg för att inspirera deltagarna. I workshoparna konstruerades
totalt fyra stycken low-fidelity prototyper av potentiella användare som analysen grundades på.
Slutsatserna av analysen genererade designriktlinjer för social interaktion i kontextmedvetna
musiktjänster och presenteras nedan som svar på studiens frågeställning;
Hur kan kontextmedvetna musiktjänster utformas för att stödja social interaktion mellan
användare?

Hantera och presentera användares identiteter
Att ge användaren uttrycksmedel där de kan uttrycka sin person och vilken musik de lyssnar på är
ett sätt att knyta upp kontakter med andra användare. Då en likasinnad musiksmak kan vara en
orsak till att upprätta en interaktion mellan användare är det viktigt att det finns möjligheter att
hantera och presentera sin musikaliska identitet. För att uttrycka sin identitet nämndes ofta en
profilfunktion under workshoptillfällena som exempelvis kunde innehålla information så som namn,
ålder och biografi om användaren. Informationen i profilen kan även inkludera användarens
musikaliska preferenser som topplistor, mest spelade låtar och liknande information. Denna
information är direkt återspeglad i funktionen metadata som även den hjälper till att presentera
användarens identitet.

Stödja dialoger
Det är viktigt att användarna kan upprätta en dialog innan eller efter en interaktion i form av
musikutbyte sker. Undersökningens resultat visar på att användarna gärna vill skapa sig en
uppfattning om vem eller vilken typ av person som den tänkta interaktionen sker mot. Därför
uttrycktes det tydligt under den första workshopen från vissa deltagare att en dialog innan ett
musikutbyte var nödvändig då det kändes märkligt att börja utbyta musik innan en konversation
förts. Ett annat användningsområde är att kunna visa sin uppskattning efter att en låt mottagits. Då
utbyte av gåvor innebär att mottagaren känner en press av att ge någonting tillbaka för att visa sin
uppskattning kan ett ”tack meddelande” vara önskvärt att skicka.
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Erbjuda indirekta interaktioner
Att användaren ska känna sig bekväm och trygg när de använder den här typen av musiktjänst är
viktigt. Det framkom därför en funktion kallad Cloud under workshoptillfällena, som erbjöd att
upprätta en indirekt interaktion. Anledningen bakom funktionen var att deltagarna under
workshoptillfällena såg ett problem med att interagera direkt mot andra användare. De menade att
detta kunde uppfattas som framfusigt och vara obekvämt för båda parter. En funktion så som Cloud
erbjuder användarna att på ett mer passivt sätt initiera relationer med andra användare. Även i
samband med denna funktion spelar metadatan en stor roll för att kunna identifiera användare
utifrån låtarna som delas. För att metadatan ska fungera och vara användbar krävs det ett stöd för
att hantera användares identiteter, exempelvis som tidigare nämnt, genom en profilfunktion.

Erbjuda direkta interaktioner
Som direkt interaktion togs funktionen P2P fram under den första workshopen. Deltagarna menade
på att funktionen främst syftade till att fördjupa relationen mellan användare. Användningsområdet
för P2P var alltså inte att knyta nya sociala band, utan istället upprätthålla redan befintliga. Istället
menar de att en indirekt interaktion, det vill säga via funktionen Cloud, kan leda till en mer direkt
interaktion med P2P. Interaktionen blir på så vis mer personlig och fördjupar relationen då
användarna kan föra diskussioner kring musiken.
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8. Framtida forskning
De designriktlinjer som presenterades i föregående kapitel behandlar inte all data som framkom
under workshoparna. Det är viktigt att belysa att det framkom en del information som befann sig
utanför vårt problemområde och som var svårt att utforma en designriktlinje utifrån. Ett bra
exempel på det är workshopdeltagarnas diskussion kring integritet. Under workshoptillfällena
framgick det tydligt att integritet hos användaren var mycket viktigt för att känna sig bekväm i att
integrera mot andra användare. Integritet diskuterades ofta i samband med de olika funktionerna.
Då användandet av användarprofiler var uppe för diskussion hamnade en del fokus på integriteten.
Att kunna granska användares profiler, samt för att hantera sin egna, visade sig vara en viktig
funktion. Främst framkom detta i den första workshopen där deltagarnas gemensamma prioritering
placerade funktionen på en förstaplats. I sin prioritering använder deltagare 4 följande beskrivning
som argument;
”Det är viktigt att kunna vara anonym, inte kunna bli spårad eller värre, bli utpekad på grund av ens smak eller val av
musik. Därför är det viktigt att denna funktion fungerar bra. Samtidigt är detta en trygghet, och det i sig gör att
användaren slipper tänka på säkerheten och kan lägga fokus på att dela musik, finna nya vänner och även musikstilar,
knyta kontakter runt om i världen.”
I deltagarens beskrivning framkommer att det måste läggas stor vikt vid utformningen av denna
funktion och benämner ett antal faktorer så som anonymitet, trygghet och säkerhet som alla kan
kopplas samman med användarens identitet. Här spelar, precis som deltagaren ovan beskrev,
tryggheten en stor roll. Användaren måste känna sig trygg i den information som visas i profilen
eftersom den återspeglar dennes identitet. Samma typ av kontroll måste även finnas i metadatan
beroende på vilken typ av information som lagras i den. Vidare framkom det också under den första
workshopen ett förslag om status; exempelvis är det bra ifall användaren kan ställa in ”Tillgänglig”
eller ”Upptagen”. Denna status ger då en implikation om användaren är öppen för en interaktion
eller inte.
Fullständig anonymitet är inte heller vägen för att att bygga upp ett förtroende mellan användarna
utan det måste finnas en balans i det avseendet. Det framkom bland annat att desto mer
information som finns tillgänglig, desto tryggare känns det att interagera med användaren.
Exempelvis uttrycker sig en deltagare från den första workshopen sig så här;
”Om man inte vet något alls om personen som skickar så kanske man inte tar emot filen.”
Det går därför att se profilfunktionen ur två olika synvinklar; identitet eller integritet, som också är
lika viktiga och är beroende av varandra. Användarna vill vara anonyma i den bemärkelse att de
inte vill släppa in människor de inte känner till att ta del av sin personliga information. Men
samtidigt kräver de också att veta mer om en annan person innan en interaktion kan inledas. Därav
måste en balans finnas för hur mycket information en användare delar med sig av.
Integritet är ett väldigt brett begrepp och ifall vi ser på det ur ett större perspektiv kan vi också se
kopplingar i den fysiska världen. I regel har människor en avvaktande hållning gentemot människor
de inte känner och släpper ogärna främlingar för nära in på livet. Därför är det viktigt att ha en
förståelse för människans sociala beteende i det avseendet och lägga vikt vid att låta stärka
användarens integritet.
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Integriteten leder inte direkt till något befrämjande av musikens sociala funktioner utan agerar mer
som ett stöd för att de andra riktlinjerna ska fungera. Aspekten kring integritet är viktig att ha i
åtanke när de övriga funktionerna utformas för att användarna helt enkelt ska känna sig trygga när
de använder dem.
Det går även att diskutera kring den juridiska aspekten i anknytning till undersökningens karaktär.
Likt integriteten är detta också en aspekt som måste vara väl utförd för att musiktjänsten ska fungera
i sin helhet. Att dela musik med hjälp av den här typen av musiktjänst kan leda till att
upphovsrättsskyddade låtar sprids olagligt. Att behandla denna aspekt i vår studie skulle ta alldeles
för stort utrymme och vi har därför valt att ha överseende med den. Vi anser att den istället kräver
en helt egen studie, då det är en stor och viktig del. Detta var också något som nämndes under våra
workshops men som det inte lades någon stor vikt vid att diskutera eftersom vi förklarade för
deltagarna att istället lägga fokus på den sociala aspekten.
I resultatet framkom det även en funktion vid namn Friends browse. Men då
respondentvalideringen och den andra workshopen visade på att funktionen var lägst prioriterad
fanns det inget stöd för att utveckla en designriktlinje kring den. Anledningen till deltagarnas
prioritering kan bero på att de var mer inriktade på att tänka i banor kring att utforma sociala
interaktioner snarare än att administrera befintliga relationer. Denna administreringen är också
viktig, dock anser vi att den tillhör ett annat plan än vad vår undersökning sträcker sig kring. Värt
att nämna kring resultatet är också att vi inte har studerat det utifrån samtliga delar av musikens
sociala funktioner som presenteras i teorin. Sinnesstämning fann vi till viss del underlag för i
deltagarnas diskussioner, men det var svårt att placera det i vår undersöknings utformning. Därför
går det inte att finna någon designriktlinje som baseras på ett teoretiskt underlag ur sinnesstämning.
För att vidare diskutera undersökningens designriktlinjer går det att se att dessa i mångt och mycket
är beroende av varandra och tillsammans skapar en helhet. Det är viktigt att belysa att
designriktlinjerna inte är avsedda för att designa en produkt utan istället för att bidra med kunskap
som ger en förståelse om effekten av en design. Exempelvis i designriktlinjen om att hantera och
presentera användares identiteter vill vi lyfta fram möjligheterna som uppstår när användarnas
identiteter finns tillgängliga, snarare än att fokusera på hur en exempelvis en profilfunktion ska
designas.
Som förslag på framtida forskning föreslår vi en utveckling av de designriktlinjer som presenterades i
studien. Utvecklingen sker förslagsvis genom en high-fidelity prototyp, testad i en labbmiljö med fler
deltagare vilket skulle kunna ge ett rikare resultat och på så vis vidareutveckla våra designriktlinjer.
En ny infallsvinkel på det här ämnesområdet kan vara integritetsaspekten då den kan behöva
uppmärksammas och behandlas i större utsträckning än vad som varit fallet i den här studien.
Slutligen är det viktigt att i den här typen av studier som fokuserar på design av framtida tjänster
framhäva att tekniken ständigt är under utveckling. Musiktjänsterna idag utvecklas ständigt och ny
teknik och funktionalitet implementeras vilket alltid sätter en studies aktualitet på spel. I skrivande
stund har Spotify utvecklat ett nytt koncept där facebook integreras i musiktjänsten för att ytterligare
öka den sociala interaktionen. Exempel på den här utvecklingen är säkert att vänta framöver och
därför kommer det behövas fler studier för att hantera kommande teknik.
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Den här workshopen ingår som en del i vår cuppsats (”Social interaktion i kontextmedvetna
musiktjänster”) där vi skriver om portabla
musiktjänster. Studien fokuserar på hur
musiktjänster kan designas för att användare ska
kunna skicka eller dela musik med varandra via en
portabel musikspelare (mobiltelefon, mp3-spelare
exempelvis).
Workshopen börjar med en introduktion, sedan
följer tre olika faser; visioning phase, scenario
building phase och slutligen mock-up phase.
1. Visioning phase (ca 20 min)
Fasen börjar med en kort introduktion till ämnet där
vi bland annat visar bilder och filmklipp. Vi berättar
även om möjligheterna att dela musik med
varandra via mobiltelefonen. Det här gör vi för att ni
ska få en bättre uppfattning om de möjligheter som
finns idag och därmed ge er en bättre insyn och
grund att stå på. En utförligare sammanfattning
finner ni även på detta informationsblad under
rubriken Dagens musiktjänster till höger.
Därefter följer en brainstorming där ni fritt
diskuterar olika problem kring ämnet. Problemen
dokumenteras och vi återkommer till dessa i nästa
fas.
2. Scenario building phase (ca 30 min)
Med vår introduktion och diskussion kring
problemen i föregående fas kommer vi nu låta er
konstruera scenarier. Till stöd används ett antal kort
som symboliserar; ”vem?”, ”när?”, ”var?”, ”vad?”,
”hur?” och ”Idé?”. Dessa är endast till som ett
hjälpmedel för att tänka er in i de scenarier som ni
skapar.
Slutligen presenterar ni de eller det scenario som
tagits fram.
3. Mock-up phase (ca 40 min)
Sista fasen går ut på att bygga en low-fi prototyp
utifrån de scenarier som togs fram i föregående
fas. Material finns tillgängligt så som papper,
pennor, tejp osv.
Denna fas avslutas med att low-fi prototypen eller
prototyperna presenteras för övriga deltagare.
Diskussion (ca 10 min)
Workshopen avslutas med en kort och allmän
diskussion om workshopen.

Dagens musiktjänster
Denna text används som underlag för att ni ska få
en klarare bild över några exempel på
musiktjänster idag. Särskilt hur de funktioner som
anknyter till en social interaktion är utformade. Tre
musiktjänster tas upp; Spotify, Zune och Last.fm.
Spotify
Spotify är en programvara till PC, Mac och en
mängd olika mobiltelefoner som gör det möjligt att
ta del av strömmande musik. De stora fördelarna är
att en musikfil inte behöver laddas hem på den
lokala enheten, utan istället strömmas direkt från
Spotifys server. I programvaran finner man de
vanligaste funktionerna som exempelvis spellistor,
sökverktyg och topplistor. Men till skillnad från
många andra programvaror för musik erbjuder
Spotify ett antal funktioner för att stödja en social
interaktion. Detta eftersom de själva menar att
musik är en social företeelse. För det första går det
att dela med sig av sina spellistor genom att helt
enkelt högerklicka på en spellista och kopiera
adressen till den. Adressen kan sedan skickas till
andra med hjälp av exempelvis e-mail, MSN eller
valfritt kommunikationsverktyg. Samma procedur
går även att göra med en enskild låt eller album.
Gemensamt för både spellistor, låtar och album är
att de också går att dela till stora digitala och
sociala nätverk som Facebook, Twitter och
Delicious direkt i programvaran. Det finns även så
kallade Collaborative playlists, det vill säga
spellistor som är öppna. Så länge spellistans
skapare låter spellistan vara öppen kan alla
användare som har spellistan i sin programvara
lägga till nya låtar [1].
Det har växt upp flera digitala samlingsplatser där
Spotify står i centrum. Ett exempel är
ShareMyPlaylists.com där användarna kan blogga
om musik och dela med sig av och utforska
spellistor. Sammankopplingen mellan hemsidan
och Spotifys programvara sker med hjälp av
samma typ av adresser som tidigare nämnts. Tack
vare detta kan användarna på hemsidan öppna en
spellista i Spotify och börja lyssna direkt [2].
Det finns tre olika typer av konton på Spotify; Free,
Day pass och Premium. Den stora skillnaden
mellan dem är att reklamen är borttagen i Day
pass- och Premiumversionen. Utöver detta ger
Premiumversionen även tillgång till ytterligare
funktioner så som högre ljudkvalité, offline mode
och tillgång till Spotify i mobilen. Den mobila
programvaran stöds än så länge av iPhone, iPod
Touch, samt mobiltelefoner under Android eller
Symbian plattformen. Det är främst vid mobilt
användande av Spotify som funktionen offline
mode blir mycket effektiv. Funktionen gör det
möjligt att synkronisera och spara ner upp till 3333
låtar på den mobila enheten som sedan kan spelas
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upp utan uppkoppling till Spotifys server. Emellertid
måste användaren koppla upp sig var 30:e dag för
att påvisa att kontot fortfarande är av typen
premium [1].
Zune
Zune är en mp3-spelare med tillhörande mjukvara
som nådde marknaden i november 2006.
Funktioner som finns integrerade är bland annat,
likt många andra mp3-spelare, spellistor, podcasts,
radio och videouppspelning. Mp3-spelaren har
även utrustats med trådlös nätverksanslutning
vilket möjliggör att förhålla sig till andra Zune
enheter i omgivningen. Detta har i sin tur möjliggjort
funktioner som exempelvis ”now playing”.
Funktionen låter användare se vilken låt andra
användare i omgivningen lyssnar på för tillfället.
Den trådlösa nätverksanslutningen har även gjort
det möjligt att dela musikfiler till andra Zune
enheter. Mottagaren kan sedan lyssna på låten upp
till tre gånger och även skicka den vidare till andra
vänner [3].
Zune My social är en förlängning av de sociala
funktioner som finns inbyggda i Zune spelaren. My
social är en webbaserad tjänst vars syfte är att ge
en bredare kännedom om olika människors
musiksmak genom att redovisa vilka låtar som
användare lyssnar på för tillfället. My social är
uppbyggt som en community kring musik där
användarna bland annat kan dela musik, skicka
meddelanden, skapa sin profil och diskutera musik
[3].
Last.fm
Last.fm är ett musikcommunity som huvudsakligen
hjälper användaren att upptäcka ny musik baserat
på dennes befintliga musiksmak. Community-delen
återfinns främst på Last.fms webbplats, men de
tillhandahåller även en musiktjänst för både PC och
Mac, samt en mobil version för iPods eller iPhones.
Musiktjänstens huvudfunktion kallas Scrobbling och
är en funktion för att skicka information till
webbplatsen om vilken låt användaren lyssnar på
och när. Denna information kopplas sedan till
användarens konto på webbplatsen och används
för att generera rekommendationer om liknande
musik, både för användarens själv och för andra.
Informationen syns även under användarens profil,
vilket betyder att människor kan ta del av vad andra
lyssnar på [4].

både publika och privata meddelanden [4].
MyStrands
MyStrands Social Player är en musiktjänst för
mobiltelefoner som fokuserar på den sociala
aspekten kring musik och erbjuder ett register med
över 6 miljoner låtar. Musiktjänsten har bland annat
ett verktyg för att upptäcka musik som ger
användaren rekommendationer baserat på vad
denne lyssnar på. Den rekommenderade låten kan
strömmas från MyStrands server och ett smakprov
går att lyssna på i 30 sekunder. Utöver detta kan
användaren också länkas vidare till MyStrands
hemsida för att läsa mer information om låten och
artisten [5].
Tjänsten erbjuder ett antal funktioner för att stödja
den sociala aspekten kring musik. För det första
går det att i realtid se vilka användare som lyssnar
på samma låt som en själv. Därefter går det att
granska en av dessa användares profil och se vad
denne brukar lyssna på för musik. Det finns sedan
ett antal olika sätt att interagera med denna
användaren, exempelvis kan man lägga till
användaren som vän eller skicka ett SMS. För det
andra hjälper musiktjänsten också dig med att hålla
kontakten med dina vänner. Det går att se vad de
lyssnar på för tillfället och även deras historik om
vad de lyssnat på tidigare. Även här finns det
verktyg för att interagera med dem och på så sätt
upptäcka ny musik genom dem [5].
Referenser
[1] http://www.spotify.com/se/
[2] http://www.sharemyplaylists.com
[3] http://www.zune.net/en-us/support/usersguide/
gettingstarted/default.htm
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[5] http://blog.mystrands.com/2007/03/14/
mystrands-social-player-is-here/

Vi vill tacka alla för er medverkan!

Webbplatsen är fylld med information från bland
annat artister, album och låtar till
rekommendationer av musik och statistik. Det går
exempelvis att se artisters mest spelade låtar,
liknande artister och ifall artisten har några
kommande konserter. Likt andra communitys har
användaren en egen profil där andra kan ta del av
användarens information och bland annat skriva
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Bilaga 3. Sammanställt dokument - Respondentvalidering

Uppföljning av Workshop
Detta dokument sammanfattar kort resultat som vi
fick fram från den Workshop som hölls den 29
mars. Avsikten är att låta er ta del av vår
uppfattning av resultat och samtidigt låta er
bekräfta att vi har uppfattat era tankar rätt. Ni har
även möjlighet att korrigera eller komplettera. Läs
igenom nedanstående och skriv lite anteckningar
ifall det behövs. Detta moment är av stor del av vår
uppsats då vi måste bekräfta att det resultat som
framkom stämmer. Vi kommer sedan att kontakta
er per telefon för en relativt kort intervju om era
tankar. Detta dokument är inget som ni behöver
lämna in utan agerar endast som underlag till
intervjun.
Funktionssammanfattning
Nedan följer de funktioner som vi tillsammans
identifierade under Workshopen och härstammar
från båda gruppers prototyper. I tabellen benämns
funktionerna så som ni uttryckte er, lika så
beskrivningen. Kontrollera att de stämmer överens
med era tankar och prioritera sedan dem med hjälp
av kolumnen längst till höger. Ni får gärna ha en
tanke bakom er prioritering.
Benämning

Beskrivning

#

P2P

P2P står för peer to peer och
betyder att något delas
under en sammankoppling
mellan två användare.

Friends
Browse

En lista med användarens
vänner och information om
dem.

Cloud

En funktion för att dela en
musikfil till alla runt omkring
sig. Sökvägen till musikfilen
sparas i ett ”moln” där vem
som helst kan ta del av filen.

Profil

En profil över användaren
där exempelvis namn och
ålder visas.

Metadata

Information som lagras om
musikfilen. Exempelvis en
ID-tagg eller hur många
andra som lyssnat på låten
tidigare.

Dialog

En funktion för att starta en
dialog med avsändaren
innan mottagaren accepterar
att ta emot en musikfil.
Exempelvis via SMS, chatt
eller samtal.

Prototyp A
Prototypen är tydligt utformad efter deras scenario
som togs fram i föregående fas och är utformad
som en utomhusmiljö. Tre olika objekt går att
urskilja; ett hus i bakgrunden, en person med en
mobiltelefon i förgrunden, samt en buss som kör
förbi vid sidan om. Mellan personens mobiltelefon
och bussen är ett snöre kopplat för att symbolisera
att det finns en sammankoppling mellan personen
utanför och en person inuti bussen. Deltagarna
väljer att beskriva sin prototyp såhär;
”Peer to peer, [en] man på bussen väljer att skicka
ut en viss musik till alla runt sig. Mannen utanför
[bussen] ser den skickade filen. I och med att han
inte känner personen som skickar så går han in på
hans profil och startar ett samtal med honom innan
han accepterar. Kommer han utom räckhåll innan
filen är delad så sparas ändå id till låten samt
låtens/profil information, för kommunikation,
interaktivitet och sökningar senare.”
Prototyp B
Prototypen är utformad som en monter och
beskriver olika tekniska funktioner som de anser
behövs i en portabel musiktjänst för att stödja
social interaktion. De funktioner som tas upp är;
skicka och ta emot en låt, ”Friends browse”,
”Cloud” och ett system för profiler. Funktionen för
att skicka en låt visar en spellista där det går att se
mer information om enskilda låtar. Olika alternativ
visas för låten; antingen går det att dela den via
P2P, det vill säga person till person, eller via
funktionen Cloud. Väljer man att skicka via P2P
visas en lista över vänner och när man valt vilken
vän man vill skicka till så visas ytterligare
information om överföringen så som storlek på filen
och betyg. Väljer man däremot att dela via Cloud
läggs låten istället i ett moln där andra användare
själva kan gå in och ladda hem låten från personen
som delar den. Även här går det att se ytterligare
information om låtarna som delas. När en person
ombeds ta emot en låt kan denne välja antingen att
acceptera eller neka låten, men också att visa mer
information om användaren som skickar. Under
detta alternativ visas användarens profil med
exempelvis namn, ålder, en liten biografi et cetera.
”Användaren väljer en sång i spellistan och sedan
hur man vill publicera sången. Antingen skicka
direkt till personen eller ladda upp i molnet.
Användaren [som tar emot] får en notis om att en
annan användare vill skicka en sång. Det går då att
acceptera eller neka överföringen.”

Tack för er medverkan!
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